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چكيده
هدف اين پژوهش بررسی تاثير آموزش غايت نگری بر يادگيری خودراهبری بود .جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانشآموزان پايه هشتم مقطع دبيرستان
(دوره اول) شهر سمنان در سال تحصيلی  50-59بود که از بين آنها  95دانش آموز به عنوان نمونه با کمترين نمرات در يادگيری خودراهبری انتخاب و
به صورت تصادفی و بطور مساوی در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شد .ابتدا پيش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا و بعد از آن طی  5جلسه،
غايت نگری به گروه آزمايش ،آموزش داده شد .برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد .در اين تحقيق از طرح پيش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل
استفاده شد .داده ها با پرسشنامه يادگيری خودراهبری فيشر ،کينگ و تاگو گردآوری شد و پس از آن با استفاده از آزمون کوواريانس چندمتغيره مورد
بررسی قرار گرفت .نتايج نشان داد غايت نگری اثر معنی داری بر بهبود يادگيری خودراهبری دارد .بر اساس نتايج حاصله ،برای ارتقاء يادگيری
خودراهبری استفاده از آموزش غايت نگری توصيه می شود.
کليد واژگان :غايت نگری ،يادگيری خودراهبری ،خودمديريتی ،رغبت برای يادگيری ،خودکنترلی.

مقدمه

يادگيری خودراهبری يک فرايند هدفمند است که معموالً

دانش و دانش اندوزی در جامعه معاصر ،نقش مهمی ايفا

به وسيله فعاليت های رفتاری درگير در شناسايی و

می کند؛ به گونه ای که می توان گفت ما در عصر دانش

جستجوی اطالعات مشخص می شود و يادگيرنده،

زندگی می کنيم .امروزه با گسترش رشته های تحصيلی

آگاهانه مسئوليت را برای تصميمات مربوط به اهداف و

و دانشگاهی ،الزمه موفقيت و رضايت در اين عرصه،

فعاليت ها می پذيرد (النگ و هوی.)2555،9

خودراهبر 1بودن است (بهروزی ،شغابی ،مهرابی زاده

هاوس )1551(0و گريسون )1552(1خودراهبری را به

هنرمند و مكتبی )1052 ،که اين مسئله سبب مبدل شدن

عنوان خودمديريتی (مديريت زمينه شامل محيط اجتماعی،

يادگيری خودراهبر به يكی از جذاب ترين موضوعات در

منابع و عملكردها) و خودبازبينی (تنظيم ،ارزشيابی و

حيطه يادگيری و آموزش شده است (رابرسون2550 ،2؛

بازنگری راهبردهای شناختی) ،تعريف می کنند.

تئو و همكاران.)2515 ،0

ليمن ،)1552(2مورو ،شارکی و فرستون )1550(8نيز
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خودراهبری را به عنوان مهارکننده تدريجی تغييرات از

لحاظ فلسفی به اگزيستانسياليست ها و از نظر روان

معلم به شاگرد در نظر گرفته و اعتقاد دارند که در يادگيری

شناختی به انسانگرايان نسبت داده شده است (بيلر

خودراهبر فراگيران با يک رويارويی عظيم و مستقل به

واسنومن.)1555 ،9

هدف گذاری و تصميم گيری در يادگيری و تشخيص

با توجه به اهميت و ضرورت يادگيری خودراهبری  ،اين

ارزشمندی می پردازند .به عالوه آنها در می يابند که

پرسش مطرح می شود که چگونه می توان اين متغير را

چگونه تكاليف يادگيری خود را در يک چهارچوب معين

در افراد افزايش داد؟ در راستای پاسخ به اين سوال روان

انجام دهند تا به اهداف دست يابند (نقل از نادی.)1082،

شناسان و پژوهشگران کوشيده اند تا با ارائه روش های

کافرال و گارتنر )2551(1مشخصات يادگيرنده با سطح

منطق بر خصوصيات روان شناختی اين قابليت را بهبود

باالی خودراهبری را چنين تعريف کرده اند :يک

بخشند .برای مثال مهارتهای فن آوری اطالعات و

يادگيرنده با سطح باالی خودراهبری ابتكارعمل دارد،

ارتباطات يكی از اين روش ها است که خزايی و

مستقل است و بر يادگيری پافشاری می کند .يادگيرنده

عشورنژاد ( ،)1051حج فروش و اورنگی (،)1080

کوزما0

کسی است که مسئوليت يادگيری اش را می پذيرد و

( ،)2550براك ،)2552( 1توندير ،)2552( 2واتز و

ليود8

مشكالت را به عنوان چالش ها در نظر می گيرد نه موانع.

( )2559و نيوراس )2552( 5يافته هايی مبنی برتأثير

او قادر به خود انظباطی است و درجه بااليی از کنجكاوی

استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش بر

دارد .فردی است که تمايل قوی به يادگيری يا تغيير دارد

تقويت خودراهبری و پيشرفت تحصيلی يادگيرندگان را

و اعتماد به نفس بااليی دارد .فردی است که قادر به

ارائه داده اند ،همچنين سعيد ،علی نژاد و گودرزی ()1059

کاربرد مهارت های اساسی مطالعه ،سازماندهی زمان و

آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی را در ارتقا

ايجاد سرعت مناسب برای يادگيری است و برای کامل

آمادگی يادگيری خودراهبر دانشجويان تاثيرگذارگزارش

کردن تكليف يک طرح را تدوين می کند .اوکسی است

کرده اند .يكی ديگر از روش های بهبود يادگيری

که از يادگيری لذت می برد و تمايل به هدف گذاری دارد.

خودراهبری افراد ،آموزش تفكر انتقادی ،حل مساله و

از ديدگاه فيشر و کينگ )2515( 2برای يادگيری خود

فراشناخت است (هندريكسون2551 ،15؛ ميفلين و

راهبر ،سه متغير اصلی در نظر گرفته شده است که خود

کامپبال1555 ،11؛ آزمان2555 ،12؛ بستروم و السن،10

مديريتی ،خود کنترلی و ميل برای يادگيری را شامل می

2551؛ کوری 2552 ،19؛ ماسا2558 ، 10؛ نادی ،گردان

شود.

شكن و گلپرور )1055،اثربخشی آن را نشان داده اند .اما

ريشه های خودراهبری در حوزه تعليم وتربيت را می

روش ديگری که می تواند باعث بهبود يادگيری

توان در ديدگاه های تجربه گرايانه جان ديويی پيدا کرد.

خودراهبری در افراد شود ،آموزش غايت نگری است که

او هشدار می دهد که معلم بايد راهنمای دانش آموزان

تا به حال پژوهشهای بسيار اندکی با روش غايت نگری

باشد؛ اما نبايد در فرايند يادگيری دخالت کند يا آن را

به خصوص با شيوه پژوهش حاضر انجام شده است.

کنترل نمايد(ويليامز .)2559،0اگر چه اين رويكرد به
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مفهوم غايت يا هدف دارای تعاريف گوناگونی است ،اين

اريكسون و يونگ نيز از هدف و معنای زندگی به طور

واژه معموال در زندگی روزمره انسان ها کاربردهای

ضمنی بحث کرده اند(زيكا و چمبرلين .)1552 ،8امروزه

فراوانی دارد و از آن در موقعيت ها و شرايط مختلف

در روانشناسی ،مديريت و بسياری از رشته های ديگر برای

استفاده می شود .برخی از پژوهشگران معتقدند ،غايت

افزايش عملكرد و بهبود روند پيشرفت شخصی و تيمی

در حقيقت يک موقعيت يا وضعيت بيرونی يا خارج از

در امور مختلف روانشناختی ،تحصيلی و  ...از هدف

وجود انسان ها است که افراد سعی دارند با تالش به آن

گذاری صحبت می شود(نريگينگ و همكاران2510،5؛

دست پيدا کنند ،علی رغم اينكه سليقه ها و انگيزه ها از

وينبرگ ،)2515 ،15اگرچه منشأ تاريخی اهداف ،به اوايل

درون هدايت می شوند ،غايت ها محرکهای خارجی

قرن بيستم برمی گردد؛ اما ادوين الك و گری التم در

هستند که با تحريک انگيزه های انسانی ،افراد را به سمت

زمينة توسعه تئوری تعيين هدف شناخته تر هستند)الك و

خود سوق می دهند(توکمن .)2519،1غايت پيش بينی

التم2550 ،1555 ،1589 ،؛ التم .)2555 ،در اين راستا

کننده ی قدرتمند عمل است که موجب پايان دادن تفكر

الك و التم ( )1555چهار شرط را برای هدف گذاری

در مورد اهداف جايگزين (رقابت اهداف) و ايجاد تعهد

موفق پيشنهاد می کنند :اهداف بايد مشخص باشند؛

برای فرد جهت عمل به غايت يا هدف می شود( .موسی،2

اهداف بايد چالش برانگيز باشند؛ اهداف بايد دست يافتنی

 .)2512در واقع ،غايت قصد فرد را بيان می کند و به

باشند و باالخره ،افراد بايد نسبت به اهداف خود تعهد

چگونگی ،مقدار يا ميزان عملكرد اشاره دارد ( الك و

داشته باشند .يافته های ديگر پژوهش ها (کلين و

التم1555 ،0؛ الك ،شاو ،9ساری 0و التم ،التم.)1581 ،

همكاران ،2551،11الك و التم2550 ،؛  )2551نيز نشان

مارتنز )1551( 1غايت نگری (هدف گزينی) را اين چنين

می دهد زمانی که اين چهار شرط موجود باشد ،تعيين

تعريف می کند « :روش منظم تدوين اهداف و کوشش

هدف راه موثری برای بهبود عملكرد و تعالی رفتار شخص

برای رسيدن به اين اهداف که در پيشرفت و توسعة اعتماد

و تيم می باشد.

به نفس و کسب لياقت مؤثر است» به عبارت ديگر ،غايت

الك و التم ( )2550از چهار سازوکار هدف برای نشان

نگری (هدف گزينی) عبارت است از درك برخی نتايج

دادن تأثير مثبت اهداف بر اعمال استفاده کردند .نخست

مطلوب و برنامه ريزی يک رشته اعمال برای رسيدن به

اينكه ،اهداف توجه به وظيفه را افزايش می دهند؛ دوم

آن هدف يا تعيين آمالی که فرد از طريق تالش منظم به

اينكه ،اهداف تالش صرف شده روی فعاليتها را افزايش

آن دست خواهد يافت(سنه .)1080 ،غايت نگری از واژه

می دهند و آنها به افراد کمک می کنند تا در حالی که از

ی يونانی ( )teloبه معنای اقدام برنامه ريزی شده هدفمند

ديگر فعاليتها صر ف نظر می کنند ،در فعاليت هايی که به

فرد گرفته شده است .غايت نگری به معنی آگاهی فرد از

هدف مربوط است شرکت کنند؛ سوم اينكه ،اهداف

نحوه جهت گيری به سوی يک هدف تعريف شده می

پايداری را افزايش می دهند زيرا درحاليكه يک هدف به

باشد(بكمير .)2555 ،2هدف و معنای زندگی از مهم ترين

طور واضح تعيين شده ،وسوسة اندکی برای رها کردن آن

موضوعات دينی ،مديريتی ،فلسفی و روانشناختی است و

وجود دارد .زمانی که فرد برای خود يک هدف تعيين می

روانشناسانی چون آلپورت ،لوين ،اريک فرم ،آدلر،

کند ،اين سه سازوکار نسبت ًا خودبخود به وجود می آيند

1 .Tuckman
2 .Moussa
3 . Locke & Latham
4 . Shaw
5 . Sarri
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و سرانجام تعيين هدف ،انگيزش و عملكرد را به وسيلة

توانايی تعيين يک غايت يا هدف بلند مدت ،شكستن آن

توسعة راهبردهای خاص وظيفه يعنی راه های انجام وظيفه

به اهداف کوتاه مدت ،اهداف فرعی قابل دسترس ،نظارت

افزايش می دهد .راهبردهای وظيفه ،برنامه های آگاهانه و

بر پيشرفت و قابليت ارزيابی ،تنظيم کردن راهبردهای

تعمدی هستند که برای تحقق هدف طراحی می شوند؛

مورد نياز و تنظيم يک هدف جديد در صورتی که هدف

بنابراين توجه ،تالش و پايداری ،نتايج خود به خود تعيين

قبلی به سرانجام رسيده باشد ،را داشته باشد .اين طرح

هدف هستند اما توسعه راهبردهای وظيفه ،نتايج آگاهانه،

چند مرحله ای يک کليد برای افزايش عملكرد روانی و

تعمدی و خالق تعيين هدف هستند.

جسمی سالم در همه ی امور انسانی از جمله شخصيتی،

الك و التم( )1580،1555و بويس )1552(1غايت نگری

تحصيلی و  ...در سراسر طول عمر است (شانک.)2551،0

را عامل مهمی در بهبود يادگيری بشمار می آورند .در

علی رغم اهميت غايت نگری در زندگی فردی و اجتماعی

واقع غايت ،يكی از شرايط بنيادی و موثری است که

اکثر پژوهش های انجام شده در حوزه مديريت و ورزش

موجب برانگيختن افراد به يادگيری میشود .وقتی فردی

صورت گرفته و پژوهش های اندکی در حوزه روانشناسی

به خوبی بداند که هدف از آموختن چيست ،عالقه او به

انجام شده است که در آنها نيز خال برنامه منسجم غايت

يادگيری افزايش میيابد و کوشش او دو چندان میشود.

نگری (هدف گذاری) حس می شود .با توجه به نقش

شيوههايی که برای رسيدن به هدف برگزيده میشوند را

پررنگ غايت نگری در بهبود و پيشرفت زندگی افراد و از

میتوان دليلی بر شدت و درجه عالقه شاگردان دانست

آنجا که يكی از ويژگی های بسيار مهم يادگيرنده در

(پارسا .)1080،تايلر )1550(2نيز يادگيرندگان خودراهبر

محيط های يادگيری ،آمادگی برای يادگيری خودراهبر و

را ،افرادی خودانگيخته ،ساعی ،مستقل ،خود منضبط،

مستقل است ،الزم است يادگيرندگان درجه بااليی از خود

خودباور و هدف محور می داند .به طور کلی در فرآيند

سازماندهی و خود انظباطی که از مشخصات يادگيرندگان

يادگيری خودراهبر دانش آموزان به گسترش

خود راهبر است را برای ورود به محيط های آموزشی

تواناييهايشان در ارزيابی کمبودهای دانش خود تشويق می

داشته باشند .از اين رو ،بررسی عوامل تأثيرگذار بر ميزان

شوند و سپس با جست وجو در منابع مرتبط به کمبودهای

آمادگی برای يادگيری خودراهبر يادگيرندگان برای بهبود

دانش خود رسيدگی می کنند .آنها ممكن است از دانش

برنامه های يادگيری ضروری است (سعيد ،علی نژاد و

خود از منابع در دسترس يا قضاوت آگاهانه برای انتخاب

گودرزی  .)1059با توجه به مطالب گفته شده و اهميت

راه حلهای مشكل استفاده کنند (کريمی ،آرندت ،کاولی،

بسيار باالی يادگيری خودراهبری ،هدف از انجام پژوهش

بوهلر ،الماربری و روبرت .)2515،0يادگيری خودراهبری

حاضر بررسی اثربخشی آموزش غايت نگری بر ارتقاء

مستلزم تنظيم هدف ،تجزيه و تحليل وظايف ،پياده سازی

يادگيری خودراهبری می باشد.

طرحهای از پيش ساخته و خود ارزيابی در فرآيند
يادگيری است (لوينس مگدا و ريكرس.)2558 9

روش

با توجه به آنچه گفته شد ،غايت نگری يک راهبرد کلی

اين پژوهش از نوع آزمايشی با طرح پيش آزمون و پس

است که می تواند در حوزه های مختلف به کار گرفته

آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری پژوهش،

شود ،غايت نگری موثر مستلزم آن است که شخص

شامل کليه دانشآموزان پايه هشتم مقطع دبيرستان (دوره

1 .Boyce
2 .Taylor
& 3 .Karimi, Arendt, Cawley, Buhler, Elbarbry
Roberts

4 .Loyens, Magda, & Rikers
5 .Schunk
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اول) شهر سمنان در سال تحصيلی  50-59می باشد .به

نادی و سجاديان نيز نشان دهنده همان سه مولفه معرفی

منظور انتخاب نمونه آماری در گام اول ،دبيرستان دخترانه

شده در مقياس فيشر و همكاران ( )2551بود.

راه زينب (دوره اول) به صورت تصادفی انتخاب و
آموزش6

پرسشنامه يادگيری خودراهبری بين تمامی دانش آموزان

جلسات

پايه هشتم اجراء گرديد .در مرحله بعد ،تعداد  95نفر که

جلسات آموزشی در  5جلسه  55دقيقه ای به شرح زير

کمترين نمرات را در يادگيری خودراهبری کسب کرده

برگزار شد.

بودند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه  25نفری

جلسه اول :برقراری ارتباط و تعامل با اعضا گروه

تبديل شدند .در گام آخر ،به صورت تصادفی يكی از گروه

آزمايشی /معرفی مدرس ،آزمونگر و اعضا گروه آزمايشی/

ها به عنوان گروه آزمايش و گروه ديگر به عنوان گروه

معرفی دوره آموزشی و بيان قواعد و قوانين آن /اجرای

کنترل در نظر گرفته شد.

پيش آزمون /ايجاد ميل و رغبت در اعضای گروه آزمايشی
برای همكاری (ارائه مثال های عينی از فوايد و کاربرد

ابزارهای پژوهش

غايت نگری و هدف گذاری در تحصيل ،شغل و زندگی)/

مقياس آمادگي برای خودراهبری در یادگيری ()SLRS

ارائه تعريفی مقدماتی و ساده از غايت ،غايت نگری ،هدف

مقياس سنجش خود راهبری در يادگيری يک آزمون 91

و هدف گزينی.

سؤالی است که توسط فيشر ،کينگ و تاگو 1تدوين شده

جلسه دوم :مرور مطالب ارائه شده در جلسه قبل /معرفی

است .در اين مقياس آزمودنی ها به يک مقياس پنج درجه

کامل غايت ،غايت نگری و تحليل غايت /معرفی و تبيين

ای طيف ليكرت (بسيارکم= 1تا بسيار زياد= )0پاسخ می

انواع هدف (کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت) /آموزش

دهند .يافته های فيشر ،کينگ و تاگو در استراليا نشان داد

و تبيين مراحل تحليل غايت به روش ميگر و گرانالند

که پايايی کل اين مقياس به روش همسانی درونی 0/83

(آموزش تبديل غايت ها يا هدف های کلی به هدف های

برای زير مقياس خودمديريتی  5/82رغبت به يادگيری

دقيق آموزشی) /ارائه تكليف متناسب با محتوای آموزشی

 5/80و خودکنترلی  5/8و همبستگی بين هر سوال با نمره

اين جلسه به اعضا جهت ايجاد يادگيری بهتر.

کل مقياس بين  5/21تا 5/89بود .همچنين روايی اين

جلسه سوم :مرور تكاليف جلسه قبل و ارائه بازخورد

مقياس به روش روايی سازه و با استفاده از روش تحليل

مناسب /آموزش مدل  SMART0و  HARD9برای

عاملی تاييدی مطلوب گزارش شده است (فيشر و کينگ،

تعيين اهداف /ارائه تكليف متناسب با محتوای آموزشی

 .)2515در ايران اين مقياس را اولين بار نادی و سجاديان

اين جلسه به اعضا جهت ايجاد يادگيری بهتر.

( )1080هنجاريابی کردند که ضريب پايايی کل مقياس

جلسه چهارم :مرور اجمالی مباحث جلسه قبل و ارائه

5/82و ضريب پايايی زير مقياس خودمديريتی ،5/28

بازخورد مناسب  /تكميل فرم «چشم انداز آرمانی

فردی»0

رغبت به يادگيری  5/21و خودکنترلی  5/1بدست آمد.

با توجه به مدل  SMARTتوسط هر يک از اعضا /بحث

نتايج تحليل عاملی به روش مولفه های اصلی در مطالعه

و بررسی فرم «چشم انداز آرمانی فردی» تكميل شده بين

1 . Fisher, King & Tague
 .6در تدوین سرفصل و محتوای جلسات آموزشی غایت نگری از تحلیل

3 .Specific Measurable Attainable Realistic Time
bounded
4 .Heartfelt Animated Requires Difficult
5 . Individual Idealized Vision

غایت به روش میگر و گرانالند ،برنامه استراتژیک توسعه فردی ()IDSP
 ،تدوین چشم انداز آرمانی ( ،)IIVمدل  ،SMARTمدل HARDو
مدل  SWOTاستفاده شده است.
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اعضا و مدرس و ارائه بازخورد مناسب و تعديل و اصالح

جلسه هشتم :ارزيابی مجدد و بازخورد و تكرار مراحل:

آن در صورت لزوم /آموزش به اعضای گروه جهت

بررسی و ارزيابی برنامه غايت نگری افراد توسط

شناسايی نقاط نيازمند بهبود (شكاف بين وضع موجود و

پژوهشگر ،ارائه بازخوردهای الزم به افراد ،آماده سازی

مطلوب) /تاکيد بر اهميت خودارزيابی در فرايند هدف

افراد برای تكرار برخی مراحل و يا هدايت به سوی غايت

گذاری :در اين مرحله اعضا گروه آزمايشی به خودارزيابی

بعدی.

هدف گذاری های خود بر مبنای مدل SMART

جلسه نهم :اجرای پس آزمون توسط پژوهشگر /تشكر و

پرداختند ،در اين مرحله به اعضا آموزش داده شد که

قدردانی از همكاری همه اعضا.

چگونه از نتيجه خودارزيابی ها در بهبود وضع موجود
خود استفاده نمايند.

یافته ها

جلسه پنجم :مرور اجمالی مباحث جلسه قبل /معرفی

در اين قسمت ابتدا يافته های توصيفی و سپس تحليل

ماتريس  SWOTو توضيح کامل آن /تكميل ماتريس

های انجام شده جهت پاسخگويی به سوال پژوهش ارائه

 SWOTتوسط هر يک از اعضای گروه آزمايشی /بحث

شده است.در جدول  1مقادير ميانگين ،انحراف استاندارد

و بررسی ماتريس  SWOTتكميل شده بين اعضا و

و خطای استاندارد متغيرهای پژوهش را در پيش آزمون و

مدرس و ارائه بازخورد مناسب و اصالح آن در صورت

پس آزمون به تفكيک گروه آزمايشی و کنترل نشان می

لزوم.

دهد .همانطور که مالحظه می شود ميانگين عوامل خود

جلسه ششم :مرور اجمالی مباحث جلسه قبل /آموزش

مديريتی ،رغبت برای يادگيری و خودکنترلی گروه

چگونگی تبديل اهداف و فرصت های استخراج شده از

آزمايش در پيش آزمون به ترتيب از 02/05؛  09/20و

به اهداف عملكردی /آموزش

 92/05به مقادير  15/00؛  92/10و  01/80در پس آزمون

چگونگی تدوين معيارهای موفقيت و دستيابی به هدف،

افزايش داشته است .اين در حالی است که نمرات پيش

چگونگی استفاده از منابع و حمايت های الزم و چگونگی

آزمون و پس آزمون گروه کنترل تغيير چندانی نداشته

تدوين برنامه زمان بندی برای نيل به هر هدف  /تكميل

است .پس از بررسی يافته های توصيفی به منظور اجرای

فرم «برنامه هدف گذاری فردی» توسط هر يک از اعضای

آزمون مانكووا ،ابتدا پيش فرض های اين آزمون مورد

گروه آزمايشی /بحث و بررسی فرم «برنامه هدف گذاری

بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی يكسانی ماتريس

فردی» تكميل شده بين اعضا و مدرس و ارائه بازخورد

کواريانس از آزمون  Mباکس استفاده شد .نتايج نشان داد

مناسب و اصالح آن در صورت لزوم.

 F)15،1550( ، p=5/510مفروضه يكسانی کوواريانس

جلسه هفتم :مرور اجمالی محتوای آموزشی جلسات قبل

برقرار نمی باشد .بنابراين اثر پياليی به عنوان مبنای

و رفع اشكال در صورت لزوم /ثبت غايت ها و اهداف هر

گزارش انتخاب گرديد .به منظور ارزيابی مفروضه يكسانی

کدام از اعضاء جهت اجرا در قالب دفترچه ای تحت عنوان

واريانس خطا از آزمون لون استفاده شد (جدول  .)2نتايج

«غايت نگری و تحليل آن» /آموزش چگونگی تدوين

نشان داد که مفروضه يكسانی واريانس خطا در سطح

برنامه زمانبندی مناسب با توجه به غايت و هدف گذاری

 p≥5/51برقرار می باشد.

ماتريسSWOT

هر شخص (از يک هفته تا سه ماه) جهت اجرا و ارائه
گزارش.
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جدول . 5یافته های توصيفي متغيرهای پژوهش در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيک گروه آزمایشي و کنترل
مقياس

مرحله اجراء

خود مديريتی
رغبت برای يادگيری

پيش آزمون

خودکنترلی
خود مديريتی
رغبت برای يادگيری

پس آزمون

خودکنترلی

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

خطای استاندارد ميانگين

آزمايش

25

02305

131

1302

کنترل

25

00305

132

1395

آزمايش

25

09320

9391

5358

کنترل

25

09310

2318

5305

آزمايش

25

92305

1300

1391

کنترل

25

95350

9309

5352

آزمايش

25

15300

1310

1398

کنترل

25

00325

0301

1328

آزمايش

25

92310

1532

2328

کنترل

25

00320

9305

5358

آزمايش

25

01380

0325

1322

کنترل

25

92300

0391

1321

جدول  .6نتایج آزمون لون برای بررسي یكساني واریانس خطا
مولفه ها

Fمقدار

درجه آزادی صورت

درجه آزادی مخرج

سطح معنی داری

خود مديريتی

9/925

1

08

5/592

رغبت برای يادگيری

1/151

1

08

5/051

خودکنترلی

5/585

1

08

5/218

جدول  .9نتایج آزمون آنكووا برای بررسي تفاوت گروه ها در مولفه های یادگيری خودراهبری
منبع
گروه

سطح معناداری

مجذور اتا

متغير وابسته

ميانگين مجذورات F

مجموع مجذورات درجه آزادی

خود مديريتی

0983885

1

0893885

113112

535550

53025

رغبت برای يادگيری

1213258

1

1293258

53081

53559

53211

خودکنترلی

2953220

1

2953220

153100

53550

53205

پس از بررسی مفروضه ها ،به منظور پاسخگويی به سوال

آزمايشی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد و ميانگين

پژوهش از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره (مانكووا)

گروه آزمايشی نسبت به گروه کنترل در همه عوامل

استفاده شد .نتايج نشان داد  P≥5/5550؛ F)9،01(=5/25

افزايش معنی داری پيدا کرده است که حاکی از اثربخشی

بين گروه آزمايش و کنترل در مولفه های يادگيری

آموزش غايت نگری بر يادگيری خودراهبری می باشد.

خودراهبری تفاوت معنی داری وجود دارد و  01درصد
از واريانس يادگيری خودراهبری توسط متغير گروه بندی

بحث و نتيجه گيری

تبيين می شود .به منظور تعيين اينكه در کداميک از مولفه

تغيير و تحوالت سريع و شگفت انگيزی که در عرصه علم

های يادگيری خودراهبری بين گروه ها تفاوت معنی داری

و فناوری در حال وقوع است نياز مبرم نظام های آموزشی

وجود دارد ،از آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره

را به فراگيران خودراهبر و مادام العمر روز به روز شديدتر

(آنكووا) استفاده شد (جدول  .)0نتايج نشان می دهد که

و حساس تر نموده است .حجم وسيع اطالعات و دانش،

در همه مولفه های يادگيری خودراهبری بين گروه

نظام های آموزشی را به اين سمت سوق می دهد که ديگر
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نمی توان با روش های سنتی اين حجم وسيع دانش را به

آموزش اين مهارت در ارائه راه کارهای مناسب برای

فراگيران منتقل نمود .بنابراين تبديل فراگيران به

يادگيری در محيط های آموزشی مورد توجه قرار گيرد.

يادگيرندگان خودراهبر باعث خواهد شد که بتوانند نياز ها

لذا به مسئوالن آموزش و پرورش ،اساتيد و معلمان

و اهداف يادگيری خود را متناسب با دانش موجود تعيين

پيشنهاد می شود در طول دوره تحصيل دانش آموزان ،به

کنند .حال اگر اين مفروضه پذيرفته شود که همه فراگيران

آموزش مهارت غايت نگری مبادرت ورزند.

تا حدودی خودراهبرند و خودراهبری قابل آموزش است،
پس می توان با استناد به محرك های اين ويژگی فردی،

منابع

آن را رشد و ارتقا داد .اين پژوهش با هدف بررسی تأثير

 -بهروزی ،ناصر؛ شغابی ،معصومه؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز

آموزش غايت نگری بر يادگيری خودراهبری انجام شد.

و مكتبی ،غالم حسين ( .)1052بررسی رابطه ی يادگيری خود

يافته ها نشان داد که آموزش غايت نگری بر تقويت

راهبر با عملكرد تحصيلی و رضايت از زندگی در دانش آموزان.

يادگيری خود راهبر در دانش آموزان مؤثر است و

مجله ی علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز ،شماره  ،1ص
.100-125پارسا ،محمد .)1080( .روانشناسی يادگيری.

بيشترين تأثير آموزش بر مولفه خودمديريتی به دست آمد.

تهران:پيام نور،چاپ چهارم ،ص.1

در همين راستا يافته های تحقيق هانگ ،)2558( 1کاظمی

 -ترابی ،فرناز ( .)1051مقايسة آثار انواع مداخله های

و اميدی نجف آبادی ( )1051نشان می دهد که بين

انگيزشی بر اکتساب ،يادداری و انتقال پرتاب آزاد بسكتبال.

روشن سازی اهداف و ميزان آمادگی يادگيری خود راهبر

رفتار حرکتی(.110-121 :)11

رابطه مثبتی وجود دارد .نتايج تحقيق يوچينگ)2550( 2

 -حج فروش ،احمد و اورنگی ،عبدالمجيد ( .)1080بررسی

در دانشگاه کوئينزلند نيز نشان داد که دستيابی به اهداف

نتايج کاربرد فن آوری اطالعات وارتباطات در دبيرستانهای شهر

به شكل قابل توجهی با تقويت آمادگی جهت يادگيری

تهران .فصلنامه نوآوريهای آموزشی ،دوره سوم ،شماره  ،5ص

خود راهبر ارتباط دارد و کاربرد فعاليت های يادگيری

.20-25

خود راهبر باعث فعال تر شدن و افزايش مسئوليت

 -خزايی ،کاميان و عشورنژاد ،کيميا ( .)1051رابطه مهارتهای

يادگيرندگان جهت انجام تكاليف يادگيری می شود.

فن آوری اطالعات و ارتباطات با مؤلفه های خودراهبری در

گا0

يادگيری دانشجويان .فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات

( )1525 ،1520نيز دريافت که جلسات و کالسهای هدف

در علوم تربيتی .سال سوم ،شماره  ،1ص.90-11

گذاری ،يادگيری و خودسنجی های دانش آموزان را

 -سعيد ،نسيم؛ علی نژاد ،مهرانگيز و گودرزی ،ماندانا

افزايش می دهد .همچنين ترابی ( )1051اثرگذاری مثبت

( .)1059اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی ،فراشناختی بر

هدف گذاری بر اجرا و يادگيری تكليف را گزارش داد.

آمادگی يادگيری خودراهبر دانشجويان .مجله دانشگاهی

با توجه به نتايج تحقيق حاضر و با توجه به اينكه توانايی

يادگيری الكترونيكی .دوره  ،1شماره  ،1ص.05-92

غايت نگری برای مطالعه و درك مطلب در دانش آموزان

 -کاظمی ،حسين و اميدی نجف آبادی ،مريم ( .)1051عوامل

بسيار مهم و اساسی است و در بسياری از موارد دانش

مؤثر بر ميزان آمادگی يادگيری خود راهبر( )SDLRدانشجويان

آموزان کاربرد صحيح اين توانايی را در محيط های

دانشكده کشاورزی واحد علوم تحقيقات تهران .مجله پژوهش

آموزشی و حتی زندگی روزمره خود به درستی نمی دانند

هاى ترويج و آموزش کشاورزى ،سال  ،0شماره.9

و همين مسئله باعث افت تحصيلی و عدم دسترسی به

 -نادی ،محمدعلی و سجاديان ،ايلناز ( .)1080هنجاريابی

نتايج مطلوب آموزشی است ،به نظر می آيد که الزم است

مقياس سنجش خودراهبری در يادگيری ،در مورد دانش آموزان

1 .Huang
2 . Yuchiung

3 .Gaa
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Abstract
The aim of this research was survey effectiveness of teaching goal setting on self-directed learning. The statistical
society of this research contained all eighth grade students of high school (the first period) of Semnan in the 20142015 academic year that among them for example 40 students with the lowest scores on self-directed learning
have been chosen and they randomly and equally were put in two experiment and control groups. At first, a pretest was performed on both groups; and then goal setting was taught to the experiment group during 9 sessions.
Intervention wasn't done for control group. In this research, the pretest-posttest pattern was used with control
group. Data was collected by Fisher, King, and Tagoe self-directed learning questionnaire; and after that they
were evaluated with multivariate covariance test. The results showed that goal setting has a meaningful effect on
improving self-directed learning. Based on the obtained results, use of teaching goal setting for promotion of selfdirected learning is recommended.
Key words: goal setting, Self-Directed Learning, Self-management, Willingness to learning, Self-control.
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