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بررسی تأثیر آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی مدیریت آموزش بر
خودراهبری دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان
محمدرضا

بهرنگی ،1امیر مرادی2

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی مدیریت آموزش بر
خودراهبری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان است .روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پس آزمون
با گروه کنترل بود .جامعهی آماری شامل کلیهی دانشجویان پسر رشتهی علومتربیتی دانشگاه فرهنگیان (047
نفر) میباشد .که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .آزمودنیهای پژوهش شامل تعداد  07دانشجو
میباشد که از بین آنها 07دانشجوی شرکتکننده در کارگاه مهارتهای مطالعه و یادگیری با الگوی مدیریت
آموزش به عنوان گروه آزمایش و دانشجویانی با ویژگیهای همسان به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند .در
ابتدا پرسشنامهی خودراهبری فیشر به عنوان پیشآزمون به دانشجویان هر دو کالس ارائه شد .سپس
آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت شش جلسهی هفتاد دقیقهای طبق الگوی مدیریت آموزش به یادگیری
مهارتها و روشهای مطالعه پرداختند ،اما گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد .در پایان ،پرسشنامهی
خودراهبری به عنوان پسآزمون مجدداً به هر دو گروه ارائه شد .دادههای آماری با استفاده از آزمونهای T
مستقل ،فرمول اندازهی اثر و تحلیل کوواریانس تحلیل شد .یافتهها و نتایج پژوهش نشان داد؛ آموزش مهارتها
و روشهای مطالعه با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خودراهبر دانشجویان تأثیر معنادار و مثبتی دارد .لذا
میتوان با این آموزش ،خودراهبری یادگیری دانشجویان را ارتقاء داد.

واژههاای کلیادی مهاارت هاای مطالعه؛ روش های مطالعه؛ الگوی مدیریت آموزش؛ یادگیری
خودراهبر.
 .8استاد تمام مدیریت آموزشی ،دانشگاه خوارزمی ،گروه مدیریت آموزشیbehrangimr@yahoo.com ،
 .2دانشجوی دکتری فلسفهی تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمیamirmoradi8@yahoo.com ،
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مقدمه

روشهای...

هر ساله تعداد بسیاری از میلیونها دانشجویی که در جهان به دانشگاهها یا مدارس عالی وارد
میشوند ،ترك تحصیل میکنند یا نمیتوانند دورهی خود را در موعد مقرر به پایان برسانند .به
عالوه؛ برخی از دانشجویان نیز با شکستهای جزئی روبرو هستند و با وجودی که دروس خود را
به پایان میرسانند ،اما توفیق آنان در یادگیری دروس کمتر از حد مورد انتظار است .این در حالی
است که اکثر این دانشجویان استعداد و توانایی الزم برای موفقیت را دارا هستند .یکی از دالیل
افت و عدم خودکارامدی دانشجویان ،میتواند به ضعف مهارتها و روشهای مطالعه آنان مربوط
باشد .چرا که عدم تسلط بر مهارتها و روشهای مطالعه ،موجب پایین آمدن سطح کارایی و بازدهی،
تضعیف روحیه ،کاهش اعتماد به نفس و خستگی و دلزدگی دانشجو از مطالعه میشود (حقانی،
خدیوزاده.)02-01 :1088 ،
در جوامع پیشرفته روشهای صحیح مطالعه نه تنها در ضمن دروس مختلف به یادگیرندگان آموخته
میشود ،بلکه دورههای کوتاه مدت و بلند مدت روشهای درست مطالعه و روشهای سریعخوانی نیز
برای تمامی عالقمندان دایر شده است .متأسفانه در کشور ما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت
نگرفته است .احتماالً یکی از دالیل بیتوجهی را میتوان در این دید که فرهنگ مطالعه هنوز در ایران
موضوعی جدی تلقی نشده است و نیاز به مطالعه هنوز برای مردم ،نیازی واقعی به حساب نمیآید،
حتی تحصیلکردگان و دانشجویان ما که مطالعه جزء اصلی زندگی آنها است غالباً با اصول و
مهارتهای مطالعه صحیح آشنایی ندارند و لذا اغلب خوانندگان ضعیفی هستند ،خیلی کُند میخوانند،
روش مطالعهی فعالی ندارند ،به اندازهی کافی درك مطلب ندارند ،نمیدانند برای مطالب مختلف چه
نوع روشهایی را باید بهکار برند ،آنچه را که میخوانند ،نمیتوانند به خوبی به یاد بیاورند و مورد
استفاده قرار دهند و مهمتر آنکه نمیدانند که بد میخوانند و این مشکالت موجب میشود تا از مطالعه
گریزان گردند (مکیزاده.)104 :1080 ،
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از سوی دیگر؛ تولید فزایندهی دانش ،اطالعات و پیشرفت فناوری سبب گردیده است که عمر
دانش و اطالعات علمی کوتاه باشد .برای چیره شدن بر این شرایط به جای انتقال مجموعهای از دانش
و اطالعات به افراد ،باید آنها را تبدیل به فراگیرانی مادام العمر نمود .با توجه به ضرورت آمادگی
افراد برای یادگیری مادامالعمر ،نظریه یادگیری خودراهبر 1به طور روزافزون به عنوان یك الزام مطرح
میشود .نولز ،) 1701 ( 2خودراهبری را فرایندی در نظر میگیرد که در آن فراگیران با کمك یا بدون
کمك دیگران به تشخیص نیازها ،تنظیم اهداف ،شناسایی منابع مادی و انسانی برای یادگیری ،انتخاب
و اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و ارزشیابی پیامدهای یادگیری خویش میپردازند و ابتکار عمل
را در دست میگیرند ( فیشر و همکاران.) 2771 ،
پژوهشهای متعددی در مورد متغیرهای مهارتها و روشهای مطالعه ،الگوی مدیریت آموزش و
یادگیری خودراهبر به وسیلهی محققان صورت گرفته است ،اما با بررسی پیشینهی پژوهشهای انجام
شده مشخص گردید؛ این موضوع تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است و پژوهشهای مشابهی هم
که در داخل و خارج انجام شده ،بیشتر به صورت کلی و تنها بر یکی از مفاهیم مهارتها و روشهای
مطالعه ،الگوی مدیریت آموزش و خودراهبری متمرکز بوده است ،مثالً؛ پژوهش حقانی و خدیوزاده
( )1088نشان میدهد؛ مهارتهای مطالعه و یادگیری 07درصد از دانشجویان معادل صدك  21بوده
است.
یافتههای حسینی و همکاران ( )1080نشان میدهد که فقط  0درصد از دانشجویان از نظر
مهارتهای مطالعه در وضعیت خوبی قرار دارند .پژوهش یزدانفر و همکاران ( )1080در خصوص
مهارتهای مطالعهی ریاضی ،حاکی از ضعیف بودن مهارتهای مطالعهی ریاضی دانشجویان بوده
است .نتایج مطالعهی نوحی و همکاران ( )2778در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نشان داد؛
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های...و در مدیریت زمان و
روشهستند
دانشجویان از عادتها و مهارتهای مطالعهی ضعیفی برخوردار
برنامهریزی ،یادداشتبرداری و تمرکز برای مطالعه مشکل دارند.
در پژوهش هروی و همکاران ( )1080موضوع تأثیر آموزشهای سخنرانی و تفحص گروهی بر
میزان یادگیری بررسی و مشخص گردید میانگین نمرات پس آزمون در آموزش با تفحص گروهی از
میانگین نمرات گروهی با آموزش سخنرانی ،به طور معنادار تفاوت دارد و این تفاوت به نفع تفحص
گروهی است.
نتایج مطالعات ریچاردسااون ) 1788 ( 1در آموزش عالی نشااان داد؛ هدایتگری در قراردادهای
مطاالعاه ی مساااتقال خودراهبر ممکن اسااات کم و بیش منجر باه یك تجربهی منفی شاااود .نیاز به
خودمطالعهگری 2دانشجویان در دنیای پرتحول کنونی ،که به یك دنیای دانشمدار تبدیل شده است،
ضروری است .خودراهبر بودن دانشجویان خود نویدبخش صالحیتها و ویژگیهای خاص شناختی
در آنهاسات ،ابزاری که بیش از همه در پژوهشهای آموزشی و برای سنجش آمادگی خودراهبری
در یادگیری به کار میرود.
پژوهش هانتر و لیندر ( )2771نیز نشان داد که دانشجویان قادرند در طی فرایند اکتساب و به
کارگیری مهارتهای مطالعه ،از نحوهی یادگیری بهتر آگاه شوند و مسئولیتپذیری بیشتری را در
امر یادگیری به عهده گیرند .مطالعات بیجرانو و یاندی )2770 ( 0نشان داد؛ استفاده از مهارتهای
مطالعه ،یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود بخشیده است .مكنامارا و پینر)2770( 4
بر این باورندکه مهارتهای مطالعه به عنوان یك ویژگی مهم در کنار کیفیت آموزش ،هوش،
انگیزش و ویژگیهای عاطفی ،در موفقیت تحصیلی ایفاء نقش میکنند .نتایج پژوهش

داویدسون1

( )2777حاکی از این است که مهارتهای مطالعه ،موجب افزایش عملکرد در آزمون میشود.
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فرگی ،مورگان و هودسون )2777( 1گزارش میکنند که ایجاد آمادگی مطالعه و یادگیری در
دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه بر پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه تاثیر داشته است .نتایج
پژوهش پیندار ( )2777نیز نشان داد؛ دانشجویانی که در رشتههای علوم انسانی پذیرفته میشوند با
حجم عظیمی از مطالب درسی مواجه میشوند و گاه وقت زیادی را هم برای یادگیری این مطالب
اختصاص میدهند ،ولی از پیشرفت خود راضی نیستند.
چن ( )2777و چیو ( )2770در نتایج پژوهشهای خود دریافتند؛ عدم موفقیت تحصیلی بسیاری
از دانشااجویان نه به این خاطر اساات که توانایی ذهنی خوبی ندارند؛ بلکه آنها نمیدانند چگونه
مطالعه کنند و یا به عبارت دیگر از مهارتها و روشهای مطالعه اطالعی چندان ندارند.

هایکوك2

و هانگ )2771( 0در مطالعهی خود به این نتیجه رساایدند که نیمی از دانشااجویان بدون آمادگی
الزم ،مثالً بدون داشاتن مهارتهای کافی مطالعه به دانشاگاه وارد میشاوند و به موفقیت تحصیلی
نمیرسند.
نتایج مطالعات بیکر ( )1701نیز نشان داده است که آموزش مهارتهای مطالعهی مؤثر منجر به
موفقیت تحصیلی میشوند و موفقیت تحصیلی نیز به نوبهی خود باعث رضایت بیشتر از خود میشود.
گتینگر 4و سیبرت )2772( 1نیز در پژوهش خود دریافتند؛ دانشجویان با مهارتهای مطالعهی بهتر،
یادگیرندگان فعالی بوده و جهت کسب دانش و مهارت مسؤولیت ،ابتکار و پیشقدمی بیشتری از
خود به نمایش می گذارند.
بنابراین ،از مجموع پژوهشهای انجام شده میتوان نتیجه گرفت؛ یادگیری مهارتها و روشهای
مطالعه با الگوی مدیریت آموزش میتواند بر میزان خودراهبری ،پیشرفت تحصیلی و رشد مهارتهای

1

- Fergy & Morgan & Hodgson
- Haycock
3
- Hung
4
- Gettinger
5
- Seibert
2

بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
روش
های...از مهارتها و روشهای
استفاده
اجتماعی فراگیران موثر باشد .حال با توجه به اهمیت یادگیری و
مطالعه و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و مسائل روانشناختی (مانند رشد اعتماد به نفس ،کاهش
اضطراب و  )...دانشجویان ،پرسش اصلی این پژوهش این است؛ آموزش مهارتها و روشهای مطالعه
با الگوی مدیریت آموزش چه تأثیری بر میزان خودراهبری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دارد؟ بنابراین
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی مدیریت آموزش
بر خودراهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان میباشد.

بیان مسألهی پژوهش
عوامل متعددی بر سطح فراگیری درسی و یادآوری محتوای مطالب آموخته شده مؤثر هستند
که از آن جمله میتوان به سطح عمومی هوش ،سالمت جسمی و روانی ،انگیزه و عالقمندی به
موضوع درسی ،آرامش و امکانات محیط زندگی ،امکانات کمك آموزشی و قابلیتهای شناختی
اشاره کرد (وست و سادوسکی .)070 :2711 ،مطالعه ،فرایندی ذهنی با اصول و شرایط خاص خود
است .شرایط مطالعه مواردی است که با دانستن و به کارگیری و یا فراهم آوردن آنها میتوان
مطالعهای مفیدتر و با بازدهی بیشتری داشت (علیپور.)1770 ،
مطالعهی واقعی ،فهمیدن و درك مطالب خواندنی بدون کمك دیگران است .همچنین در تعریف
بلوم 1از مطالعه ،بر یادگیری و فهم مطالب نیز تاکید شده است .در یك تعریف دیگر؛ مطالعه جریانی
است که بدون کمك منبع خارجی و با تمرکز روی مطلب ،با استفاده از نیروی خویش ،سبب افزایش
آگاهی و دانش فرد شود .در مجموع مطالعه به معنی؛ توانایی یادگیری بیشترین مطالب در کمترین
زمان ،به خاطر سپاری همیشگی و به خاطرآوری راحت و کامل مطالب می باشد (دلجو.)10 :1081 ،
مهارتهای مطالعه ،روشی برای کدگذاری ،ذخیرهسازی ،نگهداری ،بازگویی و استفاده از
اطالعات به روشی منطقی ،موثر و کافی است و مطالعهی موثر و با بازدهی بیشتر ،نیازمند کسب

- Bloom
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این مهارتهای ویژه است (چن2777 ،1؛ چیو ،یینچو و مكبیرد2770 ،2؛ فریدونی و چراغیان،
 .)1088عالوه برهوش ،انگیزه ،ویژگیهای عاطفی وکیفیت آموزش ،مهارتهای مطالعه در موفقیت
تحصیلی یك فرد نقش بسزایی ایفا میکنند و برای مطالعهی مؤثر و بازدهی بیشتر یادگیری این
مهارتهای ویژه ضروری است (مكنامارا و پینر .)2770 ،از طرفی نارسایی در مهارتهای مطالعه
میتواند تمامی مزایای دیگر محیط آموزشی مطلوب و حتی قابلیتهای هوشی و سالمت جسمی و
روانی افراد را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهد و از طرفی در صورت کارآمدی میتواند بسیاری
از نارساییهای احتمالی در محیطهای آموزشی و حتی کاستی در انگیزش تحصیلی را تعدیل یا
جبران کند و باعث افزایش انگیزش تحصیلی میشود (وایپ.)2770 ،
شیوهی مطالعه را باید از طریق انتخاب و ترکیب فنون و روشهای مختلف خواندن برگزید.
مطالعهی ثمربخش به عالقه نسبت به مطالب خواندنی و کاربرد ماهرانهی فنون مطالعه بستگی دارد.
عالقه به مطلب خواندنی سبب مطالعهی بیشتر و مطالعهی بیشتر منجر به بهتر شدن کاربرد فنون
مطالعه میشود .نارسایی در مهارتهای یادگیری و مطالعه میتواند از معایب یك محیط آموزشی
مطلوب باشد و حتی قابلیتهای هوشی و سالمت جسمی و روانی را تحت تأثیر قرار دهد و در
صورتی که کارامد باشد ،برخی از نارساییهای احتمالی در محیط آموزشی و کاستیهای انگیزش
تحصیلی و سالمت جسمی -روانی را که میتواند تأثیر نامطلوبی بر عملکرد تحصیلی فرد داشته
باشد ،تعدیل و یا حتی جبران کند (سیف)2771 ،
الگوی مادیریات بر آموزش که نوع خاصااای از تدریس مشاااارکتی را معرفی میکند توساااط
پروفساور بهرنگی مطرح گردیده و مساتند به پژوهشهای نیمه تجربی بسیاری است که در تازهترین
تحقیقات به کار گرفته شااادهاند و اثربخشااای خود را در دساااتاوردها نشاااان داده و مورد تأیید قرار
گرفتهاند .از جمله میتوان به پژوهشهای ذیل اشاره کرد :بهرنگی و آقایاری ( )2774با عنوان ،تحول
- Chen
- Chiu & Yin chow & Mcbride
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بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
های...
مبتنی بر الگوی مشااارکتی جیگساااو؛ بهرنگی ( ،1087الف) باروش
اسااتفاده از الگوی مدیریت
عنوان،

آموزش در خالقیاات یااادگیری و یااادگیری خالقیاات؛ بهرنگی ( ) 2717بااا عنوان ،بهبود یااادگیری
خالقیات؛ بهرنگی ( )2711باا عنوان ،یاادگیری کاربرد الگو؛ بهرنگی و ملکی ( )2711با عنوان ،تأثیر
الگو در کاهش اضااطراب از امتحان؛ بهرنگی و زبرجدی ( )2711با عنوان ،اسااتفاده از الگو برای کار
آمدی در ریاضااایات؛ بهرنگی و بوربور ()2711؛ با عنوان ،اساااتفاده از الگو در جمع فرایندی و نقش
الگو در بهبود ذهنیت فلسااافی کودکان ( )2711و موضاااوعاتی دیگر از قبیل؛ بررسااای آثار الگو در
سااطوح یادگیری ( ،)2711بررساای اسااتفاده از الگو در آموزش کتاب تفکر ( ،)2711نظریۀ مبتنی بر
پژوهش درباار الگوی مدیریت آموزش علوم ( ،)2711اثر آموزش علوم با الگوی مدیریت آموزش
بر خودفرمانی شاااگردان در یادگیری ( ،)2711اثربخشاای الگو در آموزش عربی ( ،)2714شااناسااایی
آساایبهای فرهنگی ( ،)2711آموزش معادالت جبری ( ،)2711رشااد و توسااعۀ سااالمت سااازمانی و
بهبود یادگیری و نگرش ( ،)2711آموزش دانشاجویان پزشکی با یادگیری خویشتنمدار در یادگیری
( ،)2711آموزش فلساافۀ تعلیم و تربیت ( ،)2711مقایسااۀ الگوی مدیریت آموزش با الگوی اکتشااافی
در تدریس ( ،)2711اثر الگو در یادگیری فراشاناخت شاگردان کالس ششم ( ،)2711ذهنیت فلسفی
مادیران و روحیاۀ معلماان در پااذیرش الگو ( ،)2714اثر الگو باا رویکرد مهنادسااای مجادد بر بهبود
یاادگیری و نگرش ( ،) 2714اثر الگوی مادیریات آموزش بر الگوهاای فرایندی اطالعات در دانش،
مهاارت و نگرش ساااال اولیهاای علوم ( ،)2710گساااترش آثار الگو با بررسااای اثربخشااای آن در
جامعهپذیری ،خود تنظیمی ،خودکارآمدی معلمان تازه کار و اثر الگو در توانمندساااازی شااااگردان
( )2712که توسط پروفسور بهرنگی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهشها و پژوهش های مشابه دیگر که در حال انجام هستند ،همگی دال بر شواهد
علمی در تأثیرات معنادار الگو به لحاظ آماری اولویت در برنامهی تحول در آموزش جاری را
برجسته میسازد .سناریوی نحوهی بهکارگیری الگوی مدیریت آموزش در آموزش مهارتها و
روش های مطالعه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه به شرح ذیل است:
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 -1گام اوّل :آمادهسااازی دانشااجویان برای تحلیل مبحث درساای بر اساااس خلق نمودار پیوند بین
مفاهیم عمده :در این گام از دانشجویان خواسته شد برای جلسهی بعدی فصل اول کتاب «مهارتهای
مطاالعاه برای یاادگیری موثر» ،نوشاااتاهی رجیناا هلیر و همکااران ،ترجمهی دکتر منصاااور بیرامی و
همکاارانش ر ا باه دقت مطالعه و نمودار و چارت کلی آن را تهیه کنند ،بهگونهای که مفاهیم عمده و
شمای کلی فصل را نشان دهد .هدف از این کار تهیه پیشسازماندهنده توسط دانشجویان بود تا پیش
از ورود به کالس ،با تصاویر به دسات آورد خود از مبحث درسی برای مشارکت در فعالیتها و
جریان پردازش اطالعات در کالس آماده شوند.
 -2گام دوّم :گروه بندی فراگیران با توجه به تعداد صفحات :کل دانشجویان کالس  07نفر بود .در
این گام دانشجویان در پنج گروه شش نفره گروهبندی شدند و  21صفحهی فصل اول کتاب بین این
پنج گروه تقسیم شد .نحوهی تقسیم شاگردان در شش گروه کامالً تصادفی و از روی لیست دانشجویان
و بر طبق جنسیت و حروف الفبا بود .تاحدودی هم سعی شد نظر خود دانشجویان هم جهت عضویت
در گروه دلخواهشان مدنظر قرار گیرد تا بیانگیزگی به وجود نیاید .سپس با تقسیم تعداد صفحات
فصل اول کتاب به تعداد گروهها ،به هر گروه  1صفحه (با توجه به سرتیترهای محتوای درون فصل)
جهت مطالعهی اعضای هر گروه ،ژرفاندیشی و مباحثهی آنها تعیین گردید .هدف از گروهبندی
دانشجویان ،مشارکت دادن آنها در فرایند تدریس است ،البته مشارکت شاگردان در طی هر ده گام
همواره مدنظر بود.
 -0گام س اوّم :ایجاد آمادگی برای خلق و یادگیری تصااویرسااازی از عناوین کلی و جزیی مبحث
درسای :در این گام ،نحوهی مشاارکت شاگردان در داخل و در بین گروهها مشخص گردید .لذا به
هر یك از دانشاجویان در گروه دو وظیفه داده شد؛ اول بیان مطالب خود به دیگر اعضای گروه و
گرفتن بازخورد از آنها به عنوان مشاااور علمی و دوم؛ دادن بازخورد به دیگران در زمان بیان
نکات اصالی صافحات خود توساط آنان .شناسههای مفهومی برگرفته از هر عنوان (مانند شناسههای
مفهوم اصول از دیدگاه روانشناسی) در روی کارتهایی به اندازهی  1/8کاغذ  A4توسط شاگردان

بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
روشهای
کارت...نوشته شد .در این گام
منعکس شاد و شمارهی صفحهی کتاب مرتبط با آن شناسه در پشت
ابتدا گروهها بر حسب تعداد صفحات اختصاص یافته به خود ،شناسههای مفهومی هر عنوان را طی
مطالعهی آن مبحث اساتخراج کردند و سپس طی مباحثهای با دیگر اعضای گروهشان صحت آنها
را به اتفاقنظر پذیرفتند.
-4گام چهارم ،مشارکت بین گروهی :در این گام هر یك از اعضای گروهها برای آموزش مبحث
خود به گروههای دیگر رفته و پس از بیان شناسههای خود و آموزش مباحث صفحات اختصاص داده
شده به آنها و یادگیری شناسههای مفهومی و مباحث گروههای دیگر به گروه اولیهی خود برگشتند
و رهاوردهای خود را به دیگر اعضای گروهشان آموختند .بنابراین در این گام بیشتر گروهها با یکدیگر
ارتباط متقابل داشتند و هر گروه بخشی از مطالب فصل را که به آنها اختصاص داشت برای دیگر
گروهها جا انداختند .به این ترتیب تکههای گوناگون فصل چهارم در کنار همدیگر قرار گرفت و
شکل کلی مطالب فصل توسط خود دانشجویان کامل شد.
 -1گام پنجم ،ترسیم نمودار پیوند بین عناوین و زیر عناوین توسط شاگردان بهطور مستقل :در این
گام جهت سنجش تسلطیابی دانشجویان بر بینش یا تصویر کلی از مبحث درسی ،از دانشجویان
خواسته شد در شرایط امتحانی نمودار پیوند بین مطالب عمدهی فصل چهارم را ترسیم کنند و
شناسههای مفهومی هر یك از عناوین و زیرعناوین را ذکر نمایند .لذا هر دانشجو پس از مرور گامهای
قبلی شروع به ترسیم نمودار پیوند عناوین و زیر عناوین فصل اول کرد .این نمودار بهگونهای قلمرو،
مقولهها ،مفاهیم و شناسههای مفهومی فصل را در بر میگرفت .در این گام به شاگردان ارائه دهند
کارشان به طور کامل نمرهی «الف» و به شاگردان دیگر نمرهی «ب» با هدف توانمند ساختن آنها در
استفاده از کمك به یکدیگر در رفع اشکال خود داده شد.
 -0گام ششم ،مشارکت در تدوین برنامهی درسی مطلوب :در این گام دانشجویان تشویق شدند بر
اساس عناوین و زیر عناوین فصل ،زمانی را صرف تفکر ،جستجو و یافتن مطالب و تجارب شخصی
مرتبط با مبحث درسی نمایند .لذا دانشجویان به آوردن نکات علمی جدید مرتبط با مبحث
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یادداشتبرداری مستخرجۀ خود از سایر کتب ،مقاالت ،سایتها و پایگاههای اینترنتی تشویق شدند.
از دانشجویان خواسته شد به این منابع مراجعه کرده و شناسههای مفهومی مرتبط با مباحث درسی
خود (عالوه بر شناسههای مفهومی قبلی) را یافته و بر کارتهایی با همان اندازه اما با رنگی دیگر
(مثالً قرمز) نوشته و با خود به کالس آورند.
 -0گام هفتم ،تعیین الگوهای تدریس و تکنولوژی آموزشی مناسب با استفاده از تجارب و
عالقهمندی شاگردان و مربی :در این گام الگوهای مناسب تدریس و تکنولوژی مناسب با توجه به
تجارب و عالقمندی دانشجویان و استاد انتخاب شد .لذا روایت یا سناریوی تدریس با توجه به زمان،
محتوی و همهی عناصر تدریس با مشارکت استاد و دانشجویان تهیه و خلق شد .در ادامه و پس از
انتخاب الگوهای تدریس و تکنولوژی آموزشی ،فعالیت مشترك دانشجویان و استاد صرف تعیین
نقش ،زمانبندی برای فعالیتهای مرتبط با عناصر تدریس (با توجه به تعداد صفحات و زمان مفید
کالس) و نحوهی ارزشیابی استاد از دانشجویان شد.
 -8گام هشتم ،تهیه و تدوین نمودار پیوند مطلوب بین عناوین و زیر عناوین با توجه به نکات
کلیدی در محتوای جاری و نکات برگرفته از منابع جدید مرتبط با موضوع درسی با مشارکت
شاگردان :در ابتدای این گام ،این سؤال از دانشجویان پرسیده شد« :با توجه به وضعیت موجود چه
تغییری میتوانید به محتوای فصل چهارم کتاب بدهید؟» .در پاسخ به این سؤال و با مشارکت کلیهی
دانشجویان نمودار پیوند مطلوب بین عناوین و زیرعناوین فصل با توجه به شناسههای مفهومی اخذ
شده در محتوای جاری کتاب و نیز شناسههای برگرفته از منابع جدید مرتبط با موضوع درسی
(کارتهای رنگی) تهیه و تدوین شد.
-7گام نهم ،مشارکت دانشجویان و استاد در اجرای برنامهی درسی نو و دریافت بازخورد اصالحی
در تأثیرات نگرشی ،پرورشی و آموزشی :در این گام همهی گامهای قبلی با مشارکت استاد و
دانشجویان و با بهکارگیری الگوهای متنوع تدریس برای توسعهی تأثیرات پرورشی و دریافت مفاهیم
بهطور خالصه مرور و بازگویی میگردد.

بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
های...
ارزشیابی پایانی و تکمیلی
روششود
-17گام دهم ،ارزشیابی تکمیلی :پس از مرور و بازگویی سعی می

از میزان تأثیرات آموزشی و پرورشی کارگاه آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی مدیریت
آموزش از دانشجویان به عمل آید.
بنابراین این مراحل دهگانهی الگوی مدیریت آموزشی در شش جلسه جهت آموزش مهارتها و
روشهای مطالعه بر اساس محتوای کتاب «مهارتهای مطالعه برای یادگیری موثر» ،اجرا گردید.
از سوی دیگر؛ یادگیری خودراهبر به دلیل تأکید بر جریانهای شناختی ،که فراگیران از آن آگاه
اسات (همانند خودمختاری و اساتقالل) باعث تساهیل یادگیری ،برنامهریزی ،خودپرساشی ،بازبینی و
بهطور کلی یادگیری فراشناختی میشود ( آشمن ،1کانوی .)1770 ،2ریشههای یادگیری خودراهبر را
در حوزهی تعلیم و تربیت را میتوان در دیدگاههای تجربهگرایانهی جان دیویی پیدا کرد .او هشاادار
می دهد که معلم باید راهنمای فراگیران باشد اما نباید در فرایند یادگیری دخالت کند یا آن را کنترل
نمااید (ویلیامز .)2774 ،0اگر چه این رویکرد به لحاظ فلسااافی به اگزیساااتانسااایالیساااتها و از نظر
روانشناختی به انسانگرایان نسبت داده شده است ( بیلر و اسنومن.) 1777 ،4
اِساانل (  ) 2771از دو منظر فلساافی و فرایندی به خودراهبری مینگرد .دیدگاه فلساافی ،فلساافه یا
هدف فرد ،اساتقالل شخصی و خودمدیریتی در یادگیری ،رضایت یا ظرفیت رهبری آموزشی فرد را
در برمیگیرد .از دیدگاه فرایندی نیز به فراگیران اجازه داده میشاااود تا با اتکاء به خود ،یادگیری را
تعقیب کنند ،اهداف را کنترل نمایند و راهبردهای اموزشاای ،محتوا و رویهها را روشاان و ارزشاایابی
کنند .این رویکرد یادگیری در مقابله با پیچیدگیها و تغییرات ساااریع و شاااتابان دنیای کنونی ،روش
مطلوبی اسااات ( بولهویس .) 1770 ،1هیمساااترا )1774( 0نیز معتقد اسااات؛ در یادگیری خودراهبر
1
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شااگردان و مدرساان مسائولیت فعالیتهای کالسی را با یکدیگر تقسیم میکنند .لذا در یك کالس
خودراهبر ،ناه معلم همهی نظارت در کالس را به عهده دارد و نه همهی تصااامیمات دربارهی فرایند
یادگیری به دانشآموزان تفویض میشود.
مُدل جامع خودراهبری دارای سه بُعد است؛
 -1خودمدیریتی فرایند اصااالح رفتار خود از طریق ادارهی ساایسااتماتیك محركها ،فرایندهای
شاناختی و نتایج اقتضاایی اسات (گریسون ،)148 - 100 :1772 ،لذا خودمدیریتی با تعیین هدفهای
یادگیری و مدیریت منابع یادگیری ارتباط دارد.
 -2خودنظارتی فرایندهای شااناختی و فراشااناختی را مورد توجه قرار میدهد که شااامل نظارت
راهبردهای یادگیری و همچنین توانایی تفکر در مورد شیوهی تفکر است .خود نظارتی فرایندی است
که از طریق آن یادگیرنده مسئول ساخت ذهنی خود میشود (گریسون.)00 - 18 :1770 ،
 -3خودانگیختگی تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد اسااات تا بدان وسااایله نوعی نیاز تأمین
گردد .رابینز 1انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف می کند .به اعتقاد او کسانی که تحریك شوند
نسابت به کساانی که تحریك نشاوند تالش بیشتری از خود نشان میدهند (صادقی و حسینی:1080 ،
.)148 – 120

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی (یا شبه آزمایشی) از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل انجام شده است .آزمودنیهای پژوهش شامل دو گروه  07نفره از دانشجویان رشتهی علومتربیتی
دانشگاه فرهنگیان بودند و در دو کالس حضور داشتند .لذا دانشجویان ثبتنام شده و عالقمند به
شرکت در کارگاه آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی مدیریت آموزش به عنوان گروه
آزمایش انتخاب گردید و در معرض آموزش مهارتها و روشهای مطالعه قرار گرفت و کالس دیگر
به عنوان گروه گواه انتخاب شد و هیچ مداخلهای در آن صورت نگرفت .سعی شد همهی موارد در
1

- Robins

بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
روشهای
الگوی...مدیریت آموزش یکسان
این دو گروه به جز کارگاه آموزشی مهارتها و روشهای مطالعه با
باشد تا این اطمینان حاصل شود که اگر تفاوت یا تفاوتهایی در میزان مهارت خودراهبری دانشجویان
مشاهده میشود ،این تفاوت ناشی از تأثیر کارگاه آموزش مهارتها و روشهای مطالعه باشد.
در این پژوهش ،آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی مدیریت آموزش به عنوان متغیر
مستقل و یادگیری خودراهبر به عنوان متغیر وابسته بودند.

آزمودنیها
جامعهی آماری مورد مطالعهی پژوهش ،کلیهی دانشجویان پسر رشتهی علومتربیتی (ورودیهای
 71تا مهر  74کارشناسی پیوسته و ورودیهای  70و  74کارشناسی ناپیوسته) دانشگاه فرهنگیان
کرمانشاه تشکیل میدهد که تعداد آنها 047 ،نفر میباشد و در پردیس شهید رجایی مشغول به تحصیل
میباشند.
نمونهی آماری پژوهش شامل  07دانشجوی پسر از این دانشجویان رشتهی علومتربیتی میباشد که
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند ،زیرا هر یك از این دانشجویان (جامعهی آماری)
دارای شانس مساوی و مستقل جهت انتخاب شدن و شرکت در کارگاه مهارتهای مطالعه و یادگیری
با الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه میباشند .در ادامه ،تعداد  07دانشجوی ثبتنام شده و شرکت
کننده در کارگاه مهارت های مطالعه و یادگیری با الگوی مدیریت آموزش به عنوان گروه آزمایش و
 07دانشجوی دیگر با ویژگیهای همسان به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.

ابزار گردآوری اطالعات
از پرسشنامهی استاندارد خودراهبری فیشر و همکاران ( )2771برای جمعآوری دادهها با هدف
سنجش تغییر در مهارت خودراهبری دانشجویان در یادگیری استفاده شد .در این ابزار  41گویهای،
آزمودنیها به مقیاسی  1درجهای بر روی طیف لیکرت از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )1پاسخ
دادند .پایایی کل این مقیاس به روش آلفای کرونباخ  7/80برآورد شده است .همچنین روایی این
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مقیاس به روش روایی سازه و با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی مطلوب گزارش شده است.
پایایی این مقیاس با توجه به تغییر جامعه به روش آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر برای کل آزمون
 7/82به دست آمد.

شیوهی اجرا
ابتدا پرسشنامهی سنجش خودراهبری فیشر و همکاران ( )2771به عنوان پیشآزمون به دانشجویان
هر دو کالس (گروه آزمایش و گواه) ارائه شد و دادههای حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در ادامه ،دانشجویان گروه آزمایش به مدت شش جلسهی  07دقیقهای و هر هفته دو جلسه (یكشنبه
و سه شنبه) در کارگاه مهارتهای مطالعه و یادگیری با الگوی مدیریت آموزش شرکت کردند .در
طول این شش جلسه دانشجویان گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکردند .در پایان ،مجدداً
پرسشنامهی سنجش میزان خودراهبری به عنوان پسآزمون به دانشجویان هر دو گروه ارائه شد و نتایج
حاصل از این مرحله با نتایج مرحلهی قبل مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل دادهها
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی
(آزمون  Tمستقل ،تحلیل کواریانس و  )...با بهکارگیری نرمافزار  spssاستفاده شد.

یافتههای پژوهش
جدول شمارهی ()1؛ نتیجهی تجزیه و تحلیل دادههای خودراهبری و خرده مقیاسهای آن را با
استفاده از شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار نشان میدهد .در این جدول مشاهده میشود؛
تفاضل میانگینهای گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون در مؤلفهی خودراهبری و خرده
مقیاسهای آن (خودمدیریتی ،خودکنترلی ،خودانگیختگی) بیش از گروه گواه است .لذا میتوان نتیجه
گرفت؛ آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی مدیریت بر آموزش تأثیر مثبتی بر خودراهبری
یادگیری دانشجویان دارد .در تحلیل استنباطی دادهها نیز از آزمون  Tبرای گروههای مستقل استفاده

بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
های...
روش
گرفته است .این پیشفرضها
قرار
شده است .بدین منظور ،ابتدا پیشفرضهای این آزمون مورد بررسی

عبارتند از:
 )1استق
 )2الل اعضای دو گروه :هیچ یك از اعضای گروه گواه عضو گروه آزمایش و یا بالعکس نیستند.
 )2طبیعی بودن توزیع نمرات :برای بررسی این مورد از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده
میشود.
جدول شمارهی  :1میانگین و انحراف معیار
گروه

گواه

مؤلفهها

آزمایش

پسآزمون

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

خودراهبری

2/22

7/410

2/27

7/428

پیش و پسآزمون

تعداد

پیشآزمون

تفاضل میانگینهای

مؤلفهها

آزمون و
6/60

07

خودمدیریتی

2/00

7/407

2/00

7/414

7/70

07

خودکنترلی

2/07

7/171

2/82

7/122

7/10

07

خودانگیختگی

2/81

7/402

2/08

7/417

-7/70

07

2/26

7/401

3/22

7/048

1/62

07

خودمدیریتی

2/00

7/478

0/08

7/008

1/71

07

خودکنترلی

2/04

7/111

0/02

7/084

7/78

07

خودانگیختگی

2/08

7/481

0/77

7/420

1/12

07

خودراهبری

جدول شمارهی  .2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

آماره

درجهی آزادی

Sig

6/111

18

7/112
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طبق آنچه در جدول شمارهی ( )2مشاهده میشود؛ نتیجهی آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای
پسآزمون خودراهبری  7/114و  sig = 7/112است و چون  sig > 7/71میباشد ،بنابراین فرض صفر
طبیعی بودن توزیع دادهها رد نشده و میتوان توزیع دادهها را با اطمینان باالیی طبیعی دانست.
 )3همگونی واریانسها شاخص این پیشفرض بخشی از خروجی اصلی آزمون  Tمستقل
است ،اما در اینجا نتیجهی آن به طور جداگانه در جدول شمارهی ( )0آمده است.
جدول شمارهی  .0نتیجهی آزمون لوین

F

Sig

1/363

7/240

چنانچه در جدول شمارهی( )0مشاهده میشود؛ برای آزمون لوین ،مقدار  Fبرابر  1/077و
 sig =7/240است .چون  sig > 7/71است ،فرض صفر همگون بودن واریانسها ،رد نشده و میتوان
نتیجه گرفت ،واریانسها در دو گروه همگون هستند.
بنابراین با برقرار بودن سه پیشفرض مستقل بودن ،طبیعی بودن و همگونی واریانسها میتوان از
آزمون  Tمستقل برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگینهای نمرات دو گروه گواه و آزمایش
استفاده کرد .نتیجهی این بررسی در جدول ( )4آمده است.
جدول شمارهی  .4نتیجهی آزمون  Tمستقل

T

Df

Sig

3/721

18

7/777

بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
روشهای...
چنانچه در جدول شمارهی ( )4مشاهده میشود؛ مقدار  Tبرابر  7/821و  sig = 7/777است

و چون  sig > 7/71میباشد ،میتوان نتیجه گرفت؛ بین میانگینهای دو گروه گواه و آزمایش
تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی
مدیریت بر آموزش در گروه آزمایش ،تفاوت معناداری در میزان یادگیری خودراهبر دانشجویان
دو گروه ایجاد کرده است .البته این امر میتواند ناشی از تأثیر پیشآزمون باشد .به همین دلیل
الزم است با استفاده از تحلیل کوواریانس تأثیر پیشآزمون را از نتایج پسآزمون حذف نمود.
برای استفاده از تحلیل کوواریانس نیز ابتدا پیشفرضهای این آزمون مورد بررسی قرار گرفته
است .این پیشفرضها عبارتند از :
 )1طبیعی بودن توزیع نمرات :برای بررسی این مورد ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده
شده و نتایج آن در جدول شمارهی ( )1آمده است.
جدول شمارهی  .1آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

آماره

درجهی آزادی

sig

پیشآزمون

7/121

18

7/112

پسآزمون

7/114

18

7/117

طبق آنچه در جدول شمارهی ( )1دیده میشود؛ در نتیجهی آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
برای پیشآزمون  sig =7/112و برای پسآزمون  sig = 7/117است و چون در هر دو مورد
 sig > 7/71میباشد ،بنابراین فرض صفر که طبیعی بودن توزیع دادههاست ،رد نشده و میتوان
توزیع دادهها را با اطمینان باالیی طبیعی دانست.
 )2همگونی واریانسها :طبق آنچه در جدول شمارهی ()0آمده است ،همگونی واریانسها در
گروه های گواه و آزمایش با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .همان
طور که مشاهده میشود ،برای پیشآزمون  sig =7/118و برای پسآزمون  sig = 7/200است و
چون در هر دو مورد  sig > 7/71میباشد ،فرض صفر که همگون بودن واریانسهاست ،رد نشده
و میتوان نتیجه گرفت واریانسها در دو گروه همگون هستند.
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جدول شمارهی  .0آزمون لوین

آمارهی لوین

sig

درجه

درجه

آزادی1

آزادی2

پیشآزمون

7/027

1

18

7/118

پسآزمون

1/018

1

18

7/200

 )0پایایی متغیر همپراش (پیشآزمون) پایایی پیشآزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
 )3اجرای همپراش (پیشآزمون) قبل از شروع پژوهش :اجرای پیشآزمون برای هر دو گروه
قبل از آموزش مهارتها و روشهای مطالعه به گروه آزمایش ،انجام گرفته است.
 )1همبستگی متعارف همپراشها با یکدیگر :این پیشفرض در صورتی قابل بررسی است که در
پژوهش بیش از یك پیشآزمون وجود داشته باشد .از آنجا که در این پژوهش فقط یك
پیشآزمون مورد استفاده قرار گرفته است ،نیازی به بررسی این پیشفرض نیست.
 )5همگونی شیب رگرسیون :برای اثبات همگونی شیب رگرسیون باید شاخص  Fتعامل بین
متغیر همپراش و مستقل در دو گروه معنادار باشد .نتیجهی بررسی این پیشفرض در جدول
شمارهی ( )0آمده است.
جدول شمارهی  .0اثر تعاملی بین روش مطالعه و خودراهبری
منبع

مجموع

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذورات
مقدار ثابت

4/810

1

4/810

10/010

7/777

روش تدریس

7/728

1

7/728

7/002

7/100

پیشآزمون

4/810

1

4/810

11/108

7/777

اثر تعاملی

7/100

1

7/100

1/721

7/147

خطا

1/100

18

7/780

کل

008/001

02

بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
تعامل بین روش مطالعه و
مقدار F
های...
همان طور که در جدول شمارهی ( )0مشاهده میشود،روش
پیشآزمون برابر  1/721و سطح معناداری آن یعنی  sig = 7/147است .از آنجا که sig < 7/71
است ،فرضیه مقابل رد شده و فرض صفر که همان همگونی شیبهای رگرسیون است ،پذیرفته
میشود.
 )0خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل :از آنجا که شاخص این پیشفرض بخشی
از خروجی اصلی تحلیل کوواریانس است ،نتایج هر دو بررسی در جدول ( )8آمده است.
چنانچه در ردیف سوم این جدول مشاهده میشود؛ مقدار  Fتأثیر پیشآزمون برابر 108/810
و معنادار است ،زیرا احتمال آن  7/777و کوچکتر از  7/71میباشد .بنابراین پیشفرض هفتم نیز
که خطی بودن همبستگی پیشآزمون و روش تدریس است ،رعایت شده است.
نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر روش مطالعه بر خودراهبری دانشآموزان گروههای
گواه و آزمایش با حذف اثر پیشآزمون ،در جدول شمارهی ( )8آمده است.
جدول  .8نتیجهی پسآزمون خودراهبری گروههای گواه و آزمایش
منبع

مجموع مجذورات

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

F

مقدار ثابت

1/710

1

1/710

10/100

7/777

پیشآزمون

12/188

1

12/188

108/810

7/777

اثر روش تدریس

4/044

1

4/044

14/747

7/777

خطا

1/070

10

7/788

کل

008/001

07

سطح
معناداری

دادههای جدول شمارهی ()8؛ ( sig>7/71و )sig = 7/77و  F= 14/747معناداری تأثیر
آموزش مهارتها و روشها مطالعه با الگوی مدیریت بر آموزش بر یادگیری خودراهبر
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را نشان میدهد .به عبارت دیگر تفاوت ایجاد شده در میزان
خودراهبری بین دانشجویان دو گروه گواه و آزمایش ناشی از آموزش مهارتها و روشهای
مطالعه با الگوی مدیریت بر آموزش بوده و پیشآزمون تأثیر معناداری بر آن نداشته است.
بحث و نتیجهگیری
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هادف از پژوهش حااضااار ،بررسااای تاأثیر آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با الگوی
مدیریت بر آموزش بر یادگیری خودراهبر دانشااجویان پساار دانشااگاه فرهنگیان کرمانشاااه بود.
مهاارتهای فکری و راهبردهای ذهنی که دانشاااجویان در مطالعه و یادگیری از آنان اساااتفاده
میکنند قابل آموزش و یادگیری هستند و میتوان راهبردهای یادگیری دانشجویان را از طریق
آموزش اصالح نمود .کارگاه آموزشی تهیه شده در این مطالعه را میتوان برای بهبود مهارتها
و روشهاای مطاالعاه و یاادگیری دانشاااجویاان بکاار گرفت .لذا کارگاه آموزش مهارتها و
روشهای مطالعه با الگوی مدیریت بر آموزش برای دانشاجویان به مدت شاش هفته در دانشگاه
فرهنگیان کرمانشااه بهکار گرفته شاد و پس از اتمام دوره ،میزان خودراهبری آنان با اساتفاده از
پرسشنامهی سنجش میزان خودراهبری فیشر و همکاران سنجیده شد .یافتههای پژوهش نشان داد
کاه در مرحلاهی پسآزمون نمرات خودراهبری یادگیری دانشاااجویان گروه آزمایش که مورد
آموزش مهارتها و روش ها مطالعه قرار گرفتند به طور معناداری بیشتر از دانشجویان گروه گواه
بوده است .بنابراین نتایج پژوهش حاکی از این است که آموزش مهارتها و روشهای مطالعه با
الگوی مادیریت بر آموزش بر یادگیری خودراهبر دانشاااجویان تأثیر معناداری دارد .این یافته با
نتایج تحقیقات مختلف در خصوص مهارتهای مطالعه ] حقانی و خدیوزاده ( ،)1088حسینی و
همکاران ( ،)1080هانتر و لیندر ( ،)2771مكنامارا و پینر ( ،)2770گتینگز و سااایبرت (،[)2772
الگوی مدیریت آموزش ] بهرنگی و آقایاری ( ،)2774بولهویس ( ،)2770نصاایری و بهرنگی (
 [) 1070و خودراهبری یادگیری ] ریچاردسون ( ،[)1778همسو و هماهنگ است.
بهطور کلی ،بررسای یافتههای پژوهشهای مذکور و پژوهش حاضار ،نشاندهندهی تأثیرات
مثبات آموزش مهاارتها و روشها مطالعه با الگوی مدیریت بر آموزش در یادگیری خودراهبر
دانشاااجویان اسااات ،لذا میتوان برگزاری کارگاههای آموزش مهارتها و روشها مطالعه را با
هدف رشد خودراهبری دانشجویان و دانشآموزان در امر یادگیری به مدرسان ،دبیران ،مشاوران
و همهی دست اندرکاران آموزش دانشگاهی توصیه کرد.
همچنین باا توجاه باه یاافتاه هاای این پژوهش مبنی بر تأثیرگذار بودن آگاهی از مهارتها و
شااایوه هاای مطاالعاه بر میزان یاادگیری خودراهبر دانشاااجویاان ،توجاه به مهارتهای مطالعهی
دانشاجویان امری ضاروری است و همچنین با توجه به قابل آموزش و یادگیری این مهارتها و

بررسی تأثیر آموزش مهارتها و...
مطالعه ...،تشاویق دانشااجویان به
روشها ،فراهم نمودن زمینههای مطالعاتی در حیطهی مهارتهای
روشهای
نگاارش علمی باه شااایوههاای مطاالعه ،آموزش مهارت های مطالعه در حد آموزش کارگاهی و
ارایهی درس مهارت های مطالعه در حد یك واحد درسی در ابتدای ورود به دانشگاه میتواند از
گامهای موثر در این راساتا باشد.نتایج مطالعه ی فرگی و همکاران نشان دادند؛ برگزاری کارگاه
مهاارت هاای مطاالعاه بین دانشاااجویاان جدیدالورود پرساااتاری ،مامایی ،مددکاری اجتماعی و
رادیولوژی بااعث افزایش آمادگی آن ها برای تحصااایل در دانشاااگاه و همچنین بهبود عملکرد
تحصیلی آنان میشود.
بدون شك پژوهش حاضر با همهی تالشهایی که شده دارای محدودیتهایی میباشد،
که از جمله این محدودیتها میتوان به محدود بودن حجم آزمودنیها ،رشتهی تحصیلی
دانشجویان ،مدت زمان برگزاری کارگاه آموزشی و دانشگاه تحصیل آنها اشاره کرد.
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