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تحصیلی سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه
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چکیده
پژوهش حاضر در پی بررسی نقش خود نظمدهی و مؤلفههای آن بر توانایی آینده و یهوژپ

راگدنام ی یصحت  لی

سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه است .این پژوهش ،توصیفی -همبستگی ،به لحاظ هدف ،ک زا و یدربرا
لحاظ جمع آوری دادهها ،م دی انی است .جامعه آماری ش لما
مدارس بزرگسال شهر ارومیه در س صحت لا ی یل
مورگان  57 3نفر و ب شور ه

اصت د یف

  

غاش لاسگرزب نازومآ شناد هیلک ل  هب ت رد لیصح    

 4931-59بودند (( 02 15نف )ر  .جح  م ن  مم مممون و یسجرک لودج اب ه   

طبقهههای ب  بسح ر ج باختنا تیسن دش ن ؛تاعالطا یروآ عمج روظنمب .د   

  

پرسشنامههای؛ خودنظم دهی و مؤلفههای آن (اون لی و هانگ ،) 2001 ،آین هد پژوه ،یناقهد و یزرواشک ،اسراپ( ی     
مؤلفه ههها ای آن با

 )0931و مان گد اری ت لیصح ی (تلو ) 008 2 ،استفاده شدند .نتایج نشان داد که ب وخ نی د و یهد مظن

توانایی آین هد پژوهی و مان گد اری ت لیصح ی ارتباط مثبت و معناداری وج وخ .دراد دو د یهد مظن      14/7درصد یور 
توانایی آین هد پژوهی و  52/3درصد روی مان گد اری ت لیصح ی در سوادآموزان بزرگسال مقطع متوس شقن هیمورا هط    
دارد .بین توانایی آین هد پژوهی ،مان گد اری ت لیصح ی و خود نظم دهی (برنامه ریزی ،خودارزیابی و ت ظاحل هب )شال    
جنستی

لعتم نیب م نا توافت نالاسگرزب

 دوجودا در و  نارسپ  ا تالاب نیگنایم نارتخد ز ر یلو ،دنتشاد ی         

                مؤلفههه

خودکارآمدی به لحاظ جنسیت بین متعلمان بزرگساالن مقطع متوسطه شهر ارومیه هیچ تفاوتی نداش ب هجوت اب .ت ه    
نتایج حاصله ،میتوان از خودنظم دهی و مؤلفههای آن در راستای تقویت و توسعه توانایی آین هد پژوهی و باال ب ندر
میزان مان گد اری متعلمان بزرگسال در عرصه ت لیصح ی استفاده کرد.
کلید واژهها :خود نظمده و ی مؤلفههههای ی
ی آن ،توانایی  هدنیآ 
سوادآموزان بزرگسال.

دریافت مقاله59 13 /4/ 11 :
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پپپپپ ژوه ،یلیصحت یراگدنام ،ی    

پذیرش مقاله59 13 /9/62 :

 -دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه لع وم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران.

bagheri.p94@gmail.com
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 استادیار ،گروه لع وم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران( .نویسن هد مسئول)m.sameri@urmia.ac.ir
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مقدمه
بزرگسالی با بروز تغ یی رات گوناگون جسمی ،عاطفی و روانشناختی همراه است؛ به طور معم لو
با افزایش سن ،گستره و عمق دانش ،تجربه ،مهارتهای شناختی و فراشناختی بیشتر میشود .این
دگرگونیها که در سنین مختلف و به درجات گوناگون رخ میدهد ،بر ی یگدا ررری تأثی میقتسم ر
دارند .برنامهریزی آموزش بزرگساالن میباید بر پای یهی احتی یاج سطححح معلوما تتت دان ومآ ش زز ززز
طرحریزی شود؛ یعنی روند آموزش باید قابل تنظیم و تعدیل بوده تا ک یل هی ش گا ر اد ننن ق دا ررر بههه
یافتن طریقی مناسب و ش صخ ی در امر یادگیری و ت صح یل باشند .این تح صصص ی تال

بههه رف مممهاییی

ًال در زمانی کوتاه و سریع و ییا طوی یل المد تتت و آهس هت  ،،روزانههه ییا
گوناگونی وجود دارند :مث ًال
ًال مکاتبهای (کاوه.) 1388 ،
شبانه و یا بصورت پاره وقت یا کام ًال

برنارد ناول 1بزرگسالی را این گونه تعریف میکن م هتفگ ینارود هب ،یلاسگرزب :د یی ییی ییییییییش هک دو   
مهارتها و تواناییهای اولیهای که در دوران کودکی به سرعت کسب شدهاند به هم مرتبط ش و هد
به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار می یگ رند و مهارتها و تواناییهای جدی نارود نیا رد زین ید    

به دست میآید (میرحسینی .) 138 3 ،سیمپسون 2در تعریف جامعی آموزش بزرگساالن را به این

صورت تعریف میکند :آموزش بزرگساالن کوشش آگاهانه جامعه است که از طریق مؤسسا تتت
عمومی یا سازمانهای داوط بل
ترت بی

برای اعتالی سطح آگاهی افراد جامعه ب م لمع ه یی یییییآی نیا هب ،د    

امکانات و وسایل یاد یگ ری در اختیار افرادی قرار می یگ رد که در سنین مخت و دنتسه فل

فرصت استفاده از تع یل مات ابتدایی و ضرورت را در مدارس و دانشگاهها نداشتهاند و یا آم شزو
حرفهای آنان قبل از وقت قطع شده است و مشتاق فرا یگ ری مطلبی درباره موضوعی برای رسیدن
به هدفی معین هستند ،به شرط اینکه مغایرتی با اص صصول دمکراسی ،یخیش( دشاب هتشادن هعماج 

  

 .) 1383آموزش بزرگساالن مفهومی وسیع و گسترده دارد و شامل کلیه فعالیتها ای آموزش ششی و
یادگیری بزرگساالن به ص رو تتت رسمممی ،غیررسمممی و اتفاق قی در زمینههههاییی مختلففف شغ للل ی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،تربیت تتی ،م هذ ببی ،ص عن تتی ،کش روا زززی و س سسواد آموزززی

یگردد .همان گونه که رایان 3اظهار داشته :قلمرو آموزش بزرگساالن به وسعت قلمرووو خوددد
م 

1

- Bernard Novell
2- Simpson
3- Ryan
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زندگی است (رایان .)4 99 1 ،آموزش بزرگساالن فعالیتی است سازمان یافتههه بههه منظوررر ای اج ددد
جامعه در حال یادگیری از طریق انتقال دانش و مهارت روز آمد بههه بزرگس الا ننن تا ا بتواننددد در
ظ اجتما ععع ی ،فرهنگ گگی،
جهت تکامل و تعالی حرکت کنند و در سرنوشت جامعه خود از ل اح ظ ظ
سیاسی و اقتصادی مشارکت فعاالنه داشته باشند (ابراهیمزاده.) 1385 ،

نولز 1پایه  راذگ اای ین نظرییه و همک ککاران وی (  )5 200از مروجاننن ایین نظری یه مهمترررین اصوللل

آموزش بزرگس الا ننن را  )1نی یاز بههه دانستننن )2 ،2خوددد-مفهوممی فراگی یر )3 ،3نق برجت ش هه ههه)4 ،4

آمادگی یادگیری )5 ،5رویکرد به یادگیری )6 ،6انگیزه به یادگیری 7میداننددد (ن و نوتلوه ،زلو

سوانسون .)5 200 ،8زین ) 1983 ( 9لف سفه آموزش بزرگساالن را براساس پنج دیدگاه لف سفی لیبرال

لیبرال (آزادی خواهی) ،10رفتارگرایی ،11پیشرفت گرایی ،12انسان گرایی 13و رادیکال (بازس یزا

اجتماعی) 14استوار ساخته است (زین ،4 99 1 ،به نقل از فرهادیان ،سردار و عباسی.)19 13 ،

خودنظم دهی از جمله سازههای مورد توجه در مباحث انگیزشی است که به وسیله آن متعلم نا ،،
یادگیری خود را سامان میبخشند .خ د مظندو هه هههی یکییی از مهمترررین عوامل پپ پپپیش بین ننی کنن هد
موفقیت ت صح یلی در محیط آموزشی است .از این رو ،ارزیابی میزان خودنظم ده ههی تح صصص یلی در
فرگیران از جایگاه ویژههای برخ سا رادرو تت تتت (بن رود اا .) 2001 ،15خ د مظندو هه هههی در ییادگیری از

مقولههایی است که به نقش فرد در فرآیند یادگیری میییپ زادر ددد .ای ین س ادتبا هزا    در ساللل 1967
توسط بندورا مطرح شد .بر اس ظن سا ررری یه س جو ه هه هههی بن نبم ،ارود اا ااای ییادگیری خ د مظندو هه هههی،

1- Knowles
2- The need to know
3- The learner’s self-concept
4- The role of experience
5- Readiness to learn
6- Orientation to learn
7- Motivation to learn
8- Knolwes, Holton and Swanson
9- Zinn
10- Liberal
11- Behaviorist
12- Progressive
13- Humanistic
14- Radical
15- Bandura
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شناخت اجتماعی است .به عقیده وی ،فعالیتهای یادگیری افراد به وسیله س رف ه آآآین خش د
یشود (شونک.)5 200 ،1
محیطی و رفتاری تع یی ن م 

صصصصص ی،

خودنظم دهی ت صح یلی به استفاده بهینه از راهبردهای شناختی -فراشناختی -مدیریتی منابع براای
بیشینه کردن یادگیری اطالق شده است .راهبردهای شناختی به هرگونه رفتار ،اندیشه یا عمل ک ککه
هدف آن کمک به فراگیری ،سازماندهی و ذخیره سازی دانش و سهولت به ادرب هر رر ررری از آنها
در آینده است ،اطالق میشود .راهبردهای فراشناختی ،نظارتی هستند و در نظارت بر راهبردهای

شناختی و هدایت آنها مورد استفاده قرار می یگ رند (زیمرمن .) 2000 ،2راهبردهای خودنظم ده ههی
را میتوان در سه دسته قرار داد )1 :راهبردهای برنامه ریزی؛  )2راهبردهای نظ ترا

و کنت لر ؛؛؛ )3

راهبردهای نظم دهی (زیمرمن .) 008 2 ،راهبردهای مدیریت منابع ،راهبردهای تسهیل کنندهاند و
ًال از آنها برای کنترل و ادارة محیط مثل مدیریت در تنظیم وقت ،نحوة تالش،
یادگیرندگان معمو ًال
انتخاب محیط مطالعه و کمک گرفتن از افراد دیگر مثل معلمان ،همساالن ،منابع و غی یره اس هدافت
یکنند (هانگ و اون لی .) 2001 ،3
م 

نظریه یادگیری خودنظم دهی بر این اساس استوار است که متعلماننن چگون خانشارف رظن زا ه تتت تتتتی،
انگیزشی و رفتاری ،یادگیری را در خود سامان میبخشند .یادگیری در ای ین رویک ککرد ،فرآیندددی
سازنده است و فراگیران ،بالقوه قادر به مهار و تنظیم فرآیند یادگیری هستند .آنها میییتواننددد بر
جوانب متفاوت شناخت ،انگیزش و رفتار و نیز بر محیط پیرامون خود نظارت ،نظم ده ههی و مه را
اعمال نمایند .فراگیران با مهارت بیشتر در خودنظم دهی ،تجارب ییادگیری خ و هنالاعف ار دو زا   
راههای بسیار متنوع هدایت میکنند و هر زمانی که ضرورت داشته باش هدربهار ،د اا ااای ییادگیری
مورد استفاده را در پاسخ به ملزومات خود ،ویژگی تکلیف و شرایط محیط تغ یی ر میییدهنددد و به
گی یزش خ دم رد دو تت تتتی ک ککه ب  ماجنا ه تت تتتک ککالیف
گونهای موفقیت آمیز به تثبیت و افزایش س نا حط گ گ
یپردازند (راسل ،بوخش و اکرم.)01 20 ،4
اشتغال دارند ،م 

اثربخشی نظام آموزشی همراه با رشد پژوهشهای هر کشور از جمله شاخ هعسوت شجنس یاهص    
یشود .از آنجا که قرن جدید با تغ یی ر و تحوالت سریع و عظیم در عرصههههاییی
یافتگی محسوب م 
1- Schunk
2- Zimmerman
3- Hong and O’Neil
4- Rasul, Bukhsh and Akram
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مختلف مواجه است؛ نظامهای آموزشی هر کشوری ،برای تحقق شایسته اهداف خود باید بتواند
ضمن شناسایی این تحوالت و برنامههه ری اب ههجاوم یارب یز ،اهنآ       متعلماننن را ن و شناد هب زی
مهارتهایی مجهز سازند که بتوانند تحوالت و مسائل آین اسانش ار هد ی هدامآ نآ یارب و دننک ی      
گردند؛ چرا ک نیلوا ه و هم م هفیظو نیرت دامآ ،یشزومآ ماظن ههههههه هههههههه س یزا
چالشها و تقاضاهای آینده است (پارسا ،کشاورزی و دهق ،ینا

متعلماننن ب ،اهزاین یار   

 .)11 20یکی ااز وظ فیا

مراکز

آموزشی ،توانمندی متعلمان در عرصههای مخت خانش هلمج زا فل تتت تتتت آین هوژپ هدنیآ ای هد ییی یییییی

1

م 2مط گ حر ر ید دد ددد .ام تخانش ا   
است .واژه آینده پژوهی اولین بار در سال  1966به وسیلههه لف چتیم م

آینده در دهههای پایانی قرن بیستم در قالب لع م آینده شناسی یا آینده پژوهی گناینب  ذذ ذذذاری ش .د
اصطالح مذکور به معنای پیش بینی و تجسم آیندههای محتمل و نه قطعی با اس و هیزجت زا هدافت
ت لیلح منابع ،شرایط و اقتضائات زمان حال و برنامه ریزی جهت آم هجاوم یگدا ه سا اهنآ اب  تتتتت تتتتتت
(مظفری .)01 20 ،افرادی که به پژوهش درباره آینده میپردازند و کسانی که میآموزند چگونه
با اس و اهشزرا زا هدافت لاح تیعضو ،فادها

،هدش لصاح    

رب ار ر ا لیلحت اب و یس طططططططط طططططططططال تاع

تهای محتمل آینده را شناسایی نمایند ،آینده نگر هستند (سردار.)01 20 ،
وضعی 
یشود ،آینده
به طور کلی در وضعیت کنونی جهان که تغ یی رات در همه زمینهها به سرعت انجام م 
نگری و سازماندهی فعالیتهای لع می برای پیش بینی آین ورض هد ر نیا رد .تسا ریذپانراکنا یت     
راستا میتوان ادعا نمود که اگر نظام آموزشی هر کشور مبتنی بر آینده نگ شابن یر دد ددد (و توان یا ی
آینده نگری اعضای خود را ارتقا ندهد) ،قادر نخواهد بود تا برونداد چن اد ننن مف یدی

ارائههه ده ؛د

چرا که با عدم بهره یگ ری از اصل آینده پژوهی بسیاری از فرصتهای خود را بدون ارائه دس دروات

قابل عرضهای از دست میدهد (آساریان .) 2007 ،3فرد و م یلگوئل ک نن ننن )11 20 ( 4معتق دنتسه د   
که باید مهارت تفکر درباره آینده و شناخت آن را در متعلمان ای ینعی ؛دومن داج     متعلماننن باید
بتوانند توانایی تصور آینده مطلوب در رشته خود ،مس ئا للل و تغ تاریی

و لمتحم

هب رواب ییاناوت      

خود در پاسخ به این آینده و تغ یی ر در آن را داشته باشند.

1

- Future research and future study
2- Flechteim
3- Assarian
4- Freed and Mclaughlin
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آموزش و پرورش از جمله سازمانهایی است که موفقیت آن در گرو بهره مندی از نیروهایی مانا
و متعهد است ،معلمان و متعلمان مؤثرترین و مهمترررین نیروها ای آم ورپ و شزو ر دنتسه ش     ک ککه
برنامهها و اقدامات حمایتی برای حفظ و ایجاد انگیزه کافی و الزم برای ماندگاری آنها باید اجرا
شود .ماندگاری از عوامل مهم ت ثأ یرگذار بر کیفی یت آم و شزو ییادگیری دان .تسا نازومآ ش    
برنامهها و اقدامات حمایتی ،پیامدهای گوناگون در پی دارند که مهمترین آنها ،ت مواد ت صح یل
و یا خدمت با انگیزه و تمایل برای تالش بیشتر در جهت تحقـق یافتن اهداف آموزش و پ شرور
گی یزة آن نا
است .عدم توجه به تمای تال و انگیزههای معلمان و متعلمان ،سبب ماندگاری ب نا نود گ گ
ی 3درآمیخت و تسا ه
خواهد شد که با واژههایی نظی یر ریزششش ،1مه رجا تتت  ،2انتقاللل و جاب اج ه ییی یی

مشاهده و تکرار آنها عدم تمایل به ماندگاری در تع یل م و تربیتتت را نش نا میییدهددد (اینگرسوللل،4
.) 2001
الع وه بر نشانههای فوق ،تالش کمتر از حد انتظار ،افزایش افت ت صح یلی در میان دانش آم ،نازو
چند شغله بودن معلمان نیز ممکن است نشانههایی از کاهش انگیزة ماندگاری معلماننن و متعلماننن
باشد .عدم تمایل به ماندگاری در ت لیصح یا شغل معلمی یا ماندگاری بدون انگیزه مسئلهای است
که موجب میییشوددد س رب نامزا اا ااای معلماننن و متعلماننن در ح أت د مم مممین امکان تا

و یهددای هیلوا

یاد یگ ری ،تالش کند و مانع از عدم ماندگاری در متعلمان و معلمان گردد .نقش کلیدی معلمان و
متعلمان سبب میشود که آموزش و پرورش به فرآیند حفظ و نگه اد ررری آنها ا در ت صح یل راا در
حکم وظیفهای مهم و اساسی مورد توجه ق هد رار دد ددد و ب اگدنام روظنم ه ررررررری معلماننن و متعلماننن،
راهکارهایی نظام مند طراحی نماید و با نگرش کالن به ورود و خروج آنها ،عواقب و هزینههاییی

از دست دادن انگیزة ماندگاری در متعلمان و معلمان را بررسی کند (استفانو.) 2002 ،5

گی یرد،
میل به ماندگاری با انگیزه در میان متعلمان عاملی اساسی است که اگر م ن رارق هجوت درو گگگ گگگ
دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت را با مشکل مواجه میسازد ،به منظور تحقق بخشیدن به اه فاد
تعلیم و تربیت ،نظام آموزش و پرورش باید الع وه ب ناوت ر اا ااایی ج تشادهگن و ظفح ناوت ،بذ     
1

- Attrition
- Migration
3
- Transportation
4
- Ingersoll
5
- Estefano
2
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متعلمان را نیز داشته باشد و انگیزههای ماندگاری آنان را تقویت کند .فرآیندهایی ک ککه ب روظنم ه   
ماندگاری متعلمان ارائه میشود ،در صورتی که منطبق با نیازه هها ،انتظ تارا و خواستههههاییی آن نا
باشد ،الع وه بر اینکه انگیزههای ماندگاری متعلمان را تقویت میکنند ،رضایت ت لیصح ی و تعهد
سازمانی آنان را که دو پیامد مهم و متمرکز بر گرایشهای متعلم هب تبسن نا     ت صح ی للل و س امزا ننن

یدهد (سونگ ،ژابی ،جیوژینگ و یزهونگ.)5 200 ،1
آموزش و پرورش است ،را افزایش م 

پوراشرف و طوالبی (  ) 1389رویکرد کیفی به عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری با انگیزه معلمان
(مورد :استان ایالم) را بررسی نمودند .پژوهش حاضر با هدف شناسایی و کشف عوامل مرتبط
با میل به ماندگاری با انگیزه معلمان انجام شده است .در این تحقیق منظور از میل به ماندگاری
معلمان تمایل به تداوم خدمت در حرفه معلمی و انگیزه برای تالش و همکاری بیشتر است .به
عبارت دیگر میل به ماندگاری با انگیزه معلمان در ایین تحقی یق بررس سسی شدههه اس .ت

یکییی از

پیامدهای بسیار مهم عدم تمایل به ماندگاری با انگیزه میان معلمان ک ککاهش کیفی یت ییادگیری
دانش آموزان است .روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه :روش تحقیق کیفی و ابزار جمع
آوری اط عال ات شامل مصاحبه و مطالعه اسناد و م اد رررک م بتر ططط ب دو ههه اس د .ت ررر ایین تحقی یق
جامعه آماری شامل :کلیه معلمان مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه استان ایالم و کارشناسان
حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش است .این تحقیق در سال تح صصص یلی - 87
 86انجام شده است .از میان روشهای نمونه گیری کیف ففی ،نمون  ه گگگ ی یری هدفمنددد براای نمونههه
تحقیق استفاده شده است .روش تجزیه و ت لح یل دادهها کیفی بوده و دادههای این پژوهش در
س از اس ارخت ج ج
ج
قالب کدگذاری باززز و م وح ررری ت لح ی یل شدهه اس د .ت ررر ای ین روش ت لح ی یل پس س
دادههای خام مفاهیم ،سپس مقو تال

استخراج شدهاند .نتایج حاصل از این ت لح یل نشان میدهد

که کیفیت زندگی کاری معلمان ،ویژگیهای حرفه معلمی ،ویژگیهای فردی ،م ححح یط اجتما ععع ی
 اقتصادی و ت صصخ ی کردن یا حرفهای کردن شغل معلمان ،از عوامل اساس سسی ت ثأ یر اذگ ررر برررماندگاری با انگیزه معلمان و تمایل آنها برای تالش بیشتر و تداوم همکاری در حرفههه معلم ممی
است .محمودی ،ابراهیم زاده و کاظمی (  )29 13ت لیلح ییی بررر رابطههه فراوانی ماعت  للللل آموزشییی و
ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی را انجام دادند و نت جی ه گرفتند ک ایم ه نن ننن فراوانییی

1- Song, Zhabi, Xiongying and Yizhong
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تعامل آموزشی و ماندگاری دانشجویان الکترونیکی رابطه وجود دارد .الع وه بر اینکه مشخص
شد میان تعامل یاد یگ رنده -یاد دهنده و تعامل یاد یگ رنده-یاد یگ رنده رابطه مثبت وجود دارد،
یافتهها نشان داد که بین تعامل یاد یگ رنده -یاد دهنده و ماندگاری رابطه معنی اد  ررر وجوددد دارد.
همچنین ،رابطه برخی متغیرهای مداخله گر همچون جنسیت ،تأهل ،نق رف ش دد ددد در زن گد ییی با ا
ماندگاری شناسایی شد .همان طور که ادبیات تحقیق تأکیددد م ممیکنددد هرچ ازیم ه نن ننن و دفعا تتت
تعامل آموزشی به ویژه تعامل میان استاد و دانشجو افزایش یابد ،تعهد دانشجویان برای ماندننن
  

در ت لیصح افزایش مییابد .در حالی که یکییی از نگران ننیهاییی عمدههه درب را هه آم ،طخرب شزو

مربوط به نرخ ماندگاری است ،این نتایج تاکیدی است بر این که مؤسسات آموزشی میتوانند
با فراهم آوردن شرایط مناسب برای ش لک

ش آن ،تا ا
ریگ ی ماعت  للللللل آموزشییی ب خر ططط و ا یازف ش ش

ش ب ر طخر اا ا یازف ش ش
ش
حدودی از میزان این نگرانی کاستههه و مان اگد ررری دانش ایوج ننن در آم زو ش ش
دهند.
برجعلی لو ،مجتهدزاده و محمدی (  )29 13ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارس سسی پرسش مان ههه
خودنظم دهی در بین دانشجویان پزش ششکی را بررسی تن .دندومن  ااا اااایج حا اکی از ایین استتت ک ککه
مقیاس خودنظم دهی انل و هانگ ،برای شناسایی قابلیتهای خودنظم دهی دانشجویان ایرانی
شها ای مختلففف م صخ وص ًاًاًاًا در
و به ویژه دانشجویان پزشکی کفایت الزم را دارد و در پ هوژ ش ش
حوزه آموزش قابل استفاده است.
مرزوقی،حیدری و حیدری (  )39 13رابطه بین کیفیت تجارب ی اناوت دشر اب یریگدا یی یییییییی آین هد
پژوهههی دانش ایوج نن ن را بررسیندومن  د      .یکیگشناد فیاظو زا  ا اد یدنمناوت ،اهه ن وجش ی رد نا        

  

عرصههای مختلف از جمله شناخت آینده است که این امر میتواند تحت ت یثأ ر کیف براجت تی   
یاد یگ ری آنها باش ؛د نت اد ناشن جیا د هک      توان یا ی دنیآ  هه ههه پژوهی و نایوجشناد 

تیفیک براجت     

یاد یگ ری آنان نزدیک به حد متوسط بود .به عالوه ،بی تیفیک داعبا ن گدای براجت ی داعبا ،یر       
انعطاف پذیری یاد یگ ری ،محتوا و رواب مسر ط ی و 

ریغ اتسا یمسر ددددد دددددد -دانش و تبثم هطبار وج

معنیداری با ابعاد توانایی آینده پژوهی دانشجویان وجود داشت .بر اساس نتایج ب ،هدمآ تسد ه    
کیفیت تجارب یاد یگ ری میتواند با رشد توانایی آیندهه پژوهی ؛دشاب هتشاد هطبار نایوجشناد      
بنابراین بهبود کیفیت تجارب یاد یگ ری و رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان توسط دانشگاهها
باید مورد توجه قرار یگ رد.
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واحدی ،هاشمی و شفیعی سورک (  )39 13ت ثأ یر سنوات ت صح یلی ،روان رنجوری و راهبردها ای
یادگیری خودنظم دهی بر فرسودگی ت صح یلی :آزمون یک مدللل مفهوممی را بررسی .دندومن    
ف بررس سسی تأثثثیر س اون تتت تح صصص یلی ،روان رن وج ررری و
مطالعةةة حاض وت عون زا ر صص ص صصصصیفی با ا هدف ف
راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر فرسودگی ت صح یلی برای آزمون یک مدل نظری ان اج ممم
گرفت .جامعة آماری مطالعه ،تمامی دانشجووویان مق طا ععع ک ککاردانی و کارشناس سسی دانش ازآ هاگ ددد
اسالمی واحد اشکذر به حجم  1162نفر بود .نمونة تحقیق  290نفر از این دانشجویان را ش ما للل
شد که با روش نمونه گیری خوشهای انت اخ ببب ش م .دند قققی یاس روان رن وج ررری (کاستاا و م ممک
کری ،) 1992 ،پرسشنامة راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و دی ،تورگ

 ) 990 1و

پرسش مان ةةة فرس دو گگگ ی تح صصص یلی (برسووو و همک ککاران ) 2007 ،ابزارها ای پ هوژ ششش و آزمونننها ای
شهای آماری مورد استفاده بودند .نتا ایج مطالعه ،،همسووو با ا
همبستگی ساده و ت لح یل مسیر رو 
فرضیهها نشان داد ک ککه س تاون

یلیصحت

وو ووو روان رن وج ررری بههه ش ششکلی مثب دمآراکدوخ و ت ی   ،

ارزشگذاری درونی و خودتنظیمی به شکلی منفی بر فرسودگی ت صح یلی ت ثأ یر دارن چمه .د نن نننین
تاو نن ن متغییر خ نتدو ظظ ظیمی در مییانجیگری تأثثثیر عوام للل

روان رن وج رر ری ،خودکارآمدددی و

ارزشگذاری درونی بر فرسودگی تح صصص یلی بههه تأیی ید رس سسید .در مجم عو

 58درصددد وارییانس

فرسودگی ت صح یلی را این متغیرها تب یی ن میکند.
ی بررر
ی-رفت را ی ی
حکیم زاده ،الغ معلی لواسانی و ن  یزورو ((  )39 13اثربخشییی آموزش اه ییی ش تخان ی ی
ش حاضررر با ا
خودنظم جویی دانش آموزان دختر پایههه اول دبیرس رب ار نات ر ندرک یس د هوژپ  .شششش شششش
ی دان ازومآ ش نن ننن
هدف تع یی ن اثربخشی آموزشهای شناختی-رفتاری در افزایش خودنظم ج یو ی ی
دختر دبیرستانی انجام شده است .این مطالعه از نوع پیش آزمون-پس آزمون استتت کههه در آن
 23نفر از دانش آموزان پایه اول دبیرستان که در پرسشنامه خودنظم جویی بوفارد کمترین نمره
راکسب کرده بودند انتخاب شدند و به عنوان آزمودنیهای تحقیق به طور تصادفی در دو گروه
ش گروهییی بررر اساسسس تلفیققق دو بستههه
کنترل و آزمایش قرار گرفتند .محتوای جلسا تتت آم زو ش ش
آموزشی بیندرو شهنی ی الی ق و همکاران تنظیم شده بود .در پایان جلسات آموزشی پرسش مان ههه
به کار رفته در پیش آزمون مجدد ًاًا بعنوان پس آزمون در مورد هر دو گروه آزمایش و کنترل
اجرا شد .نتایج حا صل از ت لیلح کوواریانس نشان داد که آموزشهای شناختی-رفتاری باعث
افزایش خودنظم جویی در دانش آم ازو ننن دخت یاپ ر هه ههه اول دبیررر س ات ننن شدههه اس اتن .ت ی جج ججج ایننن
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ش خ وج مظندو یی  ،،، ،،اس دافت ههه از
پ هوژ ششش نشاننن م ممیدهددد کههه یکییی از روش اه ییی م ثؤ ررر ا یازف ش ش
آموزشهای شناختی-رفتاری است که در این پژوهش بکار رفتههه اس ب .ت اا ااا توجههه بههه تف وا تتت
ی م ممیت او ننن در ا یازف ش ش
ش
ی رفت را ی ی
ش و کنترللل از آم زو شششهاییی ش تخان ی ی
معنادار بین گروه آزم یا ش ش
خودنظم جویی دانش آموزان استفاده کرد.
محمودی ،ابراهیم زاده ،موسی کاظمی ،فرج اللهی و محمودی ( )4931ت لیلح رابطههه ی یگدا ررری
مشارکتی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی را بررسی نموده و نت جی ه گرفتن هک د   
ط دانشجووو
ط اس ات ددد و روش اصلییی ارتباط ط
در  40درصد از رشتههای ب خر ططط روش اصلییی ارتباط ط
یکسان و به طور مشخص ترکیبی از گفتگوی برخط و ارسال پیام الکترونیکی اس نینچمه .ت
ت بههه رش  طخرب هت
میان نگرش دانشجویان نسبت ت

ت بههه مش کرا تتت درون رشتههه ب ب طخر اا ااا
وو ووو نسبت ت

ک روش یا ا
ماندگاری آنان در آموزش الکترونیکی رابطههه معنی اد  ررر وجوددد دارد .انت اخ ببب یک ک
ط ب خر ططط توسططط اس ات ددد م ممیتوانددد منجررر بههه اس دافت ههه بیش رت
شها ای ارتباط ط
ترکیبی خاصصص از رو 
دانشجویان از آن روش یا ترک بی

شها برای مشارکت در یاد یگ ری گردد .این یافته
خاص رو 

ش اول بههه
از آن جهت مهم است که اگرچه تأکید م ممیشوددد در محیططط آموزشی قن طخ رب  شششش شششش
یاد یگ رنده داده شده اما شواهد نشان میدهد نقش فعال استاد ،عاملی بر فعالیت بیشتر و افزایش
ارتباطات دانشجویان با یکدیگر و در نهایت شکل یگ ری یک م یح ط یاد یگ ری مشارکتی است.
در پژوهشی دیگر س و داژن نامیل

ش  یارآره ((  ) 2001بههه ای هک دندیسر هجیتن ن بین ریگدای ی    

  

خودتنظیمی و پیشرفت ت لیصح ی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .در پژوهشی س راکمه و زنا ا نن ننن
(  ،) 2003به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودنظم جویی و اجتماعی بر چهل نفر از دانش
آموزان دوره راهنمایی که از نظر مشکالت همدلی ،جرأتورز بودن و خود انعکاسی غربال شده
بودند ،پرداختند ،یافتهها تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش نشان داد .حسی و یراچ ن
دهقان ( ،) 008 2طی تحقیقی در دانشجویان دانشگاه شیراز انجام دادند ،به این نت جی ه رسی هک دند   
راهبردهای خودنظم جو به طور منفی و معناداری اهمال کاری ت یصح لی را پی ینیب ش    م ممیکننددد.
ریکس و تنسی (  ،) 2009در مطالعهای نش بهار دربراک هک دنداد نا رده ریگدای یا ی ظندوخ  ممممممم ممممممم
م
ی) بر رازگ
جویی توسط دانش آموزانی که در کالس یاه ی آ تروص هب هک  نننن نننننالیننن ( یغ رحض رو ی ی
میشود ،مهمتر از دانش آموزانی است که کالسهای آنها حضوری برگزار میشود .بطور کلی
دانش آموزانی که از راهبردهای خودنظم جویی بیشتری استفاده م ممیکننددد ،تع لل

و رتمک یزرو
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در نت جی ه عملکرد ت لیصح ی بهتری داشتهاند .بنا به نظر آکسان (  ،) 2009مداخالت خودنظم ج یو ی
در دانش آموزان به واسطه کنترل شرایط ،بطور کلی یگدای  ر  ار ی ا ازف یش    
(کناره یگ ری) را کاهش م ممیدهددد ،همچنی هک تسا دقتعم یو ن

م ممیدهددد و فرس یا ش ش
ش

لاکت اب یریگرد ثعاب یف      

میشود .مظفری (  )01 20به رابطه مثبت کیفیت مهارتها و صال یح تهای استادان و م یح ط آموزشی،
کیفیت برنامه درسی و کیفیت و نحوه آموزش با رشد توان یا ی دنیآ  هه ههه پژوهی شا نایوجشناد  ا هر    
کرده است .فرد و مک لوگ یل ن (  )11 20بیان نمودند که باید مهارت تفکر درباره آینده و شناخت
  

آن را در دانشجویان ایجاد نمود؛ یعنی دانشجویان باید بتوانن اناوت د ی رد بولطم هدنیآ روصت ی   
رشته خود ،مسائل و تغ یی رات محتمل و باور به توانایی خود در پاسخ به این آین نآ رد رییغت و هد   

را داشته باشند .پارسا ،کشاورزی و دهقان (  )11 20به رابطه مثبت توانایی آینده پژوهی بر موفقیت
ت لیصح ی و اینکه از بین تمام ابعاد بیشترین میانگین مربوط ب دنیآ هیحور ه ههه هههه نگ ،تسا یر

   اش هرا

نمودهاند.
با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به اینکه محقق از دانشجویان مقطع کارشناسی تشر دشرا  ههه هههه
آموزش بزرگساالن میباشد ،و از طرفی باید به دانش آموزان بزرگسال به عنوان جاماندههههاییی از
ت لیصح توجه بیشتری شود تا آنها را م اب و ،دومن هسردم و سرد بوذج     برنامهههها ا و امکان تا
مختلف این دانش آموزان را در عرصه ت لیصح نگه داشت و از طریق باال بردن م مظن دوخ نازی    
دهی در آنها باعث توجه بیشتر آنها به آینده و ماندگاری ت لیصح ی و تالش برای ی رتشیب یریگدا   
مدهی و  مؤلفههههاییی آن بر
و بهتر در آنها شد ،لذا تحقیق حاضر در پی رب  ر ظن دوخ شقن یس ممممم ممممم
توانایی آینده پژوهی و ماندگاری ت لیصح ی سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه است.
سؤاالت تحقیق
  

 .1نقش خود نظمدهی و  مؤلفههههاییی آن ب اناوت ر ی گدنام و یهوژپ هدنیآ ی اری صحت  ی رد یل
سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه شهر ارومیه چگونه میباشد؟

  

 .2آیا بین خود نظمممدهی و  مؤلفههههاییی آن ،توان یا ی لیصحت یراگدنام و یهوژپ هدنیآ  ی رد 
سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه شهر ارومیه به لحاظ جنسیت تفاوت وجود دارد؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر توصیفی-همبستگی ،به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ن یروا عمج هوح   
دادههای تحقیق از نوع میدانی است .جامعه آماری شامل ک یل ه دانش آموزان بزرگسال ش لغا

هب   
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ت لیصح در مدارس بزرگسال شهر ارومیه در سال ت صح ی یل

 4931-59م ممیباشددد ک ادعت ه د اهنآ     

 02 15نفر میباشد .حجم نمونه به وس لی ه جدول کرجسی ناگروم و      57 3نف نییعت ر

شور .دش    

نمونه یگ ری از نوع تصادفی طبقهای بر حسب جنسیت بود .ابزار به شرح زیر میباشنددد :پرسشنامه
خودنظم دهی و مؤلفههای آن :این ابزار توسط اون لی و هانگ (  ) 2001تهیه شدههه استتت و
 4خرده مقیاس (برنامه ریزی ،خودارزیابی ،تالش و خودکارآمدی) و  34گویه دارد .این مقیاس
یباشد که براای اول للین ب سوت را طط ططط ان للل و هانگ
یک ابزار خودسنجی است و شامل  34گویه م 
ج درجهههای بررر روی
اخته و اعتباریابی شده است .در این مقیاس آزمودنیها به یک مقی یاس پنج ج
یدهند .پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخخخ براای خ در ههه مقی یاس
طیف لیکرت پاسخ م 
برنامه ریزی  ،0/ 76خودارزیابی  ،0/6تالش  0/ 83و خودکارآمدی  0/ 85است .روایییی س زا ههه با ا
استفاده از روش ت لح یل عاملی تأییدی مطلوب گزارش شده است .ضریب پایایی ای همانشسرپ ن   
در پژوهشهای مختلف در کش نیب رو

 0/ 81تا . 0/ 88تسا هدش شرازگ     پرسش هدنیآ همان   

ژپ وهی :این ابزار توسط پارسا ،کشاورزی و دهقانی ( )0931تهیه شده است و  3خ در ههه مقی یاس
ی و روحیههه آیندهه نگ یر
(توانایی محاسبات ،درک مفه مو ی ی

))) و  33گوی یه دارد .در ای ین مقی یاس

یدهند .پایایی این ابزار با
آزمودنیها به یک مقیاس پنج درجهای بر روی طیف لیکرت پاسخ م 
استفاده از آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/ 89است و برای توانایی محاسبات  ،0/ 74درک
مفهومی  0/ 64و روحیه آینده نگری  0/ 63اس رض .ت ی یاپ ب ایی ا  ی یاهشهوژپ رد همانشسرپ ن       
مختلف در کشور بین  0/8تا  0/ 89گزارش شده است .پرسشنامه ماندگاری تحصیلی :ب ار ییی
ی مان یلیصحت یراگد ا زز ززز پرسش اگدنام همان ر صحت ی یلی ( نالاسگرزب ت ،ول     ) 008 2
اندازه ریگ ی ی
یباشد .گویه ها بر اساسسس ط فی
استفاده شد که دارای  13گویه م 

 5درجهههای لیک تر

ماک( ًالًالًال ًالًالًال

ًال مخالفم) سن یج ده شد .ضریب پای یا ی رد همانشسرپ نیا  وژپ ههه ههههش رد فلتخم یاه   
موافقم تا کام ًال
کشور بین  0/ 79تا  0/28گزارش شده است .برای محاس رض هب ی تیلباق ب  ،دامتعا ا هزادنا رازب       
خ تع داد
یگ ری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ب ابنورک یافلآ ندروآ تسد هب یار خخخخخ خخخخخ

30

پرسشنامه در بین متعلمان بزرگسال مقطع متوسطه شهر ارومیه پخش و آلفای کل ضاح قیقحت ررر رررر
 0/ 801به دست آمدهاند .در پژوهش حاضر جهت ت لیلح دادهها و دستیابی به اه زا روکذم فاد   
روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
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یافتهها
بیشترین میزان شرکت کنندگان در رده سنی  21سال به ب ارق الا ر هنومن دارفا نیرتشیب .دنتشاد        
آماری را پسران  69 / 75درصد و  30 /25درصد را دختران تش لیک میییدهنددد .بیش هنومن دارفا رت    
مورد مطالعه  61 /1درصد را دانش آموزان مجرد تشک لی میدهند و تعداد دان نازومآ ش    متأه للل
نیز  38 /9درصد میباشد .بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه  51 /8درصد را دانش آم موس لاس نازو    
یدهند.
متوسطه و  93/5درصد سال دوم و  8/7درصد سال اول تشک لی م 
برای بررسی روابط بین خودنظم دهی و  مؤلفههههاییی آن ب اناوت ا ی گدنام و یهوژپ هدنیآ ی اری      
ت لیصح ی سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  .1ضریب همبستگی بین خودنظم دهی و مؤلفههای آن با توانایی آینده پژوهی و ماندگاری تحصیلی
مؤلفهها

همبستگی با توانایی آینده پژوهی rs

برنامه ریزی

**

0/ 547

خودارزیابی

**

0/ 550

تالش

**

0/ 576

خودکارآمدی

**

0/ 520

خودنظم دهی

**

0/ 646

همبستگی با ماندگاری rs

**P≤0.01

نتایج نشان داد که بی و یهد مظندوخ ن

**

0/ 418

0/1 00

**

0/ 433

0/1 00

**

0/9 36

0/1 00

**

0/ 485

0/1 00

**

0/5 03

0/1 00

مؤلفههههاییی آن ب اناوت ا ی گدنام و یهوژپ هدنیآ ی اری      

ت صح ی حطس رد هیمورا هطسوتم عطقم لاسگرزب نازومآداوس رد یل رامآ ی   
معناداری وجود داشته و با اطمین نا

سطح معناداری

        1درص طابترا د    

 99درص ش داجیا هطبار د د نیب ه  و تبثم اهریغتم ممممممم ممممممممعن رادا

یباشد.
م 
برای بررسی م و یهد مظندوخ شقن نازی   

مؤلفههههاییی آن ب اناوت ر ی لیصحت یهوژپ هدنیآ ی ی   

سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه از رگرسیون چندگانه استفاده شد.
جدول  .2میزان نقش خودنظم دهی و مؤلفههای آن بر توانایی آینده ژپ وهی تحصیلی
ضریب همبستگی ()R
0/ 646

ضریب تع یی ن ()R2

0/ 417

نتایج نش و یهد مظندوخ هک داد نا   

ضریب تع یی ن تعدیل شده ()R2AD
0/ 415

**

P≤0.01

F
**

P
253 / 615

0/1 00

مؤلفههههاییی آن  14/7درص اناوت یور د ی یهوژپ هدنیآ ی     

ت لیصح ی سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه نقش دارد (جدول .)2

Y= 32.331 + 0.547 X1 + 0.550 X2 + 0.576 X3 + 0.520 X4
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جدول  .3مقدار ضرایب نقش خودنظم دهی بر توانایی آینده ژپ وهی تحصیلی
متغیرها

انحراف معیار

B

عدد ثابت

4/ 693

32 / 331

Beta

t

---

P
0/1 00

6/ 889

برنامه ریزی ()X1

1/ 921

0/ 156

0/ 547

12 / 304

0/1 00

خودارزیابی ()X2

1/ 610

0/ 30 1

0/ 550

12/ 395

0/1 00

تالش ()X3

2/ 157

0/ 162

0/ 576

13 / 88 2

0/1 00

خودکارآمدی ()X4

1/ 877

0/461

0/ 520

11 / 469

0/1 00

فرمول به دست آمده نشان داد که برنامه ریزی  54 /7درصد ،خودارزیابی  55درصد ،تالش 57 /6
درص و د

یدمآراکدوخ       25درص ثعاب د نییعت و نیببت اناوت تردق ی هوژپ هدنیآ ی ی رد              

  

یشوند (جدول .)3
سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه م 
مؤلفههههاییی آن ب اگدنام ر ر صحت ی یلی نازومآداوس     

برای بررسی میزان نقش خ و یهد مظندو

بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه از رگرسیون چندگانه استفاده شد.
جدول  .4میزان نقش خودنظم دهی و مؤلفههای آن بر ماندگاری تحصیلی
ضریب همبستگی ()R
0/ 503

ضریب تع یی ن ()R2

0/ 253

نتای د ناشن ج اد و یهد مظندوخ هک   

ضریب تع یی ن تعدیل شده ()R2AD
0/ 251

     

F
**

**

P≤0.01

P
20 1/ 115

0/1 00

مؤلف هه ههاییی آن  52/3درص لیصحت یراگدنام یور د ی    

سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه نقش دارد (جدول .)4

Y= 15.586 + 0.418 X1 + 0.433 X2 + 0.369 X3 + 0.485 X4
جدول  .5مقدار ضرایب نقش خودنظم دهی بر ماندگاری تحصیلی

متغیرها
عدد ثابت

B
15 / 586

انحراف معیار
2/ 494

Beta
---

t

P
5/ 448

0/1 00

برنامه ریزی ()X1

0/ 690

0/ 080

0/ 418

8/ 673

0/1 00

خودارزیابی ()X2

0/ 595

0/ 066

0/ 433

9/ 040

0/1 00

تالش ()X3

0/ 648

0/ 087

0/9 36

7/ 478

0/1 00

خودکارآمدی ()X4

0/ 821

0/ 079

0/ 485

01/ 438

0/1 00

فرمول به دست آمده نشان داد که برنامه ریزی  14/8درص یبایزرادوخ ،د     43 /3درص شالت ،د
 36 /9درص و د

یدمآراکدوخ       48 /5درص ثعاب د نییعت و نیببت صحت یراگدنام ی رد یل

     

یشوند (جدول .)5
سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه م 
مدهی و  مؤلفههههاییی آن ،توان یا ی یراگدنام و یهوژپ هدنیآ      
برای بررسی تفاوت بین خ ظن دو مم مم
ت لیصح ی سوادآموزان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه به لحاظ جنسیت از آزمون ت لیلح واری سنا
یک راهه استفاده شد.
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جدول  .6تفاوت بین خود نظمدهی و مؤلفههای آن ،توانایی آینده ژپ وهی و ماندگاری تحصیلی به لحاظ جنسیت
مؤلفهها

عدد F

برنامه ریزی

*

خود ارزیابی

*

تالش

**

سطح معناداری

2/ 916

0/ 089

5/ 655

0/ 018

7/ 768

خودکارآمدی

n.s.

توانایی آینده پژوهی

0/ 006
0/ 340

0/ 912

**

18 / 857

0/1 00

ماندگاری ت لیصح ی

**

15 / 878

0/1 00

خودنظم دهی ت لیصح ی

*

0/ 076

3/ 173

 **P≤0.01 *P≤0.05 n.s.:عدم معناداری

نتایج آزمون ت لیلح واریانس یک راهه نشان داد که بین مؤلفههه ت اهریغتم ،شال ی ناوت  ایی آ  ی هدن     
پژوهی و ماندگاری ت لیصح ی به ل تیسنج ظاح

      1درص و د

حطس رد نالاسگرزب ناملعتم نیب

اطمینان  99درصد تفاوت وجود دارد و بین مؤلفههای برنامه ریزی ،خودارزیابی و متغیر خودنظم
دهی ت لیصح ی به لحاظ جنسیت بین متعلمان بزرگساالن در سطح  5درص نانیمطا و د     59درصد
تفاوت وجود دارد ولی برای مؤلفه خودکارآمدی به لحاظ جنسیت بین متعلمان بزرگساالن مقطع
متوسطه شهر ارومیه هیچ تفاوتی وجود ندارد .نتایج در جدول  ،6نشان داده شده است.
برای بررسی تفاوت تالش ،توانایی آینده پژوهی ،ماندگاری ت لیصح ی ،برنامه ریزی ،خودارزیابی
    ) (tمس لقت

و خودنظم دهی ت لیصح ی به لحاظ جنسیت بی زا ،نالاسگرزب ناملعتم ن آز یت نوم
استفاده شد.

جدول  .7میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک جنسیت متعلمان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه
مؤلفه
برنامه ریزی
خود ارزیابی
تالش
توانایی آینده پژوهی
ماندگاری ت لیصح ی
خودنظم دهی ت لیصح ی

جنسیت

انحراف معیار

خطای معیار

تعداد

میانگین

مرد

176

27 / 70

5/ 019

0/ 378

زن

181

62/ 66

6/ 456

0/ 480

مرد

176

32 /62

6/ 018

0/ 454

زن

181

30 / 51

7/ 695

0/ 72 5

مرد

176

82/ 09

5/ 243

0/ 395

زن

181

62/ 50

5/ 551

0/ 413

مرد

176

10 1/ 55

18 / 826

1/ 419

زن

181

101 /93

20 / 912

1/ 554

مرد

176

38 / 48

9/ 072

0/ 684

زن

181

42 / 44

9/ 681

0/ 720

مرد

176

115 / 16

18 / 88 2

1/ 378

زن

181

111 / 35

21 / 916

1/269
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مطابق جدول  ،7میانگین تالش ،توانایی آینده پژوهی ،برنامه ریزی ،خودارزیابی و خودنظم دهی
ارب ی نارتخد      

ت لیصح ی برای پسران بیشتر از دختران میباشد ولی می یانگین مان یلیصحت یراگد
بیشتر از پسران میباشد.

جدول  .8نتایج آزمون تی ) (tبرای متغیرهای تحقیق به تفکیک جنسیت متعلمان بزرگسال مقطع متوسطه ارومیه
مؤلفه

آزمون لون (آزمون یکنواختی واریانسها)
F

سطح معنی داری F

t-test
مقدار t

درجه آزادی

سطح معنی داری

برنامه ریزی

9/ 013

0/ 003

1/3 71

355

0/ 088

خود ارزیابی

9/ 821

0/ 002

2/ 386

355

0/ 018

1/5 24

0/5 26

2/ 789

355

0/ 006

1/ 46 2

0/5 26

4/9 34

355

0/1 00

تالش
ماندگاری ت لیصح ی

2/ 577

0/ 109

3/ 988

355

0/1 00

خودنظم دهی ت لیصح ی

7/ 348

0/ 007

1/ 786

355

0/ 075

توانایی آینده پژوهی

با توجه به عدد تی در جدول  ،8تفاوتهای موجود بین متعلمان بزرگس ،شالت یارب لا

ییاناوت     

آینده پژوهی ،ماندگاری ت لیصح ی ،برنامه ریزی ،خودارزیابی و خودنظم دهی ت لیصح ی به ل ظاح
جنسیت معنادار است.
بحث و نتیجه گیری
وجود برنامه ریزی در تمام مقاطع ت لیصح ی مهم اس صحت هصرع رد و ت یلی رب نالاسگرزب ن هما      
ریزی یک نقطه ک یل دی است .وجود برنامه ریزی موجب تدریس و آموزشی م رد زور هب و مظن   
این متعلمان میگردد .هرچه برنامه ریزی با میزان دقت بیشتری صورت یگ رد ،میزان تمرک یور ز
آینده بیشتر شده و رسیدن به اهداف در آینده ت لیصح ی راحتتر خواه همانرب دوجو اذل ،دوب د      
ریزی موجب تب یی ن آینده پژوهی و ماندگاری در متعلم لاسگرزب نا    م ممی درگ ددد .خودارزی هب یبا   
عنوان عاملی ک یل دی در هر فرد موجبات بررسی توان لع می و رفتاری را موجب میگردد .بعد از
وجود برنامه ریزی و انجام آموزشهای الزمه توسط معلمان ،عامل بجوم درف رد یبایزرادوخ     
بررسی توان لع می خ ردت اب شیو ی گ تروص س ر دوخ میظنت و هتف نآ اب

       م ممی درگ ددد .هرچه

خودارزیابی انجام گرفته در فرد دقیقتر باش راوشد لمحت نازیم ،د یها ر ی اه ملع و هدش رتشیب

    

رسیدن به آیندهای مناسب و لع می هموار م ممی درگ ددد .خودارزی یدرف ناوت یسررب بجوم یبا      
جهت مشخص نمودن زمینه کاری و لع می در آینده میگردد ،هر چه میزان خودارزیابی دقیقتررر
باشد ،توانایی آینده پژوهی بیشتر شده و ماندگاری نیز بیشتر خواهد شد.
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جهت موفقیت تمام برنامههای آموزشی ،تالش متعلمان شرط اصلی است .برای رسی کی هب ند    
آینده مناسب و خوب ،تالش و ممارست بسیار مهم است و هر متعلمی در زمینه لع می و ت لیصح ی
تشال

.دش دهاوخ هجاوم تسکش اب دیامنن ار مزال

آ یارب شالتی رد هدن

بزرگساالن بسیار الزم و حیاتی اس هک یملعتم ره و ت

صحت هصرع یی ییی ییییییییی ی ییی ییییلی
        

شالت بی یرتش  ناشن دوخ زا د هب ده

آیندهای مناسب خواهد رسید ،لذا تالش زمینه ساز توانایی آینده پژوهی و مان هصرع رد یراگد   
ت لیصح ی است .خودکارآمدی به عنوان عاملی مهم در ایجاد انگیزش جهت تالش ب ندیسر یار   
به اعتالی علمی بسیار مهم است .وجود برنامه ریزی مناسب موجب ت زور هب یشزومآ و سیرد    
میگردد ،و میزان خودارزیابی و تالش متعلمان را باال میبرد و تمام این عوامل در نهایت موجب
خودکارآمدی متعلمان میشوند ،لذا خودکارآمدی هر متعلمی موجب رسی هب یو ند    آیندهههای
مناسب در پی خواهد داشت و خودکارآمدی توانایی آینده پژوهی اگدنام و  ر ناملعتم رد ار ی    
بزرگسال مورد تقویت قرار میدهد .نتایج حاصل با نت قحم جیا ق نی

یناوخمه و یناشوپمه ریز      

دارد :زارعیان و ستارزاده ( )0931نشان دادند که آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالشششها ایی
است که با استفاده از تجزی یه و ت لح ی یل من عبا  ،،الگوها ا و عوام للل تغیی یر و ییا ثب تا  ،،ب سجت ه

مم ممم

آیندههای بالقوه و برنامه ریزی برای آنها میپردازد .سالمی ،خانی و صفاری درب  یزر ( ( )19 13
نشان دادند که آینده نگاری به عنوان یک ابزار ت لیلح ی-چشم اندازی متمایز ،توسعه پیدا کرده
است :این ابزار ،آیندههای آلترناتیو از لیف دهای (رشتههای) مختلف ذی نفع را مورد توجه قرار
میدهد و بدین ترت بی

ک م ممینمایددد.
ح مختلففف کمک ک
م یگ ررری در س وط ح ح
بههه فرآین هد اای ت یمص م م

محمودی ،ابراهیم زاده و موسی کاظمی (  )29 13نشان دادند که میان فراوانی تعامل آموزشییی و
ماندگاری دانشجویان الکترونیکی رابطه وجود دارد .الع وه بر اینکه مشخص شد میان تعامل ی دا
یگ رنده -یاد دهنده و تعامل یاد یگ رنده-یاد یگ رنده رابطه مثبت وجود دارد ،یافتهها نشان داد که
بین تعامل یاد یگ رنده -یاد دهنده و ماندگاری رابطه معنی دار وجود دارد .همچنین ،رابطه برخی
متغیرهای مداخله گر همچون جنسیت ،تأهل ،نقش فرد در زندگی با مان اگد ررری شناس یا ییی ش .د
مرزوقی،حیدری و حیدری (  )39 13نشان دادند که توانایی آینده پژوهی و نایوجشناد 

تیفیک   

تجارب یاد یگ ری آنان نزدیک به حد متوسط بود .به عالوه ،بین ابعاد کیفیت ت یگدای براج ر ،ی
ابعاد انعطاف پذیری یاد یگ ری ،محتوا و روابط رسمی و یغ ر رسمی استاد -دانشجو رابطه مثب و ت
معنیداری با ابعاد توانایی آیندهه پژوهی جو نایوجشناد  و شاد د تتتت تتتتت .واح مشاه ،ید ی و 

یعیفش   
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(( (  )39 13نش اد نا دند تاونس هک 

یلیصحت

وووووووووو و روان رن وج رر ری ب هه ه ش شش کلی مثب و ت

خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و خودتنظیمی به شکلی منفی بر فرسودگی ت صح یلی تأثثثیر
دارن چمه .د نن نننین تاو نن ن متغییر خ نتدو ظظ ظیمی در مییانجیگری تأثثثیر عوام للل

روان رن وج رر ری،

خودکارآمدددی و ارزش ب ینورد یراذگ ررر رررر فرس دو گگگ ی تح صصص یلی بههه تأیی ید رس سسید .حکی ،هداز م
الغ معلی لواسانی و نوروزی (  )39 13نشان دادند که آموزشهای شناختی-رفتاری باعث افزایش
خودنظم جویی در دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شده است .نتایج این پ هوژ ششش نشاننن
ی-
شها ای ش تخان ی ی
میدهد که یکی از روشهای مؤثر افزایش خودنظم جویی ،اس دافت ههه از آم زو ش ش
رفتاری است.
محمودی ،ابراهیم زاده ،موسی کاظمی ،فرج اللهی ومحم و  دد دددی ( )4931نش ک دنداد نا ههه هههه در 40
درصد از رشتههای برخط روش اصلی ارتباط استاد و روش اصلی ارتباط دانشجو یکساننن و بههه
طور مشخص ترکیبی از گفتگوی برخط و ارسال پیام الکترونیکی است .همچنین م ای ننن نگرش ش
ش
دانشجویان نسبت به رشته برخط و نسبت به مشارکت درون رشته برخط با مان اگد ررری آناننن در
آموزش الکترونیکی رابطه معنی دار وجود دارد.
خودنظم دهی و مؤلفهها ای آن ک یزرادوخ ،یزیر همانرب لماش ه ا مآراکدوخ و شالت ،یب دی        
هستند ،موجب هدفمندی تدریس و آموزش میشوند و هر چه میزان تدریس و آموزش هدفمند
و به روز و ت صصخ ی باشد موجب تقویت بنیه لع می متعلمان بزرگسال شده و آنه ندیسر رد ار ا   
به آیندهای مناسب کمک میکند ،لذا خودنظم دهی و مؤلفههای آن از شروط اص ندرب الاب یل    
توانای ناملعتم رد یراگدنام و یشهوژپ هدنیآ ی هعسوت و تیوقت دروم ار نآ و دنتسه رارق    
ی ک رد ناملعتم فرط زا ه
میدهند .خودنظم دهی و مؤلفههای آن به عنوان محرکهههه یا ی ی

              
لباقم    

آموزش و تدریس صورت گرفته در مدارس نشان داده میشود و موجب تقویت بنیه لع می درف    
و ماندگاری ت لیصح ی و رسیدن به آیندهای مناسب را رقم می زند ،بیان شده اس یملعتم ره و ت    
که قدرت برنامه ریزی برای خویش و سپس ارزیابی و تالش در زمینه ه هب ،دشاب هتشاد ار فد    
خودکارآمدی خواهد رسید .خود نظم دهی موجبات باال رفتن انگیزش افراد برای تالش و ادامه
ت لیصح را ایجاد خواهد نمود و توانایی آینده پژوهی متعلمان را تقویت نم دهاوخ هعسوت و هدو    
داد .هر چه متعلمی به لحاظ ت لیصح ی مان هدنیآ رد یو تیقفوم ،دیامن بسک یرتشیب یراگد       
تضمین شده و در عرصه ت لیصح ی و اجتماعی به مراتب باال خواهد رسید.
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با توجه به نتایج حاصله ،باید در متعلمان بزرگس ت و تیوقت تابجوم ،لا و  مظندوخ عس د و یه     
مؤلفههای آن ایجاد گردد تا این عوامل موجب تقویت انگیزه برای ادامه ت لیصح و مان ار یراگد
در متعلمان فراهم آورند و آینده لع می و کاری آنه  ناشخرد ار ا ن هب .دنیام نیلوئسم    
ب صخ وص در عرصه بزرگساالن توصیه میگردد که ب هب یشزومآ هئرا ا زور یصصخت و
بزرگساالن ،آنها را به سمت خودنظم دهی و تقویت

مؤلفههههاییی آن س و دنهد قو

آموزشی
ارب ی      
یراگدنام    

ت لیصح ی آنها را باالتر برده و آینده ت لیصح ی و کاری را برای این متعلمان روشنتر نمایند و آنها را
برای ادامه ت لیصح در عرصههای باالتر کمک نمایند.
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