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 تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی
 

 3، طاهره مظفری2خواه، خدیجه حسینی1ادمحمودآب عزیزی مهران

 

 چکیده

زان آموآموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی در میان دانش تأثیر هدف این مطالعه، بررسی 

 هایپایه پنجم ابتدایی است. این پژوهش ازلحاظ ماهیت و هدف، از نوع کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق، از نوع طرح

ه پنجم آموزان پایجامعه آماری شامل همه دانشپیگیری با گروه کنترل است.  -آزمونپس -آزمونآزمایشی از نوع پیششبه

آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل در یک آموزشگاه در دانش نفر از 04 باشد کهشهرستان بویراحمد می

 صورتگیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه، بهدر شهر یاسوج به روش نمونه 1371-79سال تحصیلی 

هفته یک جلسه(  جلسه )هر 12های گروه آزمایش به مدت ، آزمودنیآزمونیشتصادفی گمارده شدند. پس از انجام پ

پیرامون هشت مورد از راهبردهای حل مسئله تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. 

رر گیری مکها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهداده وتحلیلیهبرای تجز آزمون ارزیابی شدند.مجدداً دو گروه با پس

ل مسائل ح تواناییگیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین با اندازه تایج تحلیل واریانسناستفاده شد. 

 یتوانای ( بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ لذا آموزش راهبردهای خودگردانی باعث افزایش>P 40/4غیرمعمولی )

ر دتوانایی حل مسائل غیرمعمولی دهد که عالوه این نتایج نشان میبه آموزان شده است.حل مسائل غیرمعمولی در دانش

 باشد.گذر زمان پایدار می

 .، آموزشمسائل غیرمعمولیمسئله، راهبردهای خودگردانی، حل  :کلید واژه ها           
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 مقدمه

ه یدگاده تغییر بان تومیات ین تغییراجمله ده است. از جه بواعمیقی موتغییرات خیر با ل اساسی طی در تربیتی  یشناسروان حوزه 

ی گیردیند یاافره در گیرنددیال جدید بر نقش فعای هادیکررو د.کرره شای اگیردیانقش یادگیرندگان در فرآیند بطه با دازان در راپرنظریه

ه ارثی فرد ک های ذاتیفشارند که به خالف تواناییاهمیت رویکردهای جدید آن است که بر این باور پای می (.1380 ،)بیابانگردند دارکید تأ

ند تو غیر قابل تغییرند، کارکردهای شناختی اکتسابی و تغییر پذیرند. بنابراین اعمال هوشمندانه همانند حل مسئله قابل آموزش و یادگیری هس

 یرذ(. لذا تجدیدنظر در ساختار آموزش و بخصوص در معنی و مفهوم یادگیری برای آموزش قرن بیست و یکم ضرورتی انکارناپ1372)سیف،

 است.

؛ آن را برای دانش آموزان فراهم کند یدهوپرورش آینده باید با متمرکز شدن بر یادگیرنده، زمینه انتخاب اطالعات و سازمانآموزش 

 در سازد فعاالنه قادر را هاآن که داد آموزش را هاییدانش آموزان مهارت به باید اطالعات حد از بیش دلیل حجم به دیگر، بیان به

 مناسب آموزشی هایروش از باید هاتوانایی و هااین مهارت به دستیابی برای. کنند اقدام مسائل و حل اطالعات از استفاده کنترل، کسب،

یادگیری  راهبردهای آموزش گرددمی تربیتی پیشنهاد علوم شناختی متخصصان توسط که های مناسبروش این از یکی. کرد استفاده

شناسی تعلیم و تربیت توجه در حوزه روان(. یادگیری خودگردان یک سازه نسبتاً جدید است که 2447، 1کلروخودگردان است )آناندو و 

ن دهد و اولین بار توسط بندورا و همکارایف وسیعی از رفتارها را پوشش میو ط پردازان و محققان زیادی را به خود معطوف کرده استنظریه

  (.2،2443مطرح شد. )پاریس و وینوگراد

« تریچالگوی یادگیری خودگردان پن»های نظری که جهت تبیین خودگردانی موردتوجه محققان قرارگرفته ترین چارچوبیکی از مهم

داند که بر اساس آن فراگیران اهدافی را برای خود ای می( خودگردانی در یادگیری را فرایند فعال و سازمان یافته2440) 3باشد. پنتریچمی

کنند شناخت، انگیزش و رفتار خود را برای نیل به آن اهداف تنظیم، کنترل و نظارت نمایند. طبق مدل یادگیری سعی میانتخاب و سپس 

(. 0،1774دهد )پنتریچ و دی گروتخودگردانی را تشکیل می ،آموزانخودگردان، فرآیندهای شناختی، فراشناختی و تالش و تدبیر دانش

از  دهند. هنگامی که با موانعییاز، فعاالنه در پی اطالعات بوده و اقداماتی را برای تبحر خود انجام مییادگیرندگان خودگردان در هنگام ن

های (. این افراد در موقعیت1374کنند )قاسمی، شوند، روشی را برای موفقیت پیدا می)مسائل غیرمعمولی( مواجه می انگیزچالشقبیل شرایط 

 مسئله اهمیت موقعیت با متناسب و مناسب انتخاب راهبردهای که کنندمی استفاده خود مسئله ی حلبرا مختلفی راهبردهای از گوناگون

 (. 1373زاده، کدیور، دالور، دارد )عرب زیادی

                                                           
1 Ananiadou & Claro 
2  Paris & Winogard 
3 Pentrich 
4 Pintrich & De Groot 
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 .کند کمک تواندمی های مناسبگیریتصمیم و مسائل حل در آموزانبه دانش هامهارت این ( یادگیری2447) 1از نظر ماتیوگا

یک مهارت (. حل مسئله 1777، 2خودگردانی ارتباط دارد )کاواناق با مسئله حل ی فعاالنه ومقابله راهبردهای اند کهها نشان دادهپژوهش

تا رسیدن به  ابتدایی موقعیت از که شودگفته می هاییبه فعالیت؛ و (1371اساسی برای زندگی در عصر حاضر است )شهبازی و همکاران، 

منطقی و منظمی است که به  فرآیند ذهنی و تفکرلذا حل مسئله یک (. 1779، 3موقعیت هدف در فضای مسئله در حال انجام است )اندرسون

ه حل را انتخاب کند ؛ بنابراین نیاز بهای متعددی را جستجو و سپس بهترین راهحل، راهمسائلکند تا هنگام رویارویی با فرد کمک می

( 1780) 0شونفیلد (.1370و غباری،  یهای زندگی مشهود است )کاشانی، افروز، شکوهی یکتا، خرازهای حل مسئله در تمامی زمینههارتم

بندی کرده است. از این رو مسائلی را که اطالعات الزم در صورت مسئله تقسیم 1و مسائل غیرمعمولی 0مسائل را به دو دسته مسائل معمولی

نیست  ها کافیباشد، در دسته مسائل معمولی و مسائلی را که اطالعات حاضر در صورت مسئله برای حل آنها کافی میآنبرای حل کردن 

؛ 1381های متعددی در زمینه تببین ارتباط دانش فراشناختی و حل مسئله ریاضی )صمدی، پژوهش دهد.در دسته مسائل غیرمعمولی جای می

( انجام شده است و همه این 1373،مامی،ناصری و ویسی؛ 1373،عرب زاده، کدیور و دالور ؛  1384ور، پ؛ رحیم1371محمدی و همکاران، 

باط راهبردهای باشد. در این پژوهش به تبیین ارتفراشناختی بر قابلیت حل مسئله فراگیران میدانش دهنده تأثیر مثبت آموزشها نشانپژوهش

 پرداخته شده است.  غیرمعمولیحل مسائل خودگردانی و توانایی 

بررسی تأثیر های قبلی در ی پژوهشهایی برای روشن کردن برخی از نقاط تیره و رها شدهدن دادهرلذا هدف این پژوهش فراهم آو

ذشت از گعدم توجه به توانایی استفاده مجدد از راهبردهای خودگردانی بعد  و  راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی

 :اند ازعبارتسؤاالت اصلی این پژوهش  لذاباشد. یک دوره زمانی می

 باشد؟بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی مؤثر میراهبردهای خودگردانی آموزش  آیا

ردانی بر خودگراهبردهای تأثیر ماند؟ یا به عبارتی آیا آیا تأثیر حاصل شده در این فرایند در استفاده مجدد در گذر زمان پایدار می

 ماند؟آموزان در گذر زمان پایدار میدر دانش توانایی حل مسائل غیرمعمولی

 

 روش پژوهش

-آزمون، پسآزمایشی و دارای طرح پیشاین پژوهش، از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع شبه

غیرمعمولی(  ئلا)آموزش راهبردهای خودگردانی( بر روی متغیر وابسته )توانایی حل مس مستقل آزمون با گروه کنترل بود که طی آن تأثیر متغیر

)رپیت کرر گیری مها از روش تحلیل واریانس با اندازهآموزان پایه پنجم ابتدایی بررسی شده است. به منظور پاسخگویی به سؤالدر دانش

                                                           
1 Matuga 
2 Kavanagh 
3 Anderson 
4 Schoenfeld 
5 Routine Problem 
6 Non- Routine Problem 
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اریانس آزمون و پیگیری( وجود داشت از تحلیل وآزمون، پسابسته و سه مرحله )پیشکه دو متغیر وبا توجه به این لذا استفاده شده است.مژر( 

 استفاده شده است. )رپیت مژر( گیری مکرربا اندازه

ه تعداد بویراحمد ب آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستاندانش یهمهجامعه آماری این پژوهش  :گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

که نمونه داوطلب در  انتخاب شدآموزان داوطلب آزاد داد. نمونه مورد نظر از دانشتشکیل می 1371-79نفر در سال تحصیلی  0344

ه به (. با توج1383ترجمه نصر و همکاران،  ؛و گال گال، بورگباشد )ها دارد بهترین نمونه میهایی که نیاز به تالش زیاد آزمودنیپژوهش

(، نمونه پژوهش 1383نفر باشد )گال و همکاران، ترجمه نصر و همکاران،  10این که در تحقیقات نیمه آزمایشی باید حجم هر گروه حداقل 

نفری برای آزمایش و کنترل( انتخاب شده است. برای انتخاب نمونه، دانش آموزان دختر یکی از مدارس ابتدایی  24نفر )دو گروه  04به حجم 

 انتخاب و پس از انتساب تصادفی ایشان در دو گروه آزمایش و کنترل مورد مطالعه قرار گرفت. داوطلبی یاسوج به عنوان نمونهشهر 
 

 گیریابزار اندازه

آزمون و پیگیری آزمون، پسسؤال تشریحی در سه مرحله پیش 12ساخته توانایی حل مسائل غیرمعمولی: این آزمون با آزمون محقق

آزمون( و مجدداً بعد از دو ماه )پیگیری( به اجرا در آمد. هدف از اجرای آزمون( و پس از اتمام دوره )پسدوره آموزشی )پیش در ابتدای

آموزان با استفاده از راهبردهای خودگردانی بود. حداکثر نمره این این آزمون بررسی توانایی حل مسئله )حل مسائل غیرمعمولی( دانش

دقیقه است. به دلیل عدم وجود یک آزمون استاندارد شده در این خصوص، از بین سؤاالت  14گویی به آن خو زمان پاس 24آزمون 

سؤال استخراج و ارائه  32ساخته داخلی ( و آزمون محقق2441، دیزمان و انگلیش، 2444های معادل خارجی )بوث و توماس، پژوهش

سؤال انتخاب شد. ضریب دشواری و  12اال و سطح دشواری متوسط برخوردار بودند گردید. به این ترتیب از سؤاالتی که از قدرت تمیز ب

 ( گزارش شده است.1تمیز این سؤاالت در جدول )
 . ضریب دشواری و تمیز سؤاالت آزمون محقق ساخته حل مسائل غیرمعمولی1جدول 

 ضریب تمیز ضریب دشواری سؤاالت

1 00/4 91/4 

2 00/4 92/4 

3 01/4 93/4 

4 38/4 19/4 

5 38/4 10/4 

6 37/4 19/4 

7 38/4 81/4 

8 02/4 91/4 

9 03/4 91/4 

11 01/4 19/4 

11 00/4 90/4 

12 00/4 18/4 
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روایی آزمون: برای تعیین روایی این آزمون، از قضاوت متخصصان استفاده شده است. برای این منظور شش نفر متخصص با تجربه 

ریزی درسی و دو معلم خبره ابتدایی( روایی صوری و محتوایی آزمون ریاضی(، دو متخصص برنامه )دو متخصص موضوعی )آموزشگر

 را پس از اصالحات تأیید کردند.

نفر  34شد، پژوهشگر آن را به صورت آزمایشی روی جا که این آزمون برای اولین بار اجرا میپایایی آزمون محقق ساخته: از آن

 نجام داده و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده و نتیجه حاصله برای توانایی حل مسائل غیرمعمولیآموزان یک مدرسه ااز دانش

 بوده است. 89/4

 

 روند اجرای پژوهش

شد. در این ای یک بار برگزار میدقیقه بود که هفته 14جلسه به مدت  12مداخله مبتنی بر راهبردهای خودگردانی در برگیرنده 

آموزان ارائه گردید. در جلسه اول قبل ای در هر جلسه تکالیف خانگی مرتبط با راهبردهای خودگردانی به دانشدقیقه 14جلسه دوازده 

آزمون گرفته شد. در پایان هر جلسه بازخورد افراد در مورد ها پسآزمون ارائه شد و پس از پایان جلسه دوازدهم از آناز آغاز جلسه پیش

یشی شد. جهت پیگیری اثرات مداخله آزماای از جلسات قبل و تکالیف هفته پیش مرور مید. در آغاز هر جلسه خالصهشجلسه دریافت می

 پیگیری دو ماه بعد صورت گرفت. روند جلسات آموزشی به صورت زیر صورت گرفته است.
 . ساختار و محتوای جلسات آموزش راهبردهای خودگردانی2جدول 

 محتوا هدف عنوان

 اولجلسه 
معارفه، آشنایی و بیان اهداف 

 ی آموزشیدوره

آشنایی اعضاء گروه با محقق، بیان قواعد و  -آزموناجرای پیش

 ی آموزشیچهارچوب شرکت در گروه، بیان اهداف دوره

 

 جلسه دوم
آموزش راهبرد شناختی تکرار 

 و مرور

 ،یآموزش راهبرد تکرار و مرور تکالیف ساده شامل مکرر خوان

، تکرار اصطالحات مهم و کلیدی با صدای بلند، آموزش یسیمکرر نو

راهبرد تکرار و مرور تکالیف پیچیده شامل خط کشیدن زیر مطلب، 

 از کتاب ییهاقسمت یسازو برجسته نویسییه، حاشیگذارعالمت

 جلسه سوم
آموزش راهبرد شناختی بسط و 

 گسترش معنایی

 و گسترش ی قبل، آموزش راهبرد بسطبررسی تکلیف جلسه

ها، ها، تصویرسازی ذهنی، مکانی تکالیف ساده شامل واسطهمعنایی ویژه

ها، آموزش راهبرد بسط و گسترش کلید، استفاده از سرواژه یکلمه

، گریبرداری، قیاسی تکالیف پیچیده شامل یادداشتمعنایی ویژه

خالصه کردن به زبان خود، کاربرد مطالب آموخته شده، آموزش مطالب 

 موخته شده به دیگران، تفسیر و تحلیل روابطآ



 6931آموزش پژوهی/ شماره یازدهم / پاییز      

 

  

 

 جلسه چهارم
آموزش راهبرد شناختی 

 دهیسازمان

دهی ی قبل، آموزش راهبرد شناختی سازمانبررسی تکلیف جلسه

بندی اطالعات جدید، روابط سلسله ی تکالیف ساده شامل دستهویژه

ده، یی تکالیف پیچدهی ویژهمراتبی، آموزش راهبرد شناختی سازمان

ها، تبدیل متن درسی به طرح، ی فهرست عناوین یا سرفصلشامل تهیه

 نقشه، نمودار، استفاده از طرح درختی، استفاده از نمودار گردشی

 جلسه پنجم
آموزش راهبرد فراشناختی 

 ریزیبرنامه

ی قبل، آموزش راهبرد فراشناختی بررسی تکلیف جلسه

 با موضوع، انتخاب راهبردهایریزی شامل تحلیل چگونگی برخورد برنامه

 شناختی مناسب و تعیین هدف یادگیری برای خود

 

 جلسه ششم
آموزش راهبرد فراشناختی خود 

 نظارتی

ی قبل، آموزش راهبرد فراشناختی بررسی تکلیف جلسه

خودنظارتی شامل ارزشیابی پیشرفت، نظارت بر توجه و طرح سؤال هنگام 

 مطالعه

 

 جلسه هفتم
فراشناختی خود آموزش راهبرد 

 نظم دهی

ی قبل، آموزش راهبرد فراشناختی خود نظم بررسی تکلیف جلسه

 دهی شامل تعدیل سرعت مطالعه، تغییر یا اصالح راهبردهای شناختی

 

 جلسه هشتم

بررسی تأثیر موفقیت و شکست 

بر رفتار و تشخیص تمایز بین افکار و 

 احساسات

ر و شکست د ی قبل، بررسی موفقیتبررسی تکلیف جلسه

ها نسبت به این دو، تأثیر موفقیت و های عاطفی آنآموزان و واکنشدانش

 آموزان، تشخیص افکار منفی از احساساتشکست بر رفتار و افکار دانش

 افکار مثبت به جای افکار منفی سازیینمنفی و جانش

 

 جلسه نهم

آموزش راهبرد انگیزشی منبع 

 کنترل

 

و  بررسی تأثیر منبع کنترل درونی ی قبل،بررسی تکلیف جلسه

ن آموزان، تعیین اهداف واقع بینانه و تأثیر آبیرونی بر رفتار و افکار دانش

فتار و بدبینانه و تأثیر آن بر ر ینانهببر عملکرد فردی، آموزش اسناد خوش

 آموزانو افکار دانش

 

 جلسه دهم
آموزش راهبردهای مدیریت 

 (زمانریزی و مدیریت برنامه)منابع 

استفاده  ییوهریزی و شی قبل، شناخت برنامهبررسی تکلیف جلسه

ی روزانه، هفتگی و ماهیانه، از آن، آشنایی با چگونگی تنظیم برنامه
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ی آشنایی با مدیریت زمان و اهمیت آن در زندگی روزمره، شناخت رابطه

 ریزیمدیریت زمان با برنامه

 

 جلسه یازدهم

منابع آموزش راهبرد مدیریت 

دهی محیط و مراقبت سازمان)

 (جسمانی

و  دهی محیطی قبل، شناخت اصول سازمانبررسی تکلیف جلسه

وضعیت فیزیکی هنگام مطالعه و شرایط کلی مکان مطالعه مانند نور، 

، شناخت اصول کلی مراقبت از شرایط جسمانی در هنگام ...صدا، دما و

 ...و صحیح، ورزش، استراحت ییهمطالعه مانند تغذ

 

 ی بازخوردو ارائه یبندجمع جلسه دوازدهم

ای از راهبردهای ی خالصهی قبل، ارائهبررسی تکلیف جلسه

گویی به سؤاالت احتمالی ی آموزشی، پاسخآموزش داده شده در دوره

 آزموناجرای پس ها وآموزان و تقدیر و تشکر از آندانش

 

 هایافته

یری مکرر گآزمون و پیگیری( وجود داشت از تحلیل واریانس با اندازهآزمون، پسوابسته و سه مرحله )پیشکه دو متغیر با توجه به این

 ( ارائه شده است.3در جدول ) توانایی حل مسائل غیرمعمولیهای استفاده شده است. نتایج تحلیل شاخص

 توانایی حل مسائل غیرمعمولی های توصیفی. شاخص3جدول 

 گروه
 تعداد

 )نفر(
 انواع متغیر

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

توانایی  24 آزمایش

حل مسائل 

 غیرمعمولی

1/1 37/1 18 31/1 7/19 20/1 

 22/1 2/1 30/1 8/0 23/1 2/0 24 کنترل

های توصیفی را نشان داده است که شامل میانگین و انحراف استاندارد دو گروه شاخص( 3شود جدول )طور که مشاهده میهمان

رمعمولی میانگین توانایی حل مسائل غی مذکورباشد. با توجه به جدول آزمون و پیگیری( میآزمون، پسآزمایش و کنترل در سه مرحله )پیش

ها دهنده این است که روند میانگین نمرهباشد که نشانمی7/19، 18، 1/1 آزمون و پیگیری به ترتیبآزمون، پسدر گروه آزمایشی در پیش

آزمون و آزمون، پسدر سه مرحله تفاوت محسوسی داشته است. همچنین در گروه کنترل میانگین توانایی حل مسائل غیرمعمولی در پیش

-گروه آزمایش از پیش های توانایی حل مسائل غیرمعمولیمرهدهد که نباشد. مقادیر بیان شده نشان میمی 2/1، 8/0، 2/0پیگیری به ترتیب 

 شود.آزمون به پیگیری افزایش یافته است؛ ولی در گروه کنترل تغییر محسوسی احساس نمیآزمون و از پیشآزمون به پس

 آزمونآزمون پارامتریک در پیش مفروضاتنتایج 
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ا اثبات کنیم. ها رها و یکنواختی کوواریانسفرض نرمال بودن دادهباید دو پیشگیری مکرر برای استفاده از تحلیل واریانس با اندازه

اده شده ماچلی استفباکس و کرویتها از آزمون امویلکس و برای یکنواختی کوواریانس-ها از آزمون شاپیروبرای اثبات نرمال بودن داده

 است. 

 استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است.  ویلکس-برای بررسی فرض نرمال بودن عامل از آزمون شاپیرو

 ویلکس نرمال بودن متغیر عامل-. نتایج آزمون شاپیرو0جدول 

 متغیرها
مرتبه 

 ارزیابی

 ویلکس-آزمون شاپیرو

 معناداری آماره

 300/4 002/4 آزمونپیش توانایی حل مسائل غیرمعمولی

توانایی حل مسائل  آزمون در متغیرهای پیشفرض مبتنی بر نرمال بودن توزیع نمرهشود ( مشاهده می0گونه که در جدول )همان

 40/4از  ترویلکس بزرگ-ها نرمال و همسان با جامعه است )همه سطوح معناداری در آزمون شاپیروغیرمعمولی باقی است. یعنی توزیع نمره

 باشد(. می

های کوواریانس نمرات توانایی حل مسائل غیرمعمولی به صورت جدول زیر باکس مربوط به شرط همسانی ماتریسنتایج آزمون ام

 است. 

 های کوواریانسباکس مربوط به همسانی ماتریس. نتایج آزمون ام0جدول 

 متغیرها
 آزمون باکس

Box’s M معناداری آماره 

 032/4 00/0 09/00 توانایی حل مسائل غیرمعمولی

رض فتر از سطح معناداری پیشبزرگ آمده برای متغیر توانایی حل مسائل غیرمعمولیچون سطح معناداری بدست (0)با توجه به جدول 

 ز است. گیری مکرر مجاها رعایت شده است و کاربرد تحلیل واریانس با اندازهشود که تساوی کوواریانسباشد، نتیجه میمی 40/4به میزان 

 ( ارائه شده است. 1ین مقدار مجذور اتای تفکیکی به منظور تعیین معناداری متغیرها در جدول )نتایج آزمون المبدای ویلکز و همچن
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 . معناداری متغیرها1جدول 

 متغیر
مقدار 

 المبدای ویکلز
 Fآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

مجذور اتای 

 تفکیکی

 918/4 444/4 1 911/000 312/4 توانایی حل مسائل غیرمعمولی

باشند. معنادار می 441/4باشد که در سطح می 312/4( مقدار المبدای ویکلز برای توانایی حل مسائل غیرمعمولی 1با توجه به جدول )

های متفاوت )قبل و بعد از آموزش( تفاوت معناداری دارد. همچنین مجذور اتای غیرمعمولی در موقعیتبدین معنی که توانایی حل مسائل 

 شوند. باشد که این مقادیر اثرات بسیار باالیی محسوب میمی 918/4تفکیکی برای توانایی حل مسائل غیرمعمولی

آمده  (8)نیز استفاده شده است که نتایج آن در جدول ماچلی در ادامه برای بررسی فرض یکنواختی کوواریانس از آزمون کرویت

های باشد نشان دهنده تخطی از مفروضه کرویت ماچلی است و به طور معمول از آزمون 40/4ماچلی کمتر از در آزمون کرویت pاست. اگر 

ار . اما اگر آزمون کرویت ماچلی معنادشودگیری مکرر استفاده میگیسر برای تحلیل واریانس اندازه-هاووسای چون گرینکارانهمحافظه

 ود. شها برقرار است از فرضیه کرویت برای تفسیر نتایج استفاده مینشد یا به عبارتی، هنگامی که فرض همگنی کواریانس

 
 آزمون و پیگیریآزمون، پسهای مکرر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظه فعال در مراحل پیشگیری. نتایج آزمون ماچلی در اندازه9جدول 

اثرات درون 

 آزمودنی

ضریب 

W ماچلی 

ضریب 

 دوخی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 اپسیلون

ضریب 

-هاووسگرین

 گیسر

ضریب 

 هوین فینک

حد 

 پایین

توانایی حل 

 مسائل غیرمعمولی
897/4 19/13 1 441/4 101/4 981/4 044/4 

معنادار است. با توجه به معنادار بودن آزمون ماچلی  α=441/4( گویای آن است که آماره ماچلی در سطح 9نتایج مندرج در جدول )

 شود.میاده گیری مکرر استفگیسر برای تحلیل واریانس اندازه-هاووسی گرینکارانهمحافظه ها برقرار نیست و  از آزمونهمگنی کوواریانس

 گیسر-هاووسگیری مکرر با آزمون گریننتایج تحلیل واریانس با اندازه. 8جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 444/4 19/322 018/082 1 11/1320 کارآمدی پردازش

معنادار است. در فرضیه کرویت  >p 40/4و  =19/322Fغیرمعمولیدهد که اثر اصلی توانایی حل مسائل نشان می (8)نتایج جدول 

 شود. پذیرفته می راهبردهای خودگردانیباشد. لذا فرض تأثیرگذاری آموزش می 444/4بدست آمده برابر  P-valueمقدار 
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 بحث و نتیجه گیری

محیط  آموزان درعملکرد تحصیلی دانش بخشی شناخت و رفتار یک جنبه مهم از یادگیری واز آنجایی که خودگردانی یا خودنظم

کالس است. یادگیری خودگردانی دارای بار ارزشی زیادی است زیرا به چگونگی تعیین اهداف و راهبردهای یادگیری توسط خود فرد و 

 یآموزش راهبردها یرپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثپردازد.چگونگی درک او از وظایف محوله و محصول کیفیت یادگیری می

 خودگردانی بر حل مسائل غیرمعمولی انجام شده است. 

آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه خودگردانی در افزایش حل مسائل غیرمعمولی در دانش ینتایج نشان داد که آموزش راهبردها

وزش راهبردهای یادگیری خودگردان ( مبنی بر اثربخشی آم1373های عرب زاده، کدیور و دالور )گواه مؤثر بود. این نتیجه با نتایج پژوهش

( تحت عنوان تأثیر آموزش 1372گر،کارشکی و اصغری نکاح)جلوه و همچنین با نتایج آموزانبر مهارت حل مسئله اجتماعی دانش

به آموزش فعل صورت منآموزان بیش از اینکه بهباشد. در طی این پژوهش دانشهمسو می دبستانییشخودتنظیمی بر حل مسائل در کودکان پ

ها از طریق کاربرد راهبردهای آموزش داده شده بودند، اهداف مشخصی برای معلم واکنش نشان دهند، رهبر و محرک کسب روش و مهارت

رفت خود در کردند، بر پیشها خود شروع به یادگیری میبردند. آنها راهبردهایی را به کار میگرفتند و برای دستیابی به آنخود در نظر می

کردند. به عبارت دیگر، آنان عالوه بر استفاده از راهبردهای شناختی و مان حل مسائل غیرمعمولی نظارت داشتند و آن را ارزیابی میز

ریت منابع دانست. توان، مدیبرانگیخته هستند. یکی از دالیل احتمالی تأثیر این آموزش را می ،فراشناختی، در یادگیری و ارزیابی مسائل نیز

شان را تغییر دهند تا اهداف و شان سازگار شوند و همچنین محیطتا با محیط کنندیهای مدیریت منابع به دانش آموزان کمک ماهبردر

 (. 1387، به نقل از نیکدل، 1780نیازهایشان بر آورده شود )استرنبرگ،

ند برای شود که فرد احساس کستفاده میتوان گفت مدیریت منابع جنبه بیرونی و محیطی خودگردانی است و هنگامی امیدر واقع 

برد، ذکر شده بهره می احراز کارایی و عملکرد بهتر، الزم است از منابع موجود دیگر بهره بگیرد. در واقع فرد، زمانی که از این راهبردهای

رخواست کنند. همچنین از طریق دمی منابع در دسترس برای حل مسائل غیرمعمولی را در نظرگرفته و زمان و محیط خویش را کنترل و مدیریت

( در 1373طور که مامی،ناصری و ویسی)کنند. همانکمک از معلمان و همساالن، خود را برای حل مسائل مختلف با محیط سازگار می

ایج تآموزان در درس ریاضی را بررسی کردند و نپژوهشی اثربخش آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسئله و خودکارآمدی دانش

  حاکی از آن بود که توانایی حل مسائل گروه آزمایش حاضر در تحقیق به طور معناداری بهبود یافته است.

های خود را به منظور کار بر روی مسائل آموزان گروه آزمایش در پژوهش ما در جلسات پایانی آموزش، زمان و تالشدانش

ش کرده، بر چنین با برنامه تالستند که چگونه یک محیط یادگیری مطلوب بسازند. همدانکردند و میغیرمعمولی، برنامه ریزی و کنترل می

کنند نظارت داشته و در نهایت توانایی حل مسئله باالتری نسبت به سایرین یافته بودند. از دیگر منابعی که برای انجام مسائل استفاده می

ناختی اشاره کرد. فراشناخت تفکر پیرامون تفکر و یادگیری پیرامون یادگیری توان به راهبردهای فراشراهبردهای مؤثر بر این آموزش می

دانش قبلی را  کند، ابعاد مختلف یزیرکردند تا عمل شناختنش را برنامهرسید راهبردهای فراشناختی به یادگیرنده کمک میاست. به نظر می

آموزانی ( بیان کرده است دانش1773طور که فالول )تر انجام دهد. همانمسائل غیرمعمولی را ساده یدهفعال و تحریک کند و درک و سازمان
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چنین پژوهش محمدی، باقری اتابک، جعفری ندوشن، آزادنیا کنند. همکه برای شناخت خود اهمیت قائل هستند، در حل مسئله بهتر عمل می

 . پژوهش حاضر استائل ریاضی، همسو با نتایج ( با عنوان تأثیر راهبردهای فراشناختی بر حل مس1371) و سلطانی گردافرازی

های شناختی، فراشناختی، انگیزشی و مدیریت در مجموع این مطالعه نشان داد که آموزش راهبردهای خودگردانی با تقویت مهارت

اشد. بنابراین ها را به دنبال داشته بحل مسائل غیرمعمولی این دانش آموزان شود و پیشرفت تحصیلی آن افزایش تواناییتواند باعث منابع می

توان برای افزایش مهارت حل مسائل غیرمعمولی استفاده نمود. این نتایج نتیجه گرفت که از آموزش راهبردهای خودگردانی می توانیم

ودگردانی و مداخالت درمانی برای ارتقای مهارت حل مسائل غیرمعمولی دارد به طوری ی آموزش راهبردهای ختلویحات مهمی در زمینه

 توانند از این روش در کنار سایر مداخالت آموزشی استفاده کنند. که متخصصان تعلیم و تربیت می

د. به دختران را دچار تردید نمایتواند تعمیم نتایج آموزان دختر بود که میبودن نمونه به دانش های پژوهش حاضر محدوداز محدودیت

این پژوهش در سطح دبستان صورت گرفته است، لذا در تعمیم آن به سایر سطوح تحصیلی باید جانب احتیاط در نظر گرفته شود.  ینچنهم

ز راه ی نمایند و ادرسی به آموزش در این زمینه توجه اساس یهاوپرورش و آموزش عالی در محتوای برنامهشود مسئولین آموزشپیشنهاد می

 تری باشند.        آموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موفقآموزش راهبردهای خودگردانی به دانش
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