فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالم 
یواحدگرمسار

سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز 6931
صص111 -521 :

تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان

اسماعیل کاظم پور ،1ندا قدیری ،2سهیال اسالمی

چکیده

3

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیت پ ریذ ییی دان ازومآ ش نن ننن دختر دوره
متوسطه دوم (کالس دهم) بخش کالچای بود .روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح آزمون مق نومزآ و یتامد   
نهایی با گروه گواه و بدون استفاده از گزینش تصادفی بود .جامعه آماري مورد مطالعه وژپ نيا رد  ه لماش ش     
نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (کالس دهم) بخش کالچ یا

6 15

یباشددد كه دادعت نیا زا       30نف ود( ر
م مم 

گروه  15نفری) به شيوه نمونه گیری تصادفي خوشهای انتخاب شدند .جهت جمع آوری ا الط عات به شيوه م و ينادي
با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سنجش میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان با پ فلؤم جن هههههی "احس سا

امنی ،ت

س مسئولیت (تعهد بیرونی) و مسئولیتپذیری (تعهد درونی)" انجام شده اس هک ت   
عزت نفس ،احساس تعلق ،احسا 
روایی آن تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 90

دص ممم محاس لیلحت یارب .دیدرگ هب      دادهها ا از آزموننن

مانکوا استفاده گردید .نتايج نشان داد كه آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر احساس امنی سحا ،سفن تزع ،ت اس     
تعلق ،تعهد درونی ،تعهد بیرونی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.
كليد واژهها :آموزش خودتنظیمی ،مسئولیت پذیری ،تعهد.
دریافت مقاله69 13 /4/9 :

پذیرش مقاله69 13 /8/ 11 :

 -1دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران( .نویسندهی مسئول)

kazempour.edu@gmail.com
 -2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،تنکابن ،ایرانneda.ghadiri@gmail.com .
 .3کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،پژوهشگر آموزش و پرورش کالچای ،گیالن ،ایرانeslamy.sl@gmail.com .
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مقدمه
بر اساس مطالعات ،يكي از راههای بهبود عملكرد فراگيران ،استفاده از راهبردهاي خود تنظيمي
در محیطهای آموزشي است .به كارگيري راهبردهاي يادگيري خودددتنظيمي برعمل رك ددد دانش ش
ش
آموزان تأ يث ر میگذارد .مث ًالًال طبق الگوي زيمرمان )6 199 (1كاربرد راهبردهاي مختلف يادگيري

خودتنظيمي باعث میشود كه دانش آموزان بر چگ گنو ييي مطالعههه درس وخ ي دد ددد اثررر گذاشتههه و

ش آم نازو ييي را م ممیت او ننن
عملكرد خود را تسهيل كنند .به نظر شانك ) 2005 ( 2به طور كل ييي دانش ش

ف رك ددد كههه از نظررر انگيزشي ، ،ش تخان ييي و رفت را ييي در فراينددد ريگداي ييي خ دو
خودتنظيم تو يص ف ف
شهای خود را براي كسب دانش
مشاركت فعال داشته باشند .چنين دانش آموزاني شخصًاًا کوش 
و مهارت شروع كرده و جهت میدهند و بر معلمان ،والدين يا ديگر عوامل آموزشي كمتر ت يك ه
یکنند .اين نظريه همچنين بر اين نكته ت يك ه دارد كه دانش آموز ان چگونه ريگداي ييي خوددد را
م 
اداره م ممیکننددد و چگونههه راهبردها ييي ش تخان ييي  ،فراش تخان ييي و رفت را ييي ر ا انتخاببب م ممیکننددد
(هیرجی.) 2006 ،3

یادگیری خودتنظیم 4بدین معنی اس تراهم نازومآ شناد هک ت ها ارب یی ی حارط ی و لرتنک        ،
هدایت فرایند یادگیری خود کسب کرده ،و برای یادگیری تمایل پیدا ک لک دنوش رداق و هدر

   

فرایند یادگیری خود را ارزیابی 5و در مورد آن بیندیشد (درخشان هوره .) 1389 ،برنامه آموزشی
خودتنظیم به بیان این امر میپردازد که مسئولین مدارس م ممیتواننددد از ای یین برنامههه براای توانمنددد
سازی دانشآموزان در مشارکت مثبت و خود انگیزشی در امر یادگیری استفاده کنند (کالری و
زیم مر ننن .) 537 : 2004 ، 6نظریه رتنیپ ار یمیظنتدوخ یریگدای  ی د و چ ی رگ و تتتتتتتتتتت  ) 1990 ( 7مطحر   

ی 9و م بانم تیرید عع ععع 10را تحت
کردهاند و راهبرده تخانش ،یا یی ییی ،8فراش تخان ی ی
ی ریگدا ی    خو دد دتنظیم مم ی معرفی    کردن دد د (کجب و فا

عن ناو مؤلفههههاییی

،ناراکمه       .) 28 : 1382نظریه یریگدای      
1

- Zimmerman
- Schunk
3
- Hirji
4
- Self- Regulated Learning
5
- Evaluation
6
- Kelari and Zimmerman
7
- Pintrich, & De Groot
8
- Cognitive
9
- Meta-cognitive
10
- Resource Management
2
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خودتنظیمی بر این اساس استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر فراش شزیگنا ،یتخان یی ییی 1و

رفتاری ،2یادگیری را در خود سامان میبخشند (کجباف و همکاران.) 1382 ،

به نظر اسکراو و بروکس ) 2000 ( 3خود تنظیمی در یادگیری برای موفقیت دانشآم نازو بس سسیار

مهم است و آنها را به دانش آموزانی موفق و کار آم م لیدبت د ییی ییییکن دوخ یریگدای دربهار .د     
تنظیم ،آموزش این موضوع به دانش آموزان است که رفتار ،آموختنی است و میتوانند اثره یا
رفتاری خود را چنان سازمان دهن الت و اهراتفر هک د ششششششششش هایشاننن ب شاب هتشاد یرتشیب یهدزا دددد ددددد
(درخشان هوره .) 1389 ،از نظر فراشناختی ،فراگیران خودتنظیم افرادی هستند که حارط هب  ییی یییی،4

سازماندهی ،5خود آموزی ،6خودگردانی 7و خودارزیابی میپردازند .از نظر انگیزشی ،فراگی نار

خودتنظیم در تمام مراحل متفاوت یادگیری خود را افرادی الیق ،کارآم م لقتسم و د ییی ییییبینن و د
باالخره از نظر رفتاری ،فراگیران خودتنظیم به انتخاب ،سازماندهی و خلق محیطهایی میپردازند
که موجب افزایش بازده یادگیری میشود .مطابق رویکرد شناختی -اجتماعی این دانش آم نازو
از ارتباط کنشی بین الگوهای تفکر و عمل خود و نیز از نتایج محیطی و اجتماعی آن ،مطلعععانددد.
استفاده مؤثر از راهبرهای خودتنظیمی ،ادراکات خودتعیین کنندگی و اطمین  تبسن تبثم نا به    

خود را افزایش میدهد و همین خود پندارههای 8مثبت پایهی انگیزش  یارب ی ی یریگدا      -خ دو

تنظیم است (محمودی .) 1377 ،از جمله اهدافی که در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان ح زئا
اهمیت است تبدیل آنها به افرادی خودتنظیمگر است ،یکی از ویژگیهای مهم افراد خود تنظ ،می
مسئولیت پذیری باالی آنان است .یادگیرنده خودتنظیم برای خود اهدافی انتخاب میکند ،برنامه
ریزی میکند و ت شال هایش را معط نآ هب ندیسر فو دها ا نرب و ف اااا ااااامهههه م ا یی یییکن عقوم رد ،د   
ضروری از کمک دیگران بهره مند میگردد ،جریان ی و تراظن ار دوخ یریگدا

بایزرا ی رد و 

  

صورت ضرورت ،ا الص ح میکند (کارشکی .) 11 : 1387 ،این قبیل افراد معمو ًالًال روما ماجنا رد     
مختلف فعال هستند و مسئولیت آن امور را شخصًاًا بر عهده میگیرن نرداق اهنآ د ددد دددد ب زا هدافتسا ا   
1

- Motivational
- Behavioral
3
- Eskera and Broks
4
-Designing
5
-Organizing
6
- Self-Tutorial
7
-Autonomy
8
- Self - Fancy
2
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راهبردهای شناختی و فراشناختی ،امور خود را هدایت و کنترل کنند و به پیشرفت بیشتری دست

یابند (درخشان هوره .) 29 : 1389 ،در مقابل ،افراد غیرخود تنظیمگر ،1افرادی هستند که ومعم    ًالًال
وابستهاند ،قادر به ارتباط میان اجزای گون هب ،دنتسین تیعقوم نوگا اهه هه هههههمی یاهشور و کرد ت   
رسیدن به آن آگاهی ندارند و با هر موقعیت یادگیری به عنوان یک موقعیت جدید برخورد مییی
کنند و قادر به کاربرد تجربی تا

 دوخ د رر ررر موقعیته وخرب و دنتسین دیدج یا ر ب ناشد ا اهتیعقوم        

کلیشهای است (کجباف و همکاران .) 1382 ،در كنار راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي ،یکی از
مسائلی که در عملکرد و روحیه دانش آموزان نقش تعیین کنندهای دارد اصل مس ریذپ تیلوئ ی   
است .مسئول با عملکرد اثربخش خویش ،به ک دمآراک یدرف ناونع  ه دقا ناکما وا رد  ام هب         
رفتارهای منفی کاهش مییابد ،شناخته میشود .گالسر انسان مسئولیت پذیر را به ناسنا ناونع     
سالم معرفی میکند (کردلو .) 1387 ،ایجاد حس مسئولیتپذیری در دانشآموزان به عنوان یکی
از اهداف اساسی در آموزش و پرورش همواره مورد توجه محقق تیبرت ناسانشناور و نا ی هدوب      
است .به دلیل اهمیت مسئولیتپذیری افراد در سراسر زندگی فردی و کاریشان و فواید ف ناوار
این خصیصه ،و احساس کمبود آموزش این موارد در مدارس ،انجام پژوهش حاضر مورد توجه
قرار گرفته است زیرا کودکان ،نوجوانان ،جوانان مسئولیتپذیر ،ب د یراکمه و ندش لغاش ا ر

  

پیشبرد اهداف سازمان کمک خواهند نمود و مدرسه در کنار والدین نق شزومآ رد یمهم ش    
خود تنظیمی و مسئولیت پذیری دانش آموزان ایفا میکند.
صمدی (  ) 1383در پژوهش خود با عنوان بررسی خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان و وال :نید
مطالعهی نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی به این نتیجه دست یافت که وخ یاهدربهار نیب  ،دددد ددددد
شآم و رتخد نازو دوخ یاهراتفر نیب روطنیمه و رسپ تتتتتتتتت تتتتتتنظیمگرانه  
تنظیم ریگدای رد ی ی ناد  شششش شش
والدینشان تفاوت معنیدار وجود ندارد .ولی ب وخ یاهدربهار نی ددد ددددتنظیم ریگدای رد ی ی ناد  ششش ششش
ش
آموزان قوی و متوسط با دانشآموزان ضعیف و همینطور بین رفتارهای خودتنظیمگرانه وال نید
دانشآموزان قوی و متوسط با دانشآم نعم توافت فیعض نازو یییی یییییداری وج داهرف .دراد دو یی ییی
(  ) 1383در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر فعالیت در شورای دانش آموزی بر عزت نفس و
مسئولیت پذیری دان  سرادم نازومآ ش ر داع( ییامنها ییییی یییییی -دولت رد جرک ناتسرهش )ی

لاس     

-Non-self-Regulation

1
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تحصیلی  1382 - 83به این نتایج دس ک تفای ت

هه ههههه :ب و سفن تزع نی

شناد یریذپ تیلوئسم

آموزان که در فعالیت شورای دانش آموزی شرکت میکننددد و آنه یا ی تکرش هک     

     

نم ممیکننددد

تفاوت معنی دار آماری مشاهده گردید .و بین عزت نفس دان تکرش رسپ و رتخد نازومآ ش      
کننده در فعالیت شورای دانش آموزی تفاوت معنی دار آم اشم یرا هده یدرگ  د ظاحل زا یلو       
مسئولیت پذیری بین آنها تفاوت معنی دار آماری مشاهده نگردید .صمدی (  )6 138در پژوهش ششی
با عنوان بررسی تأثیر راهبردهای خ و نیدلاو یمیظنتدو

وخ یاهدربهار دددد دددددتنظیم ریگدای رد ی ی   

دانشآموزان بر عزت نفس دانشآموزان دختر دورهی راهنمایی شهر تهران به این نتیجه تسد    
یافت که ،بین روشهای ارائه راهبردهای خودتنظیمی والدین و خودتنظیمی در یادگیری و عزت
نفس دانشآموزان رابطه معنیدار وجود دارد و قویترین متغیر پیشبینی کننده عزتنفس دانش

آموزان راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری است .آزودو و گروملی ) 2004 ( 1در پژوهش خ دو

با عنوان آیا یادگیری خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان را در چند رسانهایها تسهیل میبخشد؟
ک رس نا هههها ا در
به بررسی اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی در تسهههیل ی ییادگیری بههه کمک ک
دانشآموزان میپردازد .نتایج تحقیق نشان داد که شرایط یادگیری خود تنظیم ،تغییرات در مدل
های ذهنی دانشآموزان را ،بیش از گروه کنترل که آموزشی ندیده بودند تسهیل کرد .دادههای
تحقیق نشان میدهد که این امر وابسته به استفاده از متغیرهای ی ییادگیری خ نتدو ظظظیمی تعل للیم داده
شده در طی روند آموزش است .سبحانی ن دباع و داژ یی ییی (  ) 1385در پژوهش ششی ب یسررب ناونع ا    

رابطهی بین راهبردهای ی دوخ یریگدا    – تنظ نازومآ شناد یلیصحت تفرشیپ شزیگنا و می       
دورهی متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی به این نتایج دست یافتند
که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی با عملکرد تحصیلی ریاضی
دان ر نازومآ ش ا وجو یرادانعم هطب د .دراد             نت وژپ جیا هش     

محم نیما د ی ییی ی (  ) 1387ب ناونع ا     

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نشان داد
که ،راهبرده ریگدای یا ی اب یمیظنتدوخ  هطبار یلیصحت تفرشیپ دا و در مه ههههه ههههههههههههی مؤلفهههه یا
یادگیری خودتنظیمی توانایی پیشبینی پیشرفت تحص و یشخبادخ .دراد ار یلی

دباع ییی یییی ( ) 1388

شآم رود نازو هههی
در پژوهش خود با عنوان بررسی روشه یلوئسم شیازفا یا تتت تتتتپ ناد رد یریذ شش شش

- Azevedo & Cromley
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راهنمایی شهرضا در سال تحصیلی  85 - 84به این نتیجه دست یافت که ،آموزش مسئولیتپذیری
به شیوهی انضباط مثبت و واقعیت درمانی در پسران و دختران در هر سه نوع سنجش (والد ،دبیر
و خودارزیابی) و در ه پ هلحرم ود ر سسسسسسس آزمووون و پیگی دوب رثؤم یر ه آ همانرب .تسا  م یشزو       
یادگیری مبتنی بر خود ،در افزایش مسئولیتپذیری پسران در هر دو نوع سنجش والد و دبی رد ر
دو مرحله پسآزمون و پیگیری معنادار بوده است ،ول یزرا دوخ شجنس عون رد ی ا رادانعم یب       
نبوده است .مهدوی و همکاران (  ) 1389در پژوهش خ اب دو    عن رب ناو ر شزومآ یشخبرثا یس     
    

مسئولیتپذیری بر عزتنفس دانشآموزان پسر دوره متوس تسد هجیتن نیا هب هط فای ت ،هک   

آموزش مسئولیتپذیری (به شیوهی گالسر) باعث افزایش عزتنفس در گروه آزمایش میشود.
مفاخری و معتمدی (  )09 13در پژوهشی با عن رب ناو ر یظنتدوخ یریگدای نازیم یس ممممم ممممممی در ب نی
حافظان قرآن و غیر حافظان قرآن به این نت هک دنتفای تسد جیا

نازیم       مه را تتتها ای ی یریگدا

خودتنظیمی در بین حافظان قرآن و غیر حافظ وط هب نا ر وافتم یرادانعم  ت هدوب 

        

ینعی ؛تسا

حافظان قرآن در مهارتهای یادگیری خودتنظیمی ،عملکرد بهت ناظفاح ریغ اب هسیاقم رد یر      

داشتهاند .چانگ ) 2011 ( 1در پژوهشی با عنوان نقش یادگیری خ نتدو ظظظیمی در ارتقا ای عملکرددد

یادگیری به بیان رابطه تواناییخودتنظیمی دانشآموز و عملکرد یادگیری وی میپردازد .در ای یین
فگ اذ ررری ،کنترللل
مقاله خودتنظیمی در چهار بعد مفهومسازی میشود :انگی ییزشی ییادگیری ،هدف ف
ش آم زو ،،
عمل و استراتژیهای یادگیری .نتایج تحقیق نشان میدهد کههه اتگی ییزش ی ییادگیری دانش ش
هدفگذاری ،کنترل عمل و استراتژیهای یادگیری نقش قابل توجهی را در عملکرددد ی ییادگیری

ایفا میکنند .رامداس و زیمرمن ) 2011 ( 2در تحقی اونع اب دوخ ق ن هعسوت        مه را تتتها ای خ دو
تنظیمی با تأکید بر اهمیت نقش تکلیف در منزل ،به بررسی رابطه میان تکلیف دانش
خود تنظیمی آنها از دوران دبستان تا دانشگاه پرداختن ک تسا هدش صخشم .د ه
کیفی تکلیف دانش آموزان همچون کنترل بازیگوشیییها ا ،خ و ییافتکا دو

آم و نازو

شها ای
    س جن ش ش
رد تیلوئسم

برابر     

یادگیری ،ایجاد هدف ،تعمق ،مدیریت زمان و ایج  فیلاکت لیمکت یارب ییاضف دا ممممم م مممممممؤثرتر از
سنجش مقدار زمان صرف شده بر تکلیف میباشد .در نتیجه میظنتدوخ  ی و 

رد فیلاکت ماجنا

  

ارتباط هستند و یافتهها نشان میدهنددد که د ات ناتسبد نارود زا  ا گدای ،هاگشن ی اگدنر ن رهام  اب        
- Chang
- Ramdas and Zimmerman

1
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رفتارهای خود تنظیم دنتسه لیخد ی  .... ...لوودوی راکمه و گ ا نن ننن ) 2013 ( 1در پژوهش ناونع اب ی    
تأثیرات شایستگی استراتژیهای یادگیری در یادگیری خود تنظیم فتسا نایم هطبار هب ،ی اده زا       
استراتژیهای برتر و موفقیت تحص ب قیقحت نیا .دنتخادرپ یلی ه تیفیک یسررب 

      

فعالیتتتهاییی

استراتژیک یادگیری با رتبه بندی شایستگی استراتژیهاییی ی رد یریگدا س رکیم حط وو ووو  -آن زیلا
میپردازد .نتیجه کار نشان میدهد که شایستگی فعالیتهای اس شیپ و یلصا تردق کیژتارت     
بینی کنندهای است که دارای تأثیرات قابل توجه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان میباشد .افنیا
و همکاران ) 2013 ( 2در تحقیق یادگیری خود تنظیمی با بررسی اس تارت ژژژیهاییی کلی عبانم و ید   

آنها در میان نوجوانان به مصاحبه با افراد مشارکت کننده و والدینش رب ینتبم نا     اس تارت ژژژیهاییی
ی ن .دنتخادرپ یمیظنت دوخ ریگدا ت جیه اد ناشن قیقحت  دددددددددددد ددد کهد ناملعم  رررر ر دس عبنم نیرت سرت       
استراتژیهای یادگیری خود تنظیمی با تجربههای سازنده در طی سالهای دبیرستان هستند.
بنابراین ،آنچه در نظامهای تعلیم و تربیت از جمله نظام آموزشی کشور ما باید م رارق هجوت درو    
گیرد ،گسترش و به کارگیری راهبردهای جدید به عنوان راهبردهای دانشآموز محور است .این
نیاز احساس میشود که آموزش خودتنظیمی ام ورض یر ر ش لیدبت یارب ،تسا ی د ناد ن ششششششش ششششششش
ش
آموووزان به اف دار ییی مس وئ للل و مس قت للل در زندگیشاننن (درخش ،هروه نا     .) 29 : 1389ب هب هجوت ا    
ا الط عات فوق و نبود تحقیقی که تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیت پذیری دانش
آموزان را بسنجد این تحقیق بر آن است که نشان دهد آیا آم شزو

راهبرده میظنتدوخ یا ی رب     

مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (کالس دهم) بخش کالچای تأثیر دارد؟
فرضیههای تحقیق

فرضیه اصلی:

آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیتپذیری دانشآموزان تأثیر دارد.
فرضیههای ویژه:
 )1آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر احساس امنیت دانشآموزان تأثیر دارد.
 )2آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عزتنفس دانشآموزان تأثیر دارد.
 )3آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر احساستعلق دانشآموزان تأثیر دارد.
- Ludwig et al
- Effeneya et al
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 )4آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تعهد بیرونی دانشآموزان تأثیر دارد.
 )5آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تعهد درونی دانشآموزان تأثیر دارد.
روش تحقیق
این پژوهش به روش شبه آزمایشی ،طرح پیش آزمون و پس آزمون ب اوگ هورگ ا ه ا جن ا .دش م

    

جامعهی آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم (کالس دهم) بخ اچالک ش یی ییی
به تعداد  6 15نفر هستند و از این تعداد  30نفر ( 2گروه  15نفری) به عنوان حجم نمونه و به روش
ت
نمونه گیری تصادفی خوشهای نعیین گردید ..ب یروآ عمج یار    دادهها ا از پرسش مان ههه مس یلوئ ت ت
پذیری دانشآموزان (کردلو ) 1389 ،استفاده شد که پنج مؤلفهی (احساسسسامنی زع ،ت تتتتت نف ،س
احساستعلق ،احساس مسئولیت (تعهد بیرونی) و مسئولیتپذیری (تعهد درونی) را مورد سنجش
قرار میدهد .این پرسشنامه شامل  79سؤال چهار گزینهای میباشد .روایی آن تأیید و پای یا ی نآ 
به کمک آلفای کرونباخ برابر  90صدم است که بیانگر اعتبار باالی این آزم سا نو تت تتت (کردل ،و
 .) 1389جهت اجرای طرح به گروه آزمایش طی  10جلسه  90دقیقهای راهبردهای خودتنظیمی،
شامل هدف گذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهی ا الط عات ،ساخت ده هی مح ححیط ،م ور ررر مطالببب و
تطبیق مطالب جدید با ا الط عات ذخیره شده در حافظه و خودارزی ییابی آم زو ششش داده شددد .سپ سسس
مجددًاًا از دو گروه آزمون گرفته شد .برای تحلیل دادهها ا از آم فیصوت را ی وارف  ،ا م ین ی ،نیگنا     
انحراف استاندارد ،ترسیم نمودارها و تدوین ج  رامآ شخب رد لواد ا  یطابنتس ا شور ز لیلحت      
کوواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد.
یافتهها

نتايج تحليل كواريانس براي اندازه متغیر ترکیبی گروه در جدول  1نمايش داده شده است.
جدول .1آزمون المبدای ویلکز در تحليل كوواریانس چند متغيره نسبت  Fبراي اندازه متغير تر يك بي
منبع

ارزش

( F )5 ، 19

Sig

Eta

مت يغ ر تر يك بي (گروه)

./ 289

9/ 34

./ 000

./ 711

توجه :نسبت  Fچند متغيري از تقريب المبداي ويلكز به دست آمده است
مقادير مجذور  Etaكه در جدول فوق ديده میشود سهمي از واريانس است كه مربوط به مت ريغ
تر يك بي جديد میشود .قاعده كلي چنين است كه اگر اين مقدار بزرگتر از  ./ 14باشد ميزان اثر
زياد است .همچنين نتايج آزمون المبداي ويلكز در مورد مت يغ ر تر يك ب ينعم  .تسا راد ينعم ي     
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ددددد ددددددگان در دو گ و دنتسه توافتم مه اب هور    

داري به اين معني اس ننك تكرش  تارمن هك ت

میانگینهای گروهها تحت تأ يث ر مت يغ ر مستقل (آموزش گروهی) معني دار است.
جدول  .2ميانگين تعديل يافته ،خطای استاندارد و نتايج تحليل مانکوا
گروه آزمايش
ميانگين

مت يغ ر
مسئولیت پذیری

231 / 72

احساس امنیت

كوواريانس

گروه كنترل
خطاي استاندارد

ميانگين خطاي استاندارد

3 /7

3/7

210 / 07

( p F)1، 23
14 / 57

1/ 18

./ 001

Eta
./ 38

43 /9

1/ 18

93/7

5/ 59

./ 02

./6 19

عزت نفس

43 /1

1/7

36 /3

1/7

6/ 67

./ 01

./522

احساس تعلق

84 /2

1/9

72 /6

1/9

61/1

./ 001

./ 412

تعهد بیرونی

32 /4

1/9

24 /5

1/9

7/ 31

./ 01

./142

تعهد درونی

35 /7

1/ 09

28 /9

1/ 09

17 / 01

./ 000

./524

در جدول فوق ميانگينهاي تعديل يافته ار هتسباو ياهريغتم  م يييييييييبين رثا .مي    متغیرهاییی تص يفدا
كم يك به صورت آماري حذف شده است اين ميانگينها حاکی از آن است كه ميا انگين گ هور
آزمايش در مقايسه با گروه كنترل در سطح باالتري قرار دارد .همچنين نتايج تحليل مانکوا نش نا
مت زا ر  ./50اس  ت ( (.) sig <./50
داده شده است سطح معنی داری مشاهده شده در پنج متغی ک ر مم مم
مقدار  Etaنشان ميدهد كه تقريبًاًا  38درصد واريانس مسئولیت پذیری  19 /6،درصد واريانس
 .قلعت ساسحا

احساس امنیت 22/5 ،درصد واریانس عزت نفس 41 /2 ،در صد وار سناي

24 /1

درصد واريانس تعهد بیرونی 42 /5 ،درصد واريانس تعهد درونی ،را میت شزومآ شقن هب ناو     
گروه نسبت داد.
فرضيه اصلي :آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان تأ يث ر دارد.
نتایج جدول فوق نشان میدهد بين گروه آزمايش كه تحت تأ يث ر آموزش راهب میظنت دوخ در ی    
بودهاند و گروه كنترل كه تحت این نوع آموزش قرار نگرفتند تفاوت معني داري وجود دارد.
( 19 ( = 9/ 34 ، p = ./ 00 ، Eta= ./ 711

F = )5 ،

به منظور روشن شدن مطالب باال ا الط عات مربوط به مقایسه لودج رد نیگنایم       3نم هداد شيا
شده است:
جدول .3مقایسه چندگانه میانگین میزان مسئولیت پذیری در گروه آموزش و گروه کنترل
گروهها

تفاوت میانگین ()M.D

خطای استاندارد

کنترل * آزمایش

21 /6

5/6

sig

0/ 000

021
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نتایج جدول فوق به خوبي نشان میدهد كه  اب  ا رج ااا ااااي آم نازيم ،یمیظنت دوخ دربهار شزو      
مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به گروه كنترل وجود دارد .این تفاوت در سطح  ./ 01معن راد ی
است (  sig <./ 01و )M.D= 21 /6
فرضيه ویژه اول  :آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر احساس امنیت دان ريثأت نازومآ ش    
دارد.
نتایج جدول 2نشان میدهد بين گروه آزمايش كه  تحت  ت بهار شزومآ ريثأ ر یمیظنت دوخ د        
بودهاند و گروه كنترل كه تحت این نوع آموزش قرار نگرفتند تفاوت معني داري وجود دارد.
( ) F = )1 ، 23 ( = 5/ 59 ، p = ./ 02 ، Eta= ./6 19
به منظور روشن شدن مطالب باال ا الط عات مربوط به مقایسه لودج رد نیگنایم       4نم هداد شيا
شده است:
جدول .4مقایسه چندگانه میانگین میزان احساس امنیت در گروه آموزش و گروه کنترل
گروهها

تفاوت میانگین ()M.D

خطای استاندارد

کنترل * آزمایش

23 /4

1/7

sig

0/ 02

نتایج جدول فوق به خوبي نشان میدهد كه  اب  ا بهار شزومآ  يارج ر نازيم ،یمیظنت دوخ د
احساس امنیت بیشتری نسبت به گروه كنترل وجود دارد .این تف توا

      

حطس رد     ./50معن راد ی

است ( sig <./50و .) M.D=-4/ 23
فرضيه ویژه دوم :آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر عزت نفس دانش آموزان تأثیر دارد.
نتایج جدول  2نشان میدهد بين گروه آزمايش كه تح ار شزومآ ريثأت ت

ههه ههههب میظنت دوخ در ی   

بودهاند و گروه كنترل كه تحت این نوع آموزش قرار نگرفتند تفاوت معني داري وجود دارد.
() F = )1 ، 23 ( = 6/ 67 ، p = ./ 01 ، Eta= ./522
به منظور روشن شدن مطالب باال ا الط عات مربوط به مقایسه می  نیگنا

لودج رد     5نم هداد شيا

شده است :
جدول .5مقایسه چندگانه میانگین میزان عزت نفس در گروه آموزش و گروه کنترل
گروهها
کنترل * آزمایش

تفاوت میانگین ()M.D
6/ 75

نتایج جدول فوق به خوبي نشان میدهد كه با اج  يار

خطای استاندارد
2/6

sig

0/ 01

نازيم   ،یمیظنت دوخ دربهار شزومآ       

عزت نفس بیشتری نسبت به گروه كنترل وجود دارد .این تفاوت در سطح  ./50معنی دار است
( sig <./50و . ) M.D=6/ 75
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فرضيه ویژه سوم :آموزش راهبردهای خود تنظیمی بررر احس ریثأت نازومآ شناد قلعت سا      
دارد.
نتایج جدول 2نشان میدهد بين گروه آزمايش كه  تحت  ت بهار شزومآ ريثأ ر یمیظنت دوخ د        
بودهاند و گروه كنترل كه تحت این نوع آموزش قرار نگرفتند تفاوت معني داري وجود دارد.
( ) F = )1 ، 23 ( = 61/1 ، p = ./ 01 ، Eta= ./ 412
به منظور روشن شدن مطالب باال ا الط عات مربوط به مقایسه می  نیگنا

لودج رد     6نم هداد شيا

شده است:
جدول  .6مقایسه چندگانه میانگین میزان احساس تعلق در گروه آموزش و گروه کنترل
گروهها
کنترل * آزمایش

تفاوت میانگین ()M.D
11 /6

sig

خطای استاندارد
0/ 01

2/9

نتایج جدول فوق به خوبي نشان میدهد كه  اب  ا بهار شزومآ  يارج ر نازيم ،یمیظنت دوخ د

      

احساس تعلق بیشتری نسبت به گروه كنترل وجود دارد .ای حطس رد توافت ن      ./50معن راد ی
است ( sig <./50و )M.D= 11 /6
فرضيه ویژه چهارم :آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر تعهد بیرونی دان ریثأت نازومآ ش    
دارد.
نتایج جدول 2نشان میدهد بين گروه آزمايش كه  تحت  ت بهار شزومآ ريثأ ر  یمیظنت دوخ د       
بودهاند و گروه كنترل كه تحت این نوع آموزش قرار نگرفتند تفاوت معني داري وجود دارد .
() F = )1 ، 23 ( = 7/ 31 ، p = ./ 01 ، Eta= ./142
به منظور روشن شدن مطالب باال ا الط عات مربوط به مقایسه ودج رد  نیگنایم  للل لللل 7نم هداد شيا
شده است:
جدول .7مقایسه چندگانه میانگین میزان تعهد بیرونی در گروه آموزش و گروه کنترل
گروهها

تفاوت میانگین ()M.D

خطای استاندارد

کنترل * آزمایش

7/8

2/8

sig

0/ 01

نتایج جدول فوق به خوبي نشان میدهد كه با اجراي آموزش راهبرد خود تنظیمی ،ميزان تعهد
بیرونی بیشتری نسبت به گروه كنترل وج دراد دو  ..ای حطس رد توافت ن      ./50معن تسا راد ی   
( sig <./50و .) M.D=7/8
فرضيه ویژه پنجم :آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر تعه ریثأت نازومآ شناد ینورد د      
دارد.
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نتایج جدول  2نشان میدهد بين گروه آزمايش كه تحت ت  یمیظنت دوخ دربهار شزومآ ريثأ     
بودهاند و گروه كنترل كه تحت این نوع آموزش قرار نگرفتند تفاوت معني داري وجود دارد.
() F = )1 ، 23 ( = 17 / 01 ، p = ./ 00 ، Eta= ./524
به منظور روشن شدن مطالب باال ا الط عات مربوط به مقایسه لودج رد نیگنایم       8نم هداد شيا
شده است:
جدول .8مقایسه چندگانه میانگین میزان تعهد درونی در گروه آموزش و گروه کنترل
گروهها

تفاوت میانگین ()M.D

خطای استاندارد

کنترل * آزمایش

6/8

1/6

sig

0/ 00

نتایج جدول فوق به خوبي نشان میدهد كه با اجراي آموزش راهبرد خود تنظیمی ،ميزان تعهد
درونی بیشتری نسبت به گروه كنترل وج رد توافت نیا .دراد دو

حطس       ./50معن تسا راد ی   

( sig <./50و .) M.D=6/8
بحث و نتیجه گیری
فها ای مه زومآ ماظن م شش ش ششششی اس .ت
پرورش مسئولیت پذیری در دانش آم نازو یک ککی از هدف ف
انسانها امروز بیش از پیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و آینده خود هستند و این امر
میسر نمیشود مگر اینکه آموزش و پرورش آنها ،مبتنی بر افزایش حس مسئولیت پذیری آن و نا
پذیرفتن عواقب فعالیتهای خود باشند و برای رسیدن به ای یین ه س ،فد عع عععی و کوش همانرب و ش   
ریزی دقیق الزم است.
برای آزمون این فرضیه از آزمون مانکووا استفاده شده است که نت اد ناشن جیا د    :آم زو شششها ای
راهبردهای خودتنظیمی بر مؤلفههای مسئولیت پذیری تأثیر دارد و از ب ببین مؤلفهههها ای مس وئ للیت
پذیری (احساس امنیت ،عزت نفس ،احس  دهعت ،قلعت سا ببب ببببیرون ننی ،تعه ورد د نن نننی) می ییزان تعهد
درونی گروه آزمایش نسبت به گروه آموزش بیشتر بوده استتت؛ و ه رت هب مادک ر تتتتتتتی ییب ،0/6 19
 0/524 ،0/142 ،0/ 412 ،0/522بوده است .این نتیجه با نتایج حاصل شده توسط کردلو ( ،) 1387
مه و یود

 ناراکمه (((( (   ،) 1389یدمص

(( (  ،) 1383محم نیما د ی (((( (  ،) 1387لودوین و گ

ناراکمه     

(  ،) 2013افنیا و همکاران (  ) 2013همسو بوده است .بر اساس نتیجهای که از این فرضیه به دست
آمد ،مؤلفه تعهد درونی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است.
نتایج آزمون مانکووا نشان میدهد که  Eta=0/6 19آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر احس سا
امنیت دانش آموزان تأثیر دارد و این تأثیر در سطح  0/50مثبت و معنادار اس  .ت اای یین یافتهههها ا با
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یافتهها و نتایج پژوهش کردلو (  ،) 1387محمد امینی (  ،) 1387لودوینگ و همکاران (  ،) 2013افنیا
و همکاران (  ) 2013همسو ب تسا هدو  ... ..نتا ایج آزم ممون م وکنا و ن ا شش شششان داد که

ممی ییزان Eta 0/522

آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عزت نفس دانش آم نازو تأ ثثث یر دارد و ای یین رابطه حطس رد    
 0/50معنی دار است  .این یافتهها و نتایج با پژوهش فره  یدا ( (   ،) 1383یدمص ((  ،)6 138کردلو
(  ،) 1387مهدوی و همکاران (  ) 1389همسو بوده است .نتا ایج آزم  اووکنام نو نن نننش هب هک داد نا    
میزان  Eta=0/ 412آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر احساس تعلق دان نازومآ ش    تأ ثثث یر دارد و
این رابطه در سطح  0/50معنی دار است .نتایج این تحقی یقحت اب ق ق ک  ر  ولد (((( (((((  ) 1387و یدمص
(  )6 138همس تسا و  . ....نت اا ایج آزم شن اووکنام نو ا هک داد ن    

      Eta=0/142آم هدربهار شزو اااا ای

خودتنظیمی بر تعهد درونی دانش آموزان تأثیر دارد و این تأثیر در س حط

 0/50مثب دانعم و ت ار   

است .این نتیجه با نتایج مهدوی و همکاران (  ،) 1389صمدی (  ،)6 138محمد امینی (  ،) 1387افنیا
و همکاران (  ) 2013همسو بوده است .نتایج آزمون م وکنا و اد ناشن ا د هک       Eta=0/524آم شزو
راهبردهای خودتنظیمی بر تعهد درونی دانش آموزان تأثیر دارد و این رابطه در سطح 0/50معن ننی
دار است .نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش خدابخشی و عابدی (  ) 1388همسو بوده است.
با توجه به فرضیه اصلی در این پژوهش مشخص شد مؤلفههای آموزش راهبردهای خودتنظیمی
بر مسئولیت پذیری دانش آموزان تأثیر مثبت دارد و لذا به مسئولین آم ورپ و شزو ر  ش

پپ پپپیش داهن

میگردد به این مؤلفهها بر اساس نقش آنها بر مسئولیت پذیری توجه نمایند و زمینههای مناسببی
برای پیاده سازی این مؤلفهها و تبدیل دانش آموزان به ازومآ شناد  ننن ننننی خ نتدو ظظظیم و مس وئ للیت
پذیر را فراهم آورند .با توجه به فرضیههای ویژه اول تا پنجم پیشنهاد میشود که مربیان ،مدددیران
و دبیران با توجه به شرایط و زمان از کودکی محیطی را مهیا کنند که کودکان با احساس امنی ییت
باال رشد کرده و بزرگ شوند و همواره برای باال رفتن عزت نفس دانش آموزان با آنان برخورد
مناسبتر داشته و سعی کنند که آنان همواره با نظریات مثبت نسبت به خ ورپ دو رش   
ایجاد فضایی ایمن و سرشار از شوق احساس تعل ار نازومآ شناد ق

یابنددد و با

نروآ مهارف ددددد دددددد و ب نسح ر   

اجرای فعالیتهای محوله به دانش آموزان توجه ویژه داشته و آنان را تشویق و ترغیب نمایند که
در حضور یا عدم حضورشان کارهای خود را به نحو احسن انجام دهند و فعالیتهایی را طراحی
کنند که بیشتر وظایفش را دانش آموزان به طور مستقل بر عهده گرفته و در قبال کار و اعمالشان
مسئول باشند و محیط خوبی برای مطالعه دانشآموزان به وجود آورده و با تشووویق و پشتتیبانی و
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همکاری و کسب تجربههای خوشایند و مستقل و موفقیت آمیز و دادن مسئولیت در حد و اندازه
و توان آنان و همچنین آموزش برنامه ریزی و کنت و تراظن و لر

رب نداد رظن اک رهاا ااا اااااای خ ،دو

خودتنظیمی و مسئولیت آنان را فزایش دهیم.
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