ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﻮری و ﺗﺪاوﻣﯽآﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﺑﺮ
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ٭
دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﻤ ی

١

ﭼﮑﻴ ه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ ه در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧ رت ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را در داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷ ه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ ﺑﻪ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻳﻦ ﭘ ﻳ ه ﺑﭙﺮدازﻧ .آﻧﺎن در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم دادن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﯽ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﮐﺘﺴﺎب اﺻﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﯽ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺷ ن ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽاﺳﺖ .ﻫ ف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﻮری) ۲اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻌ از آﻣﻮزش( و ﺗ اوﻣﯽ) ۳اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ( ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢﮐﺮدن ﻧﻤﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ۱۸۱
داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣ ارس دوﻟﺘﯽ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺧﻮﺷﻪای ﭼﻨ ﻣﺮﺣﻠﻪای
اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ و ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ .از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و
آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﺑﺮای اﺟﺮا در دو ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﺷ  .ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ در ﺣ ود  ۸ﻫﻔﺘﻪ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ را در ﻣﺘﻦ آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧ .در ﭘﺎﻳﺎن
آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از آﻣﻮزش ،ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠ د ًا آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و ﻓﺮم ﻣﻮازی آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
رﻳﺎﺿﯽ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻌﻨﺎدار در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و آزﻣﻮن ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﻳﺠﺎد ﺷ ه اﺳﺖ .ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﭘﺲ از ﮔ ﺷﺖ ﻳﮏ ﻣﺎه ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽو ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد.
٭ .ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ٨٦/١٢/١:

ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ٨٦/١٢/١٥ :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ٨٧/٧/١٥:

 .١ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑ ه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ) .ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ(msamadi81@yahoo.com :
1. Immediate effectiveness
2. Continues
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی :راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨ و در ﺻﻮرت آﻣﻮزش
ﺻﺤﻴﺢ اﺛﺮات آنﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺎﻳ ار اﺳﺖ.
ﮐﻠﻴ واژهﻫﺎ :ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ
ﻣﻘ ﻣﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮب زﻳﺴﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮی ،اﺳﺘ ﻻل ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی و
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺰرگ در اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ دارد.از دﻳ ﮔﺎه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ،رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاد درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﻓﺮاﮔﻴﺮی آن در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دادن
ﭼﻨﻴﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.ﭘﺮورش ﻗ رت ﺗﻔﮑﺮ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺣ اﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﻮزش
رﻳﺎﺿﯽ ﻣ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ )ﻟﻮری و واﻳﺘﻠﻨ .(۲۰۰۰ ،۱
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ ه در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧ رت
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧ ﻳﺸﻴ ن و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻌﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻟﺴﺘﺮ ،(۱۹۸۶) ۲ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی
و ﮔﻮدﻣﻦ  (۱۹۹۸) ۳ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ از
اﺑﺘ اﻳﯽ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺿﻌﻒ آنﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺗﺒﺎط دارد.اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺳﺒﺐ ﺷ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮﺋﻨﻔﻠ  ،(۱۹۸۵)۴ﮐﺎی،(۱۹۹۸) ۵ﻣﻮﻧﺘﺎﮔﻮ (۱۹۹۲) ۶ﺑﻪ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﻦ
ﭘ ﻳ ه ﺑﭙﺮدازﻧ .
آﻧﺎن در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﯽ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﮐﺘﺴﺎب اﺻﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﯽ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ۷اﺳﺖ.ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽﺳﺎزهای
اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﻪ  ۱۹۶۰از ﺳﻮی ﺑﻨ ورا ۸ﻣﻄﺮح ﺷ )ﮐ ﻳﻮر.(۱۳۸۰ ،زﻳﻤﺮﻣﻦ  (۱۹۹۰)۹ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽدر
1. Lowrie & Whitland
2. Lester
3. Manouchehri & Goodman
4. Schoenfeld
5. Chi
6. Montague
Regulation strategiesــ7. Self
8. Bandura
9. Zimmerman

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﻮری و ﺗ اوﻣﯽآﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ
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ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ه )از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎری ،اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( در ﻓﺮآﻳﻨ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻃﻼق ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽرﻓﺘﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﯽﺳﺎزد.اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨ از :زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ.
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽاﻧﮕﻴﺰش و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﺎل راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫ  .ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻌﺎل راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﮐﻪ ﺧﺎص ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨ ( ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ﻓﻌﺎل راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﮐﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣ ﻳﺮﻳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨ ( اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
را ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧ .
از وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨ .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﻧﺘﺎﮔﻮ ) (۱۹۹۶ﻣ ل
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ــ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﻣ ل راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ
از :ﺧﻮاﻧ ن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻴﺎن ﻣﺠ د ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﻫﺮ روش دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای روﺷﻦ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫ  .ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎزی
ﺑﺎ ﻃﺮح رﻳﺰی ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻓﺮاﻳﻨ ﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﭘﺮﺳﺶ
از ﺧﻮد و ﺧﻮد ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻮد ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻴﺰان درک و ﻓﻬﻢ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ را ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺷﻴﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨ و در اﻧﺘﻬﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎی
رﻓﺘﺎری ﻫﻤﺎن ﻣ ﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻧﺘﺎﮔﻮ ) (۱۹۹۶ﻧﻘﺺ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﻮقاﻟ ﮐﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در ﻓﺮاﻳﻨ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎﮔﻮ ) (۱۹۹۶در
زﻣﻴﻨ ٔﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﮐﻠﻴ اﻳﻦ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در ﻓﺮاﻳﻨ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آنﻫﺎ در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺮاﻳﻨ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨ  .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
رﻳﺎﺿﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﻬﺰﻧﻤﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮدﻣﻨ ی در ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی درﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
رﻳﺎﺿﯽ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣ ﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺣ اﮐﺜﺮ ﺧﻮاﻫ رﺳﻴ .
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در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻠﺮ (۱۹۹۴) ۱و ﻓﻮﻻدﭼﻨﮓ ) (۱۳۸۲ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮ ﻧﻤﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان درﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴ ه ﻣﺜﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺷ ه در ﻃﻮل آﻣﻮزش ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﭘﺎﻳ ار و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺷﻮاﻫ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ دال ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﻋﻢ از ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴ ﮔﯽ و ﭼﻨ ﺑﻌ ی
ﺑﻮدن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮی ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﻳﻢ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺣﻴﻄﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮی
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ ﻣ اوم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ آن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣ ل ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
۳
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫ ف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﻮری) ۲اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻌ از آﻣﻮزش ( و ﺗ اوﻣﯽ
)اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ( آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ )ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﻈﺮﻳﻪ زﻳﻤﺮﻣﻦ (۱۹۹۰،ﺑﺮ
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮ ﻧﻤﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
 .۱آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽداﻧﺶآﻣﻮزان را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫ و
ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
 .۲آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻣﻬﺎرتﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ارﺗﻘﺎ
ﻣﯽدﻫ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی
٥
آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ١٨١داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ ٤ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣ ارس دوﻟﺘﯽ
1. Mettler
2. Immediate effectiveness
3. Continues
 .٤ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ،ﻣﺤ ودﻳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش واﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ روی داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .٥ﻣ ارس دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣ ارﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ ارس ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻧﻪ ﻗﻮی و ﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ( ﺷﻬﺮت دارﻧ  .از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻳﻦ
ﻣ ارس ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ه از ﻣ ارس داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ــ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻣﻨﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داﺷﺘﻨ  .ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣ ارس اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ۷۵درﺻ ی داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﺮاﻧﯽ اﻋﻢ از ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ ،ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣ ارس ﺣﻀﻮر دارﻧ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮف ،داﻧﺶآﻣﻮزان را از اﻳﻦ ﻣ ارس ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﻧﻤﻮدﻳﻢ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﻮری و ﺗ اوﻣﯽآﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ
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ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﯽ  ١٣ﺳﺎل و  ١١ﻣﺎه و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧ ارد  ٩ﻣﺎه ﺑﻮدﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺧﻮﺷﻪای ﭼﻨ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪﻃﻮر ﻫ ﻓﻤﻨ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ــ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﻨﻄﻘﻪ ٦ ،١و  ( ١٩اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻣﻮزش دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣ ارس دوﻟﺘﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷ ﻧ .ﺳﭙﺲ ازﮐﺎرﺷﻨﺎس آن واﺣ )واﺣ آﻣﻮزش دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ( ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
درﺑﺎره ﻣ ارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷ ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣ ارس راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ
دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻘﯽ
ٔ
دوﻟﺘﯽ ،ﻣ ارﺳﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣ ارس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻬﺮت دارﻧ ﻳﻌﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر
از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری دﺑﻴﺮان ﻧﻪ ﻗﻮی و ﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒاﻧ .در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم از ﻣﻴﺎن آن ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟ اﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷ ه ﺑﻮد ،ﺗﺼﺎدﻓ ًﺎ دو ﻣ رﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم از دو ﻣ رﺳﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺼﺎدﻓ ًﺎ ﻳﮏ ﻣ رﺳﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آزﻣﺎﻳﺸﯽ و ﻳﮏ ﻣ رﺳﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ﻧ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﻴﺎن ﮐﻼسﻫﺎی ﺳﻮم ﻣ ارس
ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﻣ ارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ و ﻣ ارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷ ﻧ ( ﺗﺼﺎدﻓ ًﺎ ﻳﮏ
ﮐﻼس از ﻣﻴﺎن ﮐﻼسﻫﺎی ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﻧ  .ﺗﻌ اد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ١آﻣ ه اﺳﺖ.
ﺟ ول ﺷﻤﺎره  .١ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ

ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

ﺟﻤﻊ

١

٢٨

٢٨

٥٦

٦

٢٨

٣٣

٦١

١٩

٣٠

٣٤

٦٤

ﺟﻤﻊ

٨٦

٩٥

١٨١

اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ
 .١ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ۱داﻧﺶآﻣﻮزان
Regulation in learning Questionnaireــ1. Self
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زﻳﻤﺮﻣﻦ و ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰﭘﻮﻧﺰ  (١٩٨٦)١از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ٨٠داﻧﺶآﻣﻮز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ  ١٤راﻫﺒﺮد
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽدر ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧ .ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻧ ﮐﻪ دارای ١٥
ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧ ه راﻫﺒﺮدﻫﺎی  ١٤ﮔﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﻮق را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ درﺟﻪﺑﻨ ی ﻧﻤﺎﻳﻨ  .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
٢
ﻳﮏ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎر درﺟﻪای از  ١ﺗﺎ  ٤درﺟﻪﺑﻨ ی ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻮق ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺮم SRLIS
اﺳﺖ ٦٠ ،اﻣﺘﻴﺎزی اﺳﺖ .ﻓﺮم ﻣ ﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷ ه اﺳﺖ ﮐﻪ روی آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز از ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﺧﻮﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ .
زﻳﻤﺮﻣﻦ و ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰﭘﻮﻧﺰ )١٩٨٦و  (١٩٩٨ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﻳﯽ ﻫﻤﮕﺮاﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﮔﺰارﺷﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان از ﮐﺎرﺑﺮد راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و درﺟﻪﺑﻨ ی ﻣﻌﻠﻤﺎن از
آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﻳﯽ ) (r =٠/٧٠ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧ  .ﻣﺤﻤﻮدی ) (١٣٧٧ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ رواﻳﯽ ﺻﻮری ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻨﯽ ﭼﻨ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻳﯽ
ﺻﻮری ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﻤ ی ) (١٣٨٣ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﻳﯽ آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽداﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘ ﻣﺎﺗﯽ و ﻣﻌ ل آﻧﺎن در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎل دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﺮات اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و رﻳﺎﺿﯽ آﻧﺎن در ﺳﺎل دوم ﭘﺮداﺧﺖ.اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮای ﻣﻌ ل  ،٠/٣٨ﺑﺮای درس رﻳﺎﺿﻴﺎت
 ،٠/٣٤و ﺑﺮای درس اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ٠/٣٠ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد در ﺳﻄﺢ p<٠/٠٠٠١ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽداﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌ ل اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎل دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻧﻤﺮاﺗﺸﺎن
در درس رﻳﺎﺿﯽ و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻣﺆﻳ رواﻳﯽ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮدی ) (١٣٧٧ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ اﻳﻦ آزﻣﻮن ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﯽ روی ﻳﮏ ﮔﺮوه ٣٠
ﻧﻔﺮی از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ  ٠/٦٨و ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﺿﺮﻳﺐ
 ٠/٥٦را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺻﻔﺎرﻳﺎن ﻃﻮﺳﯽ ) (١٣٧٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﻮدی ) (١٣٧٧ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
ﺑﺮای اﻳﻦ آزﻣﻮن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ).(r =٠/٥٦
ﺻﻤ ی ) (١٣٨٣ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ آزﻣﻮن از ﻃﺮﻳﻖ روش آزﻣﻮن ﻣﺠ د روی ﻳﮏ ﮔﺮوه  ٣٥ﻧﻔﺮی  ٠/٦٩و از
ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ )آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ(  ٠/٦١ﺑﻪدﺳﺖ آورد .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ آزﻣﻮن از ﻃﺮﻳﻖ روش
آزﻣﻮن ﻣﺠ د روی ﻳﮏ ﮔﺮوه  ٣٠ﻧﻔﺮی  ٠/٦٤و از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ  ٠/٦٢ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ ه اﺳﺖ.
ponsــ1. Zimmerman & Martinez
Regulated Learning Interview Scaleــ2. Self
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آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠ ٴﻪ رﻳﺎﺿﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧ ازه ﮔﻴﺮی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ از آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ .اﻳﻦ
آزﻣﻮن در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯽﮔﻴﺮی ( ﺷﺎﻣﻞ  ٥ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺣﻮزه ﻫﻨ ﺳﻪ
ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن را در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﯽ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌ اد  ١٥ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻳﺎﺿﯽ وﺳﺘﺒﻮری و ﺗﺮاورس ١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﻤ ی
) (١٣٨١ﺑﻮد ﮐﻪ رواﻳﯽ و ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.ﺻﻤ ی )(١٣٨١در ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی
از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺎ روش آزﻣﻮن ﻣﺠ د و آﻟﻔﺎ ی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .در روش آزﻣﻮن
ﻣﺠ د ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ٠/٩٠وروش آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آزﻣﻮن  ٠/٨١ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ .
از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺗﻬﺮان آن ﻫﻢ روی ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ اﺟﺮا
ﺷﻮد ،ﻳﮏ ﺑﺎردﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ٣٠ﻧﻔﺮی از ﺟﻤﻌﻴﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫ ف اﺟﺮا و ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ آن ﺑﺎ روش آزﻣﻮن ﻣﺠ د و آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدﻳ .در روش آزﻣﻮن ﻣﺠ د ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ٠/٨٥وروش آﻟﻔﺎی ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آزﻣﻮن
 ٠/٧٦ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ  .ﻧﻤﺮهﮔ اری آزﻣﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﮐﻠﻴ ی ﺑﺮای ﻧﻤﺮه ﮔ اری ﺗﻬﻴﻪ
ﺷ ه ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ ﺑﻮدﻧ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻮ ﮔﻴﺮی در ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ
اﺑﺘ ا ﺳﺆاﻻت اول آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ و ﭘﺲ از آن ﺳﻮال دوم و ...ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﻧﻤﺮه ﮔ اری ﺷ ﻧ .
ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺗﻨﻬﺎ  ٥ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ه
ﺑﻮدﻧ ( ،ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ درﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن )ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی(
داﻣﻨﻪای از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ٢٠را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

روش اﺟﺮا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺷ  .۱.آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن  .۲آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان  .۳ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ
 .۱آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ )ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن رﻳﺎﺿﯽ( و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
1.Westebory & Traverse
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ﻣ ل زﻳﻤﺮﻣﻦ  (۱۹۹۰) ۱ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟ اﮔﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ راﻫﺒﺮد ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ٔ راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽو ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺗ وﻳﻦ ﺷ ه ﺑﻮد از ﻗﺒﻞ دراﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻗﺮار داده ﺷ
و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر در ﮐﺎر ﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ وﻳﮋه ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﭙﺮدازﻧ  .ﭘﺲ از آن در ﻳﮏ ﮔﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﻳﻦ ﺟﺰوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.در
ﻃﻮل ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺘ ا ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺒﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷ ه ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و اﺑﻬﺎﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷ .ﭘﺲ از آن دو ﺗﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﻮزش
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽرا در ﭼﺎر ﭼﻮب ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔ اﺷﺘﻨ .ﭘﺲ از آن از ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷ ﮐﻪ ﻋﻤ ًﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن را در ﺣﻴﻦ
آﻣﻮزش در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨ ه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧ  .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آﻣﻮزش ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨ ﮔﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻻزم
را درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻫﺮﮐ ام از ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺣﻴﻦ ﺗ رﻳﺲ اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧ .
 .٢آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش دﻳ ه آن را ﺑﻪ ﻋﻬ ه داﺷﺘﻨ .در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ اﺟﺮا ﺷ .ﭘﺲ
از آن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش دﻳ ه آﻣﻮزش را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧ  .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣ ود  ۸ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴ .
دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﯽ آﺷﻨﺎ ﺷ ه ﺑﻮدﻧ  ،ﻃﺒﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ه در ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣ ل
زﻳﻤﺮﻣﻦ ) (۱۹۹۰ﺗ وﻳﻦ ﺷ ه ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﭘﺮداﺧﺘﻨ .
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺲ از ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ در ﺣ ود  ۱۵اﻟﯽ  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ از ﮐﻼس را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ وﮔﻔﺘﮕﻮ
در زﻣﻴﻨ ٔﻪ اﻫﻤﻴﺖ ،ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ازراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و ﺑﻘﻴﻪ اوﻗﺎت را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
 .١راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨ از :ﻣ ﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن )ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از زﻣﺎن ،اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨ ی،ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟ ول زﻣﺎن ﺑﻨ ی و اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻄﻒ ( ،ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻣﮑﺎن )آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ( ،ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ )آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﭼﺮاﻳﯽ
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﻳﮕﺮان ﻳﻌﻨﯽ اﺷﺨﺎص )دوﺳﺘﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﭘ ران و ﻣﺎدران ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ (
ﺧﻮدﺗﻘﻮﻳﺘﯽ )آﺷﻨﺎ ﺷ ن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨ هﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ،آﺷﻨﺎ ﺷ ن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ دروﻧﯽ و آﺷﻨﺎ ﺷ ن ﺑﺎ ﻓﻮاﻳ
ﺧﻮدﺗﻘﻮﻳﺘﯽ( راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ )ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ؛ ﺑﺴﻂ؛ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻫﯽ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﻴ ی؛ ﺧﻂ ﮐﺸﻴ ن
زﻳﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ؛ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﮑﯽ ،اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺾ ،راه ﺣﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ...و ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ،ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﯽ ،ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن راﻫﺒﺮدﻫﺎ(.
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ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ٔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻄﺮح ﺷ ه در ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎص دادﻧ  .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از اﺟﺮای دﻗﻴﻖ
ﮐﺎرﺑﻨ ی روی ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻀﻮرﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در ﮐﻼسﻫﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ .
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن آﻣﻮزش ﭘﺲ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و ﻓﺮم ﻣﻮازی ﺷﻤﺎره  ۱آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
رﻳﺎﺿﯽ روی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺮا ﺷ .
۱
 .٣ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌ از ﮔ ﺷﺖ ﻣ ت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗ اوم اﺛﺮ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣ ت زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌ ٔﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻳﮏ ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ه ﺑﻮد .ﺑﻌ از
ﭘﺎﻳﺎن ﻣ ت زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ه آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و ﻓﺮم ﻣﻮازی ﺷﻤﺎره  ۲آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺑﺮ
روی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷ .
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﺷ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ .اﻳﻦ دو ﮔﺮوه
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ و ﻳﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ )ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن،
ﭘﺲآزﻣﻮن و آزﻣﻮن ﭘﻴﮕﻴﺮی ( ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽدرﻳﺎدﮔﻴﺮی و آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ
اﻧ ازهﮔﻴﺮی ﺷ ﻧ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧ ازهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ه ﺑﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎرﺑﻨ ی ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣ ه
در ﻃﻮل زﻣﺎن داوری ﻧﻤﻮد.از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﮏ از
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨ ﮔﯽ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨ ﮔﯽ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﮐﺰی در آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽدر ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﮔﺮوه

ﭘﻴﺶ ْآزﻣﻮن

ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
آزﻣﺎﻳﺸﯽ

۳۲/۷۰

۰/۸۵

۴۸/۹۳

۲/۰۵

۴۶/۱۲

۲/۶۵

ﮐﻨﺘﺮل

۳۱/۵۱

۰/۹۳

۳۰/۰۸

۱/۲۱

۳۱/۱۰

۲/۲۰

ﺟ ولﺷﻤﺎره.٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻧﻤﺮاتﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽدوﮔﺮوهآزﻣﺎﻳﺸﯽوﮐﻨﺘﺮلدرﭘﻴﺶآزﻣﻮن،ﭘﺲآزﻣﻮنوﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﻴﮕﻴﺮی
up studyــ1.Follow
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ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل در ﭘﻴﺶ
آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﭼﻨ اﻧﯽ ﻧ ارﻧ ) ۳۲/۷۰در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ( ۳۱/۵۱اﻣﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن اﻳﻦ دو ﮔﺮوه
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرز ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣﯽﺷﻮد ) ۴۸/۹۳در ﻣﻘﺎﺑﻞ  (۳۰/۰۸ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﮔﺮوه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )۴۶/۱۲
در ﻣﻘﺎﺑﻞ .(۳۱/۱۰
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ داری ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دو ﮔﺮوه از روش اﻧ ازه ﮔﻴﺮی ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۳آﻣ ه اﺳﺖ.
ﺟ ول ﺷﻤﺎره  . ۳ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧ ازهﮔﻴﺮی ﻣﮑﺮر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮔﺮوه و ﺗﮑﺮار آزﻣﻮن
در ﻣﺆﻟﻔﻪ آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠ ورات درﺟﻪ آزادی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠ ورات
اﺛﺮآﻣﻮزش

۳۱۷۰۰/۲۳

۱

۳۱۷۰۰/۲۳

ﺧﻄﺎ

۱۳۶۴/۵۵

۱۶۳

۸/۳۷

F

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری

۳۷۸۶/۶۹

۰/۰۰۱

اﺛﺮ ﺗﮑﺮار آزﻣﻮن

۱۰۲۰/۱۰

۲

۵۱۰/۰۵

۷۲/۶۲

۰/۰۰۱

ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎ
ﺗﮑﺮار آزﻣﻮن

۱۵۷۷۵/۳۷

۲

۷۸۸۷/۶۹

۱۱۲۳/۰۴

۰/۰۰۱

ﺧﻄﺎ

۲۲۸۹/۶۴

۳۲۶

۷/۰۲

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟ ول ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ  ،ﻣﻘ ار  Fﻣﻴﺎن آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۷۸۶/۶۹اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮐﻨﺘﺮل درﻳﺎدﮔﻴﺮی راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ در ﺳﻄﺢ /۰۰۱
 p<۰ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟ ول ﺷﻤﺎره ۲ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در آزﻣﻮن
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﺑﻌ از آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.اﺛﺮ ﺗﮑﺮار )ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن وﭘﺲ آزﻣﻮن و
آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ( ﺑﺎ ﻣﻘ ار  Fﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۲/۶۲اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  p<۰/۰۰۱ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟ ول
ﺷﻤﺎره  ۲ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن و آزﻣﻮن ﭘﻴﮕﻴﺮی ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻧﻤﺮات
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ )آﻣﻮزش × آزﻣﻮن ( ﺑﺎ ﻣﻘ ار  Fﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۲۳/۰۴اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
 p<۰/۰۰۱ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ.ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن اﺟﺮای ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن و ﻣ اﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﺎدار در راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽداﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳ .

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﻮری و ﺗ اوﻣﯽآﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی دو ﮔﺮوه در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی
از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﺷ .
ﻧﻤﻮدار  .۱ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ آزﻣﻮن و آزﻣﻮن ﭘﻴﮕﻴﺮی آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

ﭘﺲآزﻣﻮن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ۱ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )آزﻣﺎﻳﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل(
در آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧ اﺷﺘﻪاﻧ  ،وﻟﯽ در ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوهﻫﺎ )آزﻣﺎﻳﺸﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻪ ﺣ ی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧ ه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨ ﮔﯽ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﮐﺰی در آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن

ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯽ ﮔﻴﺮی

ﮔﺮوه

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر

آزﻣﺎﻳﺸﯽ

۱۰/۸۰

۱/۰۹

۱۵/۳۳

۲/۳۳

۱۵/۹۴

۱/۷۳

ﮐﻨﺘﺮل

۱۰/۱۲

/۹۳

۱۰/۱۸

۱/۰۱

۱۰/۳۰

۱/۰۴

ﺟ ول ﺷﻤﺎره .٥ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ آزﻣﻮن و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﯽ وﮐﻨﺘﺮل در
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﭼﻨ اﻧﯽ ﻧ ارﻧ )۱۰/۸۰در ﻣﻘﺎﺑﻞ  .(۱۰/۱۲ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺲآزﻣﻮن اﻳﻦ دو
ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرز ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣﯽﺷﻮد )۱۵/۳۳در ﻣﻘﺎﺑﻞ  (۱۰/۱۸ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻧﻴﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در
ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ۱۵/۹۴در ﻣﻘﺎﺑﻞ .(۱۰/۳۰
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ داری ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه از روش اﻧ ازه ﮔﻴﺮی ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
آن در ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۶آﻣ ه اﺳﺖ.
ﺟ ول ﺷﻤﺎره .٦ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧ ازه ﮔﻴﺮی ﻣﮑﺮر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮔﺮوه و ﺗﮑﺮار آزﻣﻮن
در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات

ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺠ ورات

درﺟﻪ آزادی

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺠ ورات

F

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری

اﺛﺮ آﻣﻮزش

۱۵۰۴/۰۳

۱

۱۵۰۴/۰۳

۶۱۰/۸۵

۰/۰۰۱

ﺧﻄﺎ

۴۰۱/۳۳

۱۶۳

۲/۴۶

اﺛﺮﺗﮑﺮار آزﻣﻮن

۹۸۶/۲۳

۲

۴۹۳/۱۱

۲۴۶/۴۶

۰/۰۰۱

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﮑﺮار آزﻣﻮن
ﺑﺎ آﻣﻮزش

۹۰۳/۳۷

۲

۴۵۱/۶۸

۲۲۵/۹۲

۰/۰۰۱

ﺧﻄﺎ

۶۵۱/۷۷

۳۲۶

۱/۹۹

ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟ ول ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ  ،ﻣﻘ ار  Fﻣﻴﺎن آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶۱۰/۸۵ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫ  .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  Fﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮐﻨﺘﺮل در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
رﻳﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  p<۰/۰۰۱ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۲اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﺳﺖ .اﺛﺮ ﺗﮑﺮار )ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ( ﺑﺎ ﻣﻘ ار  Fﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۲۴۶/۴۶در ﺳﻄﺢ  p<۰/۰۰۱ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟ ول ﺷﻤﺎره  ۵ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ )آﻣﻮزش × آزﻣﻮن ( ﺑﺎ
ﻣﻘ ار  Fﺑﺮاﺑﺮ  ۲۲۵/۹۲اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  p<۰/۰۰۱ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن اﺟﺮای
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ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن و ﻣ اﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﺎدار در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳ  .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی دو ﮔﺮوه در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن،
ﭘﺲآزﻣﻮن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﺷ .
ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره .٢
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ آزﻣﻮن و آزﻣﻮن ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی

ﭘﺲآزﻣﻮن

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرۀ  ۲ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )آزﻣﺎﻳﺸﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل( در آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧ اﺷﺘﻪاﻧ  ،وﻟﯽ در ﭘﺲآزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوهﻫﺎ
)آزﻣﺎﻳﺸﯽ و ﮐﻨﺘﺮل( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻪ ﺣ ی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧ ه اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧ ازهﮔﻴﺮی ﻣﮑﺮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷ
ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺲآزﻣﻮن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ در آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ رﻳﺎﺿﯽ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ در آزﻣﻮن ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽدر ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻤﯽ دادهﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ در
ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﻮد.ﺑ ﻳﻦﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ را ﮐﻪ از
آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﻫﻴﭻ آﻣﻮزﺷﯽ
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧ از اﻣﺘﻴﺎزی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﺎﻳ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷ ه ﺑﺮ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ در ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨ ﻫﺎی
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸ و اﻧﻌﻄﺎف ﻻزم را در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﭘﻴﺶروﻧ ه آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣ ی از ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی ﺑﺮﺳﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮوری ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ را در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از راﻫﺒﺮدﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫ  .اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻣﺘﻠﺮ ) (۱۹۹۴ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ
ﮐﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ اﻋﻢ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣ ﻳﺮﻳﺘﯽ ﺳﺒﺐ
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﻳﻨ ﻫﺎی ادراﮐﯽ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺧﻮد
اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ ،ﺧﻮدﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﻳﯽ و اﮐﺘﺴﺎب ﻓﺮاﻳﻨ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻌﻤﻴﻢ و ازدﻳﺎد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮ ﻧﻤﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن در ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺷ ه در ﻃﻮل
آﻣﻮزش در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺛﺎﺑﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮدن راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﺷﺘﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ در ﻣﺘﻦ آﻣﻮزش اﺳﺖ.
از اﻳﻦ رو ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮ ﻧﻤﻮدن آنﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﭙﺮدازﻧ  .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ در درﺟﻪ
اول ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ،ﺿﺮورت ،ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽآﮔﺎه و
ﺑﻪ ﺑﺎوردروﻧﯽ رﺳﻴ ه ﺑﺎﺷﻨ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺟﺰء اﻫ اف ﮐﻼن
ﺧﻮد در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪای آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫ .
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان
را در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸ واﺛﺮ اﻳﻦ ارﺗﻘﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺛﺎﺑﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ
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ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺑﻴﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )دﺑﻴﺮان ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﯽ ( زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺻﺮف آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧ و ﻣﻘ ار و ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻣﻘ ار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺳﻤﯽ ﻣ رﺳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎی اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻴ و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن را اﻓﺮادی
ﺗﻮاﻧﺎ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺑﺎر آورد.
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻮﮐﺎﻧﮕﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۱۹۹۷ﻓﻮﻻدﭼﻨﮓ ) ،(۱۳۸۲ﺑﻮﮐﺎرﺗﺲ و
ﮐﻮرﻧﻮ ) (۲۰۰۵اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨ ﮐﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽاﻋﻢ
از ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴ ه از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﺮای آنﻫﺎ آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و اﻳﻦ ارﺗﻘﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ
ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿﯽ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﮑﺮی ﭘﻴﭽﻴ ه اﺳﺖ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴ ه را در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺳﺘ ﻻل ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ،ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﯽ و...
آﻣﻮزش داد ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻴ وار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ،رﻳﺎﺿﻴﺎت را درﻳﺎﺑﻨ و
ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎدﺑﮕﻴﺮﻧ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ از آن ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨ .ﻻزﻣﻪ
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫ ف ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﻴﺎت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨ رﻳﺎﺿﻴﺎت در درﺟﻪ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ
آﮔﺎﻫﯽ ﭘﻴ ا ﻧﻤﺎﻳﻨ و ارزش ،اﻫﻤﻴﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ را درﻳﺎﺑﻨ .
در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎوری در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻌﻠﻤﺎن رﻳﺎﺿﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻳ
و ﺷﺎﻳ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧ و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن را در ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎر آورﻧ  .در
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ﮔﺎن را در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴ .ﻫﺎﻣﻦ  (۱۹۹۸) ۱ﻳﮑﯽ
از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﻋ م آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽدر ﮐﻼس را ﻋ م آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و ﻋ م ارزشﮔ اری آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﻮق اﻟ ﮐﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
.
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1387  ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ،27  ﺷﻤﺎﺭۀ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮآوری ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

94

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎورﻫﺎی،(۱۳۸۲)  ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ،ــ ﻓﻮﻻدﭼﻨﮓ
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮑ ه روانﺷﻨﺎﺳﯽ و،ﺧﻮدﺑﺴﻨ ﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
.ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
 ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﻫﻮش، ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر آﻣ ی،(۱۳۸۰)  ﭘﺮوﻳﻦ،ــ ﮐ ﻳﻮر
. ﭘﮋوﻫﺸﮑ ه ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ: ﺗﻬﺮان،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﻴﻨﻪ
، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در داﻧﺶآﻣﻮزان،(۱۳۸۱)  ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ،ــ ﺻﻤ ی
.۴۲ــ۵۰  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺻﺺ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ: ﺗﻬﺮان
: ﺗﻬﺮان،  ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﯽﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان و واﻟ ﻳﻦ،(۱۳۸۳)  ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ،ــ ﺻﻤ ی
.۱۵۷ــ۱۷۵ ﻣﺠﻠﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺻﺺ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ،( ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﭘﻨ اره۱۳۷۷)  زﻫﺮا،ــ ﻣﺤﻤﻮدی
 ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷ داﻧﺸﮕﺎه،ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪ دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻳﺎر
.ﺗﺮﺑﻴﺖﻣﻌﻠﻢ
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