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  چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي یادگیري  :مقدمه
جامعه  :روش. بود آموزان اجتماعی دانش مسألهبر مهارت حل  خودگردان

که در دبیرستان بود  سال اول پسر دانش آموز 1573پژوهش حاضر شامل 
شغول به تحصیل در مدارس دولتی شهر کرج م 89- 90سال تحصیلی 

، نمونه اي به از جامعه یاد شده با توجه به هدف تحقیق بدین منظور .بودند
از  استفادهبا  )نفر گروه آزمایش 25نفر گروه کنترل و  25( نفر 50 حجم

 پژوهش روش .انتخاب شدند اياي چند مرحلهگیري خوشهروش نمونه
 15ماهه به مدت کنندگان در یک مداخله سه شرکت و بود نیمه آزمایشی

دقیقه آموزش دیدند؛ آنگاه با استفاده   90جلسه و هر جلسه به مدت زمان 
آزمون با گروه کنترل و اجراي پرسشنامه توانایی پس -آزموناز طرح پیش

براي . آوري شداجتماعی و دوره پیگیري اطالعات الزم جمع مسألهحل 
 :هایافته. تی استفاده شدها از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون  تحلیل داده

دهد که آموزش راهبردهاي یادگیري خودگردان در افزایش  نتایج نشان می
. بوده است مؤثرآموزان گروه آزمایش اجتماعی دانش مسألهمهارت حل 

آموزان گروه آزمایش در اجتماعی دانش مسألههمچنین میزان مهارت حل 
آموزش  :گیرينتیجه .ستطول زمان از پایداري مناسبی برخوردار بوده ا

ها بتوانند  آن کند تاآموزان کمک میراهبردهاي یادگیري خودگردان به دانش
در مورد مسائل اجتماعی و تحصیلی خود بهتر تصمیم گرفته و راه حل 

شوند و  تر قیدقو  تر قیعمارائه نمایند، دربارة تفکر و فرآیند یادگیري خود، 
  .  ل مسائل را دارندبه این باور برسند که توانایی ح

 یادگیري خودگردان، راهبردهاي یادگیري خودگردان، :کلیدي گان واژ
  .اجتماعی مسألهمهارت حل 

Abstract   

Introduction: The purpose of this study was to examine 
the effects of teaching self-regulated learning strategies on 
students’ social problem solving. Method: The sample 
size consisted of 50 high school students, divided into 25 
students in the experimental and 25 in the control group 
using a random cluster multiple-stage sampling type. The 
measurement tool consisted of Social problem solving 
inventory D’Zurilla, Nezu, and Maydeu-Olivares (2002) 
that was executed as a pre-test in both groups. Then, only 
the experimental group underwent a training program of 
self-regulated learning strategies for 15 sessions. After the 
training, a post-test using the aforementioned scale was 
taken from both groups. Data was analyzed by calculating 
the analysis of covariance (ANCOVA) and T-test. 
Results: The results indicated that teaching self-regulation 
learning strategies had a significant and stable effect on 
students’ social problem solving ability. Conclusions: 
Teaching self-regulated learning strategy enables students 
decide better on social and academic issues. It also helps 
them to be more accurate in learning process and thinking, 
and to believe that they have the ability to solve problems. 

Keywords: Self-regulated Learning, Self-regulated 
Learning Strategy, Social Problem Solving. 
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  مقدمه
و پرورش قرن بیست  آموزش بارز هاي ویژگیاز 

خودمختاري، تنظیم اهداف و ایجاد  ،ابتکار و یکم،
 و مستقل بودن، ها تیلفعانترل ک ،ها آنتعادل بین 

 پذیري،ولیتؤمس ي مختلف،ها نقشتوانایی سازگاري با 
وانایی حل مسائل اجتماعی، برقراري ت نظارت،
و تفکرخود،  ها دهیابیان  با دیگران، مؤثرارتباط 

جستجوي فعال اطالعات و  ي آگاهانه،ریگ میتصم
 ،1والترز(است  العمر مادامتربیت یادگیرندگان 

بیست و در فضاي آموزشی قرن این بنابر ).2010
 تفکر، ،هاي سرعت، دقت، مهارتمقوله ،یکم
در اینجا . مطرح است پذیري و انتخابولیتؤمس

سؤالی که براي متخصصان علوم تربیتی پیش 
این است که آیا با روند فعلی، یادگیري  دیآ یم

آموزان را دانش تواند یمادامه یابد و آیا این روند 
مالً متحول و متفاوت فردا آماده براي جامعه کا

تردیدي نیست که تجدید نظر در ساختار  کند؟
آموزش و به خصوص در معنی و مفهوم یادگیري 
براي آموزش قرن بیست و یکم ضرورتی 

موزش و پرورش آینده باید با آ .انکارناپذیر است
متمرکز شدن بریادگیرنده، زمینه انتخاب اطالعات 

آموزان فراهم کند؛ دانش را براين و سازماندهی آ
به دلیل حجم بیش از حد اطالعات  ،به بیان دیگر
یی را آموزش داد که ها مهارتآموزان باید به دانش

 ،نترلک را قادر سازد فعاالنه در کسب، ها آن
براي . اقدام کنند و حل مسائل استفاده از اطالعات
باید از  ها ییتواناو  ها مهارتدستیابی به این 

یکی از . کرد استفادهمناسب آموزشی  يها روش
ي مناسب که توسط متخصصان ها روشاین 

                                                             
1.Walters 

آموزش  گردد ید مشناختی علوم تربیتی پیشنها
آناندو و (ت اس 2راهبردهاي یادگیري خودگردان

در رویکردهاي شناختی رفتار،  ).2009 ،3کلرو
و  ادراكآموزان به وارسی تأکید بر ترغیب دانش
 ها آناست، تا این که به  تنظیم کردن رفتار خود

اجازه دهند به وسیله عوامل بیرونی کنترل شوند، 
خودکنترلی  کنند یماین رویکردها سعی 

ي حل ها مهارترا افزایش دهند، آموزان  دانش
 خودانعکاسیوي را تقویت نمایند و  مسأله

ي ندیفرای به خودگردان .دسازنده را تشویق کنن
ه طور نظامند، افکار، ، بریفراگاشاره دارد که در آن 

ی به ابیدستي خود را در رفتارهااحساسات و 
 ؛2005 ،4شانک ( کند یم تیهدااهداف مورد نظر 

از  خودگردانیادگیرندگان ). 2011 ،5بیمبنتی
ب راهبردهاي یادگیري خودگردان به طور مناس

و از لحاظ انگیزشی در سطح  کنند یه ماستفاد
، 7زیمرمن ؛1997 ،6بندورا(د باالیی قرار دارن

ي گوناگون از ها تیموقعاین افراد در   ).2000
خود استفاده  مسألهراهبردهاي مختلفی براي حل 

ب راهبردهاي مناسب و متناسب که انتخا کنند یم
و  8پري(اهمیت زیادي دارد  مسألهبا موقعیت 

راهبردهاي یادگیري خودگردان  .)2006همکاران، 
اهبردهاي تکرار ر( راهبردهاي شناختی عبارتند از

؛ )و مرور، بسط و گسترش و سازمان دهی
ریزي، راهبردهاي برنامه(راهبردهاي فراشناختی 

                                                             
2. Self-regulated Learning Strategy 
3. Ananiadou & Claro 
4. Shunk 
5. Bembenutty 
6. Bandura 
7. Zimmerman 
8. Perry 
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     راهبردهاي کنترل و نظارت و راهبردهاي 
 فراگیران، .و راهبردهاي مدیریت منابع) دهینظم

ي مطالعه خود را ها طیمحباید قادر باشند زمان و 
و نظارت کرده  اه تالشمدیریت و تنظیم کرده، بر 

طلب   مسألهاز همساالن و معلمان جهت حل 
از نظر  ).1990 ،1پنتریچ و دیگروت( دکمک کنن

، یادگیري خودگردان طورکلیه ب )2009( 2اماتیوگ
 .هاست خواستهو  ها مهارتخودگردان ترکیبی از 

به همان راهبردهاي شناختی، فراشناختی  ها مهارت
ه ب اه خواستهو  کند یمو مدیریت منابع اشاره 

آموزان مانند باورهاي گیري انگیزشی دانشجهت
گیري هدف و ارزش و جهت ،خودکارآمدي

یادگیري وي معتقد است که  .انتظارات اشاره دارد
آموزان در حل مسائل و به دانش ها مهارتاین 

 .کمک کند تواند یب ممناس هاي گیريتصمیم
اي که راهبردهاي مقابله اند دادهنشان  ها پژوهش

 مسألهاالنه، جستجوي حمایت اجتماعی و حل فع
 .)1999 ،3کاواناق( ارتباط دارد با خودگردانی باال

 تأکید بر روابط بین فردي و اجتماعی، بنابراین
در ن و فعال بود مسألهي حل ها مهارتسب ک

اجتماعی یادگیري خودگردان،  ـشناختی يها مدل
  . گردد یماز فرآیندهاي کلیدي محسوب 

یک مهارت حیاتی براي زندگی  ،مسألهحل 
ر اغلب جوامع، همه بر د .در عصر حاضر است

ي حل ها مهارتکه باید بر افزایش  اند دهیعقاین 
، مستلزم راهبردهاي مسألهل ح .تأکید شود مسأله

آن  هویژه و هدفمندي است که فرد به وسیل
، تصمیم به اتخاذ راه کند یممشکالت را تعریف 

                                                             
1. Degroot 
2. Matuga 
3. Kavanagh 

را انجام داده  مسألهي حل ، راهبردهاردیگ یل مح
 و همکاران، 4الیوت( کند یمو بر آن نظارت 

2006.(  
براي  مسألههنگامی که از مهارت حل 

برطرف کردن مسائل بین فردي و مسائل اجتماعی 
 مسألهمهارت حل «به آن  شود یاستفاده م

 و همکاران، 6یالدزور( شود یم گفته» 5اجتماعی
عی بخشی از اجتما هحل مسألتوانایی  ).2002

ي از ا مجموعهکفایت اجتماعی است و 
به هم پیوسته را جهت استفاده در حل   هاي مهارت

کند که مستلزم اقدام تضادهاي میان فردي ارائه می
دهی به پاسخ دیگران به عمل و همچنین واکنش

 مسألهحل  ).2002 و همکاران، ریالدزو( است
اري رفتاري و ابتک ـاجتماعی به فرایند شناختی

 خواهد میکه به وسیله آن فرد  شود میفرد اطالق 
اي را و سازگارانه از نوع مقابله مؤثرراهبردهاي 

کشف یا ابداع  براي مشکالت روزمره تعیین،
  ).2002 و همکاران، دزوریال(کنند

 مسألهکه حل  اند دادهمطالعات متعددي نشان 
ي ها مهارتي از ا مجموعهاجتماعی به عنوان 

 ،7و نزو دزوریال(ت فراشناختی اسشناختی و 
و  دزوریال؛ 2008 ؛ نزو و همکاران،2007

نشان داد که ) 2001( 8گودمن). 2004 همکاران،
آموزان مستلزم اجتماعی توسط دانش مسألهحل 

رفتاري و  هاي مهارتي از ا مجموعهکسب 
مطرح کرد که حل ) 2009( 9بربرینا .شناختی است

ي ا مجموعهیري اجتماعی شامل به کارگ مسألهحل 
                                                             
4. Elliot 
5. Social Problem Solving Skill 
6. Dzurilla 
7. Nezu 
8. Godman 
9. Barbarena 
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شناختی  و فراشناختی است که با  هاي مهارتاز 
آموزان رابطه مثبت و معنادار در دانش گرایی کمال
معتقد هستند که ) 2006( و همکاران 1موریرا .دارد

 هاي مهارتکننده بینیاجتماعی پیش مسألهکه حل 
 هاي گیري تصمیمآموزان در فراشناختی است که دانش

 و همکاران 2والکر .کننداده میاستف ها آنخود از 
معتقد هستند که با آموزش خودگردانی به ) 2011(

اجتماعی  مسألهتوانایی حل  توان میآموزان دانش
را بهبود بخشید و از این طریق احساس شرم  ها آن

  .آموزان را کاهش داددانش
تفکر و  ،مسألههاي حل مهارت رشد اگر چه
 و پرورش شآموز اساسی از اهداف خودگردانی

  شیوههاي آموزشی، متأسفانه در بیشتر برنامهاست؛ 
کار به شکلی است که با تکیه بر محفوظات، 
 ،اطالعات، فرایندهاي شناختی ساده و حافظه

 برداشته مسألهمهارت حل  رشد جهت درگامی 
 رشد طالب ما که واقعیت این رغم به. شود نمی

 به رسمدا هستیم، نآ فراگیر در مسألهمهارت حل 
 مهارت این پرورش براي آگاهانه هایی کهبرنامه

ایجاد این . کنند می توجه کمتر اند،شده طراحی
بایستی هسته  خودگردانیکه  آموزاندانشباور در 
در زمینه هاي مختلف باشد  هایش تالشمرکزي 

کنجکاو  مستقل و مبتکر، پذیر،را انعطاف ها آن
 یاد مطالب به توجه با بنابراین. دهد میپرورش 

 این پاسخ یافتن درصدد حاضر پژوهش شده،
آیا آموزش راهبردهاي  که است اساسی سؤال

را در  ها آن، مهارت آموزان دانشخودگردانی به 
و آیا با  دهد یماجتماعی افزایش  مسألهحل 

آموزانی تربیت دانش توان یمآموزش این راهبردها 
                                                             
1. Morera 
2. Walker 

سائل کرد که در خارج از مدرسه نیز قادر به حل م
  و مشکالت خود باشند؟

  

  روش
روش گیري و ، روش نمونهآماري، نمونه هجامع

جامعه آماري پژوهش حاضر : اجراي پژوهش
    سال اول آموزان پسردانشه شامل کلی

آموزش و   چهارگانهدولتی نواحی هاي دبیرستان
در سال ، که نفر 1573 کرج به تعداد شهرپرورش 

 .دندتحصیل بو مشغول به 1389ـ1390تحصیلی 
یاد شده با توجه به هدف  هبنابراین از جامع

نفر گروه  25( نفر 50پژوهش، نمونه اي به حجم
انتخاب شدند؛  ) نفر گروه آزمایش 25کنترل و 

 سطح معناداري) 1 حجم این نمونه تابعی است از
)05/0=α(، 2 (توان آزمون) 3 ،ریانس جامعهوا 
کنندگان تمشارک). 50/0(حجم اثر )4و  )94/0(

اي چند گیري خوشهدر پژوهش با روش نمونه
گیري در روش  نمونه. انتخاب شدند 3ايمرحله

افراد جامعه به طور تصادفی با  ،ايمرحله چند
به  تر بزرگاز واحدهاي (توجه به سلسله مراتبی 

از انواع واحدهاي جامعه انتخاب ) تر کوچک
ه آموزان در سدر این پژوهش، دانش. شوند می

گیري مختلف مرحله با استفاده از واحدهاي نمونه
نواحی آموزش و پرورش شهر : واحد مرحله اول(

مدارس؛ واحد مرحله : کرج؛ واحد مرحله دوم
از  ابتدا. انتخاب شدند) درسی هاي کالس: سوم

ناحیه آموزش و پرورش شهرستان کرج  4میان 
یک ناحیه به تصادف انتخاب شد، در مرحله بعد، 

 1مدرسه دبیرستان و از هر مدرسه  2ناحیه،  1از 

                                                             
3. Multi Stage Cluster Sampling 
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به صورت تصادفی انتخاب  کالس پایه اول
      آزمون روي تمامیبا انجام پیش .گردید
آموز از هر دانش 25آموزان دو کالس، دانش

کالس که از نظر یادگیري خودگردان و توانایی 
 هاي کالسی هماجتماعی نسبت به سایر  مسألهحل 

انتخاب و در دو  داشتند، ترينپاییخود وضعیت 
بعد . نفري آزمایش و کنترل قرار گرفتند 25گروه 

از اینکه افراد نمونه انتخاب شدند، اهداف طرح 
توضیح داده شد تا در صورت تمایل  ها آنبراي 

در طرح شرکت کنند و یا این که انصراف دهند تا 
 سؤالبا توجه به  .افراد دیگر انتخاب شوند

نیمه روش تحقیق، روش  ترین مناسبپژوهش، 
      ـآزمونطرح پیش کارگیري بهآزمایشی و 

 و اجراي دوره پیگیري آزمون با گروه کنترلپس
 هگراندر این پژوهش اجراي برنامه مداخله. است

آموزش راهبردهاي یادگیري خودگردان به طور 
به عنوان متغیر مستقل و مهارت حل  گروهی،

متغیر  هبه منزل زانآمو اجتماعی دانش مسأله
وابسته، جنسیت، مقطع تحصیلی و پایه تحصیلی 

پس از اجراي  .شدند میمتغیرهاي کنترل محسوب 
آزمون روي گروه آزمایشی و کنترل، گروه پیش

 15آزمایشی در یک مداخله سه ماهه به مدت 
دقیقه   90جلسه و هر جلسه به مدت زمان 

بخش شده داراي دو راحیدوره ط. آموزش دیدند
ها، شامل سخنرانی اولین بخش. اساسی بود

ها و تحقیقات راهبردهاي ، ارائه نظریهها بحث
کنندگان با شرکت یادگیري خودگردان بود؛ که

بخش . خودگردان آشنا شدندموضوع یادگیري 
شامل آموزش راهبردهاي یادگیري  ،دوم

پس از اتمام جلسات آموزش  .خودگردان بود

) پس از سه ماه(ودگردان راهبردهاي یادگیري خ
دوباره از هر دو گروه آزمایش و کنترل خواسته 

 اجتماعی مسألهتوانایی حل  هشد پرسشنام
پس  .را تکمیل کنند )2002(و همکاران  دزوریال

آزمون، آزمون از گذشت دو ماه از اجراي پس
پیگیري به منظور تعیین پایداري اثر برنامه مداخله 

برنامه مداخله گرایانه  .دیدگرایانه دوباره اجرا گر
هاي با استفاده از منابع گوناگون  به ویژه یافته

طراحی، تهیه و اجرا  به شرح زیر) 1995( 1پنتریچ
  :شد

ها ، ارائه نظریهها بحثها، سخنرانی: قسمت اول
  و تحقیقات راهبردهاي یادگیري خودگردان

 کنندگان، انجام آشنایی با شرکت :جلسه اول
  .و معرفی طرح ها آزمونپیش

تأکید  معرفی یادگیري خودگردان و: جلسه دوم
بر اهمیت راهبردهاي یادگیري خودگردان در 

  .آموزش
آموزش راهبردهاي یادگیري  :قسمت دوم

  خودگردان
آموزش راهبردهاي شناختی مؤثر بر : جلسه سوم

  .راهبرد تکرار و تمرین ـ یادگیري خودگردان
شناختی مؤثر آموزش راهبردهاي : جلسه چهارم

  .راهبرد بسط و گسترش ـ بر یادگیري خودگردان
آموزش راهبردهاي شناختی مؤثر بر : جلسه پنجم

  .راهبرد سازماندهی ـ یادگیري خودگردان
آموزش راهبردهاي فراشناختی مؤثر : جلسه ششم

  .ریزيراهبرد برنامه ـ بر یادگیري خودگردان
ر آموزش راهبردهاي فراشناختی مؤث: جلسه هفتم

  .راهبرد کنترل و نظارت ـ بر یادگیري خودگردان

                                                             
1. Pintrich 
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آموزش راهبردهاي فراشناختی مؤثر : جلسه هشتم
  .دهیراهبرد خودنظم ـ بر یادگیري خودگردان

آموزش راهبردهاي مدیریت منابع مؤثر : جلسه نهم
  .راهبرد مدیریت زمان ـ بر یادگیري خودگردان

آموزش راهبردهاي مدیریت منابع : جلسه دهم
راهبرد سازماندهی  ـ ثر بر یادگیري خودگردانمؤ

  .محیط
آموزش راهبردهاي مدیریت منابع : جلسه یازدهم

راهبردهاي کمک  ـ مؤثر بر یادگیري خودگردان
  .ها تالشخواستن و تنظیم 
آموزش راهبردهاي انگیزشی : جلسه دوازدهم

خودکارآمدي و  ـ مؤثر بر یادگیري خودگردان
  .ارزش تکلیف

آموزش راهبردهاي انگیزشی مؤثر : همجلسه سیزد
  .گیري هدفجهت ـ بر یادگیري خودگردان

آموزش راهبردهاي انگیزشی : جلسه چهاردهم
   تأخیر در  ـ مؤثر بر یادگیري خودگردان

  .مندي تحصیلییترضا
آزمون بندي و انجام پسجمع: جلسه پانزدهم

قابل ذکر است که این جلسه حداقل ده روز بعد (
  ).م جلسه چهاردهم تشکیل شده استاز اتما

 سؤالها و بررسی به منظور تحلیل داده
پژوهش، از روش تحلیل کواریانس و آزمون تی 

  .استفاده شد
  

  ابزار پژوهش
: )1SPSI(اجتماعی  مسألهپرسشنامه توانایی حل 

حل  هاي مهارتگیري این ابزار به منظور اندازه
                                                             
1. Social Problem Solving Inventory   

 و همکاران دزوریالاجتماعی توسط  مسأله
فرم کوتاه . طراحی و ساخته شده است) 2002(

اجتماعی  مسألهتجدیدنظر شده پرسشنامه حل 
گیري دهی براي اندازهیک مقیاس خودگزارش

توسط اجتماعی است که  مسألهحل  هاي مهارت
ترجمه و اعتباریابی مقدماتی شده ) 1388(مخبري 

و  دزوریال( بر کار قبلی مبتنی مقیاساین  .است
) 2002 و نزو، دزوریالبه نقل از  1999 همکاران،

 مسألههاي عمده مدل نظري حل است که مؤلفه
فرم بلند . کند میگیري اجتماعی را بررسی و اندازه

خرده  5است و  سؤال 52این مقیاس داراي 
خرده  5اما فرم کوتاه آن داراي . مقیاس دارد

است و روي مقیاس  سؤال 25مقیاس اما شامل 
از کامالً نادرست تا کامالً  ايدرجه 5لیکرت 

دو خرده مقیاس، . شود می گذاريدرست نمره
. کند میگیري را اندازه مسألهجهت گیري حل 

به وسیله  مسألهگیري مثبت حل یعنی جهت
گیري منفی حل و جهت) 14 و 7، 5( سؤاالت

سه ). 22 و 13 ،9 ،4 ،2( به وسیله سؤاالت مسأله
اجتماعی را  لهمسأخرده مقیاس آن نیز سبک حل 

به  مسألهسبک منطقی حل . کندمی گیرياندازه
) 25 و 24 ،21 ،20، 16 ،3 ،8( وسیله سؤاالت

به  مسألهسبک اجتنابی حل  .شود میگیري اندازه
و سبک ) 18 و 17، 12، 10، 1( وسیله سؤاالت

، 15، 11، 6( به وسیله سؤاالت مسألهتکانشی حل 
خرده مقیاس  دو. شود میگیري اندازه) 23 و 19

و سبک منطقی   مسألهگیري مثبت  حل جهت
    سازنده و کارا را   مسألهحل  ،مسألهحل 
کند و سه خرده مقیاس باقی مانده گیري میاندازه
  گیري غیر عادي و ناقص را اندازه مسألهحل 
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به عنوان مجموعه  مسألهیابی مثبت جهت. کندمی
و  شود میتوصیف  مسألهسازنده و شناختی حل 

یک مجموعه احساس  مسألهیابی منفی جهت
شناختی جلوگیري کننده یا بدکارکردي است 

  ). 2002 و همکاران، دزوریال(
سازنده و کارا  مسألهدو خرده مقیاس حل 

اما خرده  ؛شوند میگذاري به صورت مثبت نمره
       منفی صورت بهبدکارکردي  هاي مقیاس

ست آوردن نمره براي بد. شوند میگذاري نمره
گفت که  توان میبدکارکردي  هاي مقیاسخرده 

ي هستند که اهاي وارونه، نمرهها مقیاسنتیجه این 
از تفریق نمرات حقیقی از باالترین نمره احتمالی 

آوردن نمره کل مقیاس براي بدست. آید میبدست 
 هاي سؤالباید نمره هر خرده مقیاس را بر تعداد 

کرد تا همه خرده  خود خرده مقیاس تقسیم
 یکسان در نمره نهایی مشارکت طور به ها مقیاس

کارا  حل آسان، هنمره باال نشان دهند. داشته باشند
که نمره پایین است در حالی مسألهو سازنده 

رکردي احل ناقص، ناکارآمد و بدک هدهندنشان
  ).1388 مخبري،( است مسأله

پایایی آزمون مجدد براي این پرسشنامه بین 
و ضریب آلفاي کرانباخ آن بین  91/0تا  68/0
و  دزوریال( گزارش شده است 95/0تا  69/0

روایی سازه این پرسشنامه نیز با ). 2011 همکاران،
استفاده از تحلیل اکتشافی و همبستگی با دیگر 

 شناختی روانهاي و سازه مسألهحل  هاي مقیاس
، و همکاران دزوریال( همپوش، تأیید شده است

سطح آلفاي کرانباخ را ) 1388( مخبري. )2011
، مسألهبراي خرده مقیاس جهت گیري منفی حل 

گیري مثبت حل ، براي خرده مقیاس جهت76/0
، براي خرده مقیاس سبک اجتنابی 75/0، مسأله
، براي خرده مقیاس سبک منطقی 77/0، مسألهحل 
 -، براي خرده مقیاس تکانشی67/0، مسألهحل 

و همچنین براي کل  66/0 ،مسألهتوجهی حل بی
پایایی این . گزارش کرده است 74/0مقیاس 

پرسشنامه در پژوهش حاضر، بر اساس آلفاي 
  .بدست آمد 78/0کرانباخ،  

  

  هایافته
    توصیفی عملکرد  هاي شاخص، 1 جدول
آموزان گروه آزمایش و گواه را در متغیرهاي دانش

  .دهدپژوهش نشان می
   

  .آزمایش و کنترل گروه آزمونپس و آزمونپیش وصیفیت هايآماره .1جدول 

 
نشان  فوقنگاهی گذرا به اطالعات جدول 

هاي دهد که با تمهیدات به عمل آمده و کنترلمی
آزمایش و کنترل، پیش از  هاي گروهانجام شده، 

هاي اعمال مداخالت آموزشی، از نظر شاخص

  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  تعداد  نوع آزمون  گروه  متغیر

  
توانایی حل مسأله 

  اجتماعی

  آزمایش
 21/3  80/15  21  9 25  آزمونپیش

 01/2  36/19  24  15 25  آزمونپس

  کنترل
  60/3  08/16  21  8 25  آزمونپیش
  35/2  16/16  19  12 25  آزمونپس
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مهم توصیفی به ویژه میانگین و انحراف استاندارد 
اجتماعی،  مسألهل ح در متغیر مورد مطالعه یعنی

اند، ولی پس داري با یکدیگر نداشتهتفاوت معنی
آزمون، تفاوت چشمگیري بین از مداخله در پس

 میانگین ،کهبه طوري ؛خورد میبه چشم  ها آن
 بعداجتماعی در گروه آزمایش  مسألهتوانایی حل 

هر . از مداخله به شدت افزایش پیدا کرده است
اط بدون آزمون آماري گیري، استنبچند این نتیجه

تر بعدي، عدم هاي دقیقاست؛ اما در بررسی
مورد مطالعه در  ها گروهتفاوت معنی دار واریانس 

آزمون پس دار درآزمون و وجود تفاوت معنیپیش
 سؤالبراي بررسی بنابراین  .نشان داده خواهد شد

آزمون و پیش پژوهش، با توجه به وجود متغیر

یه دو گروه آزمایش و امکان وجود تفاوت اول
 کنترل، براي کم کردن تفاوت اولیه و مقایسه 

ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده آزمونپس
در طرح . شودشده که نتایج در ادامه گزارش می
پژوهش،  سؤالآزمایشی پژوهش، بیش از تحلیل 

فرض مهم براي استفاده از این آزمون  سه پیش
نتایج حاکی از  .فتآماري مورد بررسی قرار گر

فرض مهم یعنی، همگنی این بود که سه پیش
ـ  هاي واریانسرگرسیون، همگنی ماتریس

کوواریانس و خطی بودن وجود دارد؛ یعنی 
 .آزمون تحلیل کوواریانس را اجرا کرد توان می

نتایج آزمون تحلیل کواریانس را نشان  2جدول 
  .دهد می

  

  .آموزاناجتماعی دانش مسألهن گروهی افزایش مهارت حل تحلیل کواریانس اثرات بی .2جدول 
  اندازه اثر  داريسطح معنی F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

  050/0  122/0  477/2  569/11  1  569/11  آزموناثر پیش
  674/0  000/0  04/28  01/131  1  01/131  گروه
        67/4  47  55/219  خطا
          50  16130  کل

 
نتیجه  توان می، 2بر اساس اطالعات جدول 

گرفت که آموزش راهبردهاي یادگیري خودگردان 
      اجتماعی  مسألهبر افزایش مهارت حل 

. آموزان پسر شهر کرج تاثیر معناداري دارددانش
 674/0کل اصالح شده برابر با  تأثیردر اندازه 

کوهن در حد  هاي مالكاست که این میزان با 
 با فوقاالتر از سطح متوسط است و بنابر شرایط ب

نتیجه گرفت که  توان میدرصد  95اطمینان 
، مهارت آموزش راهبردهاي یادگیري خودگردان

موزان را تا حد آاجتماعی دانش  مسأله حل
  .دهد میمتوسطی افزایش 

براي تجزیه و تحلیل تغییرات میانگین نمرات 
گروه  زانآمو اجتماعی در بین دانش مسألهحل 

آزمایش در مرحله بعد از مداخله و مرحله 
ماه انجام شده است، آزمون  2پیگیري که حدوداً 

آماري تی همبسته استفاده شد که نتایج در جدول 
  .نشان داده شده است 3
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مرحله پس از  اجتماعی گروه آزمایش در مسألههمبسته براي مقایسه تغییرات میانگین نمره حل  Tنتایج آزمون آماري  .3 جدول
  .مداخله با مرحله پیگیري

  داريسطح معنی  درجه آزادي t  خطاي استاندارد  انحراف استاندارد  میانگین  مرحله  متغیر

 مسألهحل 
  اجتماعی

بعد از 
  آزمایش

36/19  01/2  403/0  
461/0  24  476/0  

  465/0  32/2  19  پیگیري
  

که تفاوت  دهد مینشان  3هاي جدول یافته
 مسألهبین تغییرات میانگین حل  معنی داري

گروه آزمایش در  آموزان اجتماعی در بین دانش
یید أو این نتایج ت شود نمیمرحله پیگیري مشاهده 

کند که آموزش راهبردهاي یادگیري خودگردان می
آموزان گروه اجتماعی دانش مسألهبر مهارت حل 

آزمایش در طول زمان از پایداري مناسبی 
  .برخوردار است

  

  بحث گیري و نتیجه
آموزش  اثربخشیهدف پژوهش حاضر، بررسی 

راهبردهاي یادگیري خودگردان بر توانایی حل 
نتایج نشان داد .  بود آموزان دانشاجتماعی  مسأله
، موزش راهبردهاي یادگیري خودگردانکه آ

اجتماعی دانش آموزان را به  مسألهتوانایی حل 
 یافته با این . دهد میداري افزایش طور معنی

؛ 2009 بربرینا،مانند ( هاي مطالعات قبلییافته
) 2009 و همکاران، 1باسکنر ؛2006موریرا، 

در ) 2009( باسکنر و همکاران. همخوان است
آموزش راهبردهاي یادگیري  تأثیر مثبتتبیین 

اجتماعی  مسألهخودگردان بر توانایی حل 
کنند که گیري میاین گونه نتیجه آموزان دانش

                                                             
1. Buckner 

آموزان خودگردان قادر به تنظیم شناخت، نشدا
هاي حل انگیزش و  هیجانات خود در موقعیت

بنابراین راهبردهاي شناختی یادگیري . هستند مسأله
       خودگردان در زمینه حل مسائل اجتماعی، 

و تا اطالعات  سازد میرا قادر آموزان دانش
در کوشش  و کنندمناسب را انتخاب  هاي مهارت

د چه وقت و چگونه نتصمیم بگیر مسأله حل براي
 ؛ به نقل از2003( کریستو .ببرندرا به کار  ها آن

 مسألهنخستین منبع دشواري حل ) 2006موریرا، 
آموزان براي نظارت فعال و را در ناتوانی دانش

در حل  مؤثرتنظیم مداوم فرایندهاي شناختی 
 مسألهاز جمله این که به ابعاد  دانند می مسأله

وجه کافی ندارند، با دقت کافی روي فرایند حل ت
ائل پیچیده و دشوار را ، مسکنند نمینظارت  مسأله

و سرانجام  نمایند نمیساده تحلیل  هايدر قدم
. کنندنمی سؤالبراي کنترل جریان تفکر، از خود 

ادگیري ـی راشناختیـاي فـردهـراهبابراین ـبن
ز به نی خودگردان در زمینه حل مسائل اجتماعی

ها و تا بر موقعیت کند میآموزان کمک دانش
مسائل کنترل و تسلط بیشتري داشته باشند، 

وقتی با  .برانگیز ارزیابی کنندرویدادها را چالش
در  شوند مینتایج رویدادي ناخوشایند روبه رو 
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 مورد چگونگی مقابله با آن به دقت فکر کنند،
مختلف آگاهی بیشتري  هاي حل راهنسبت به 

. را ارزیابی نمایند ها آنو بتوانند اشته باشند د
در زمینه حل  راهبردهاي مدیریت منابع همچنین

با  تا کند میآموزان کمک به دانش مسائل اجتماعی
مسائل سازگار شوند و همچنین مسائل اجتماعی 

ي تعدیل و اصالح نمایند که با اخود را به گونه
. متناسب گردد ها آناهداف و نیازهاي 

شناختی  هاي صالحیتخودگردان از  آموزان انشد
آگاهی دارند و  مسألهو اجتماعی خود براي حل 

توانند که در حل مسائل اجتماعی خود می دانند می
باید این کار  چگونهاز افراد خبره کمک بگیرند و 

را انجام بدهند و همچنین نسبت به این موضوع 
 آگاه هستند که براي حل مسائل اجتماعی خود
 .باید از پشتکار و تالش مضاعف برخوردار باشند

افراد خودگردان در حل مسائل اجتماعی از اعتماد 
دانند به به نفس باالتري برخوردار هستند و می

چه طریقی و از چه کسانی درخواست کمک کنند 
در زمینه حل  و در نهایت راهبردهاي انگیزشی نیز

تا  سازد میآموزان را قادر دانش مسائل اجتماعی،
در حل مسائل اجتماعی خود بهتر عمل کنند زیرا 

براي حل تا   کند میکمک  ها آناین راهبردها به 
به توانایی شخصی خود اعتقاد  مسألهآمیز موفقیت

داشته باشند و مسائل را قابل حل بدانند و در حل 
بینی، امید و تفکر سازنده مسائل، معموالً از خوش

ر کلی، راهبردهاي به طو. برخوردار باشند
آموزان در زمینه حل یادگیري خودگردان به دانش

م روبه رو تا هنگا کند میاجتماعی کمک  مسأله

آن را با دقت تعریف کنند  ابتدا مسألهشدن با یک 
ر ي متفاوت را در کنار هم قراها حل راهو سپس 

ي مناسب را از میان ها حلو در نهایت، راه  دهند 
  .تخاب و اجرا کنندي ممکن انها حلراه 

در پژوهش حاضر از برنامه راهبردي 
چندگانه تلفیقی جهت آموزش راهبردهاي 
یادگیري خودگردان استفاده شد؛ بنابراین پیشنهاد 

آموزش راهبردي مجزا  نیز  هاي روشگردد می
. آزمون شود، تا مقایسه بهتري صورت بگیرد

یادگیري  با توجه به نقش و جایگاه مهم همچنین
گردد، محیط آموزشی به گردان، توصیه میخود

و  دنبال پرورش راهبردهاي یادگیري خودگردان
آموزان خود باشد و در دانش مسألهمهارت حل 

آموزان را از طریق احساس خودگردانی دانش
فراهم کردن امکان انتخاب، ادراك کنترل، ارزش و 

، که نتیجه آن افزایش دهد خودرهبري هاي فرصت
آموزان اجتماعی دانش مسألهحل  بهبود مهارت

  .است
مهم  پژوهش حاضر،  هاي محدودیتاز جمله 

آزمون تالقی جلسات پایانی آموزش و اجراي پس
با ایام فرجه آمادگی براي امتحانات آخر ترم  

اضطرابی این ایام بر  تأثیر. آموزان بوددانش
آزمون غیرقابل انکار جلسات پایانی آموزش و پس

به علت محدودیت زمانی،  همچنین .است
پژوهشگر نتوانست تأثیر هر یک از راهبردهاي 
یادگیري خودگردان را به طور مجزا بر روي متغیر 

 .وابسته بررسی کند
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