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 خالصه 

مقایسه اثربخشي آموزش یادگیری مشارکتي و آموزش خودتنظیمي  با هدف پژوهش حاضر مقدمه:

  .صورت پذیرفتواز اه شهرآموزان مقطع متوسطه دوم  در دانش گیریجهتتحصیلي بر 

جامعه آماری بود.  کنترلگروه  آزمون وپس -آزمونبا پیش شبه آزمایشي طرح پژوهش،  کار: روش

دانش  نفراز  45حجم نمونه، بود.  1398-99دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز در سال شامل 

انتخاب  ایای چندمرحلهخوشهکه به روش بود 1398اهواز در سال  شهرآموزان مقطع متوسطه دوم 

پس از آموزش به  .بود (1998) گیری هدف پیشرفتجهت مقیاسابزار گردآوری اطالعات . شدند

 و با 24نسخه « SPSS»نرم افزار با  هاتجزیه و تحلیل دادههای آزمایشي، پس آزمون اجرا شد. گروه

  انجام شد.تعقیبي  آزمون و تحلیل کواریانس

شارکتي و آموزش خودتنظیمي تحصیلي در افزایش آموزش یادگیری منشان داد که نتایج  نتایج:

 هدفی ریجهت گ ی و کاهشكردیرو-عملكردی هدفی ریجهت گ تبحری و هدفی ریگجهت

  .(>05/0pاثربخش بودند ) ياجتناب -عملكردی

افزایش آموزش یادگیری مشارکتي بر اثربخشي مقایسه دو مداخله نشان داد که همچنین،  نتیجه گیری:

آموزش خودتنظیمي بیشتر از ی كردیرو-عملكردی هدفی ریجهت گتبحری و  هدفی ریجهت گ

 هدفی ریجهت گ در کاهش آموزش خودتنظیمي تحصیلياثربخشي (. اما  >05/0p)بود  تحصیلي

 (. >05/0p)بود  آموزش یادگیری مشارکتيبیشتر از  ياجتناب -عملكردی

 ری هدف.گیجهت آموزش یادگیری مشارکتي، آموزش خودتنظیمي تحصیلي، کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218541&_au=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7++%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4
https://mjms.mums.ac.ir/article_20870.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/article_20870.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218540&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218540&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218542&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86++%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218542&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86++%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://mjms.mums.ac.ir/article_20870.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/article_20870.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218543&_au=%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85++%D9%85%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=218543&_au=%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85++%D9%85%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
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مقدمه

های کلیدی آموزش عالي، آموزش و یكي از مأموریت

ترین محور فرایند یادگیری آموزان اصليیادگیری است و دانش

(. در این میان، یكي از 2016، 1هستند )شاه و ریچاردسون

متغیرهای اصلي انگیزشي است که مطابق با مدل یادگیری 

آموزان تأثیر شبر پیشرفت تحصیلي دان 2خودتنظیم پینتریچ

؛ 2000است )پینتریچ،  3گذارد، جهت گیری هدفبسیاری مي

به نتیجه اصلي دستاوردی که  (. جهت گیری هدف2011، 4الو

کند، اشاره دارد که باعث ایجاد یک فرد برای آن تالش مي

-شود )هونیک، برادبنت و فالرمشارکت در یک کار یادگیری مي

( سه نوع جهت گیری هدف 7199) 6(. الیوت2019، 5تیزکیویكز

اجتنابي را معرفي –رویكردی و عملكردی–تبحری، عملكردی

گیری تبحری برای تبحر در کرده است. فراگیران دارای جهت

تكلیف، غلبه بر چالش یا افزایش سطح کفایت خود تالش 

رویكردی دارند، بر  –پکنند؛ فراگیراني که اهداف عملكردیمي

های مطلوب ت آوردن قضاوتنشان دادن شایستگي و به دس

 –کنند، در صورتي که اهداف عملكرد درباره خود تمرکز مي

های اجتنابي بر اجتناب از نشان دادن فقدان شایستگي و قضاوت

ادبیات  (.2004کنند )الیوت، نامطلوب به دیگران تمرکز مي

های هدفي که با زیرگروه دهد جهت گیریموجود نشان مي

 ها بیشتر از زیرگروهد، در یادگیری زمینهشونرویكرد مشخص مي

گیری هدف اجتنابي نشان زیرگروه جهت .اجتناب سودمند هستند

داده شده است که با پیشرفت تحصیلي ارتباط منفي دارد 

(. در حالي 2017، 8؛ سوریک، پنزیک و باریک2011، 7)دیسس

های رویكرد تبحری رابطه مثبتي با پیشرفت تحصیلي که زیرگروه

                                                           
1 Shah, & Richardson 
2 Pintrich self-regulated learning  
3 goal orientation 
4 Law 
5 Honicke, Broadbent, & Fuller-Tyszkiewicz  
6 Elliot 
7 Diseth 
88 Soric, Penezic, & Buric 
9 Phan 

؛ سوریک و همكاران ، 2013؛ فان ،  2010، 9دهند )فانشان مين

آموزاني که (. دانش1395، زارع پور وناژواني دهقاني؛ 2017

کنند، تر کار ميکنند، سختاهداف رویكرد تبحری را اتخاذ مي

تری بینند و پیشرفت تحصیلي قویارزش ذاتي را در یادگیری مي

؛ 2016، 10سنكو و تروپیانو؛ 2011کنند )دیسس، را تجربه مي

گیری (. در مقابل، کساني که جهت2017سوریک و همكاران، 

کنند، در محیط یادگیری اهداف رویكرد عملكردی را اتخاذ مي

کنند و از انجام وظایف چالش برانگیز فرار با یكدیگر رقابت مي

 (.2007، 11کنند )فریدال، کورتینا، ترنر و میدگليمي

های موثر آموزش و جود حجم زیاد روشدر این میان، با و

سطح  آموزان،دار برای ارزیابي یادگیری دانشهای معنيروش

آموزان مانند یادآوری اطالعات همچنان مسلط ضعیف در دانش

(. دلیل این امر آن است که معلمان در آن 2013، 12هستند )ازبورن

آموزان با یكدیگر فراهم ها فرصتي برای تعامل دانشکالس

(. برای رفع 2012، 13کاالیاند )دیویس، هادجسون و مکكردهن

گذاران از لزوم تبدیل این مشكالت، مربیان، محققان و سیاست

آموزان )کهو و ها، و درنتیجه تقویت تعامل دانشسخنراني

اند وری آموزشي حمایت کردهو افزایش بهره (2018، 14نلسون

در حال رشد نشان ای از شواهد (. مجموعه2017، 15)چیو و چنگ

یكي از عناصر مهم موفقیت در  دهد که یادگیری مشارکتيمي

، 16آموزان و در کیفیت کلي آموزش است )گیلیزیادگیری دانش

(. 2019، 17؛ تجوسولد، دراکمن، جانسون، اسمیت و روسس2014

دانش آموزان در گروه یادگیری مشارکتي تشویق شدند که در 

های خود را با همساالن یدههای گروهي شرکت کنند و ابحث

1 0 Senko, & Tropiano  
1 1 Friedal, Cortina, Turner, & Midgley 
1 2 Osborne 
1 3 Davis, Hodgson, & Macaulay 
1 4 Kahu, & Nelson 
1 5 Chiu & Cheng 
1 6 Gillies, R. 
1 7 Tjosvold, Druckman, Johnson, Smith, & Roseth  
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آموزان عالیق این دانش .خود در گروه خود به اشتراک بگذارند

های کنند. لذا فعالیتهای یادگیری خود را کشف ميفعالیت

-آموزان ميیادگیری مشارکتي موجب عالقه و انگیزه ذاتي دانش

آموزان نشان داد که دانش (2011(. مطالعه الو )2011گردد )الو، 

آموزش مداخله آموزشي که بر استفاده معلمان از  هگرو

های یادگیری مشارکتي تأکید راهبردهای انگیزشي و فعالیت

گیری های آموزش بر جهتآموزان از شیوهداشتند، درک دانش

-هدف تبحری و رویكردی عملكردی رابطه مثبت قوی و با جهت

گیری هدف رویكردی اجتنابي رابطه منفي ضعیف داشت. 

آموزان گروه آموزش یادگیری نین نتایج نشان داد که دانشهمچ

گیری هدف تبحری باالتری مشارکتي نسبت به روش سنتي، جهت

گیری هدف رویكردی عملكردی داشتند. ولي بین نمرات جهت

و رویكردی اجتنابي گروه آموزش یادگیری مشارکتي، گروه 

 تفاوتي وجود نداشت. کنترلآموزش سنتي و گروه 

براین، یک هدف مهم در سیستم آموزش عالي این عالوه

آموز چگونه قوانین مدرسه و اجتماعي و همچنین است که دانش

نیازهای دیگران را یاد بگیرد. اینها برای دستیابي به یادگیری و 

موفقیت تحصیلي خود یک راهبرد هستند و به همه آنها 

، 2شود )جاماریس و هارتاتيگفته مي 1خودتنظیمي تحصیلي

آموزان بتوانند محتوای درسي (. به بیاني، قبل از اینكه دانش2017

را درک کنند، باید بتوانند احساسات و رفتارهای خود را در 

های کنند تا فرصت محیط کالس مدیریت کنند و خودتنظیمي

(. در خودتنظیمي 2020، 3یادگیری را به حداکثر برسانند )کیمر

فرآیندهای شناختي، احساسات و گیرند فراگیران یاد مي تحصیلي

ای خودگردان جهت دستیابي به سطح علمي اعمال را به شیوه

؛ نقل از هونیک و 2001، 4کنترل کنند )زیمرمن و شانک

ریزی و (. خودتنظیمي به عنوان توانایي برنامه2019همكاران، 

ها؛ ها و آموزشمدیریت زمان؛ توجه و تمرکز بر دستوالعمل

ن و کدگذاری اطالعات به صورت راهبردی؛ سازماندهي، تمری

ایجاد یک محیط کار خالق؛ استفاده موثر از منابع اجتماعي و 

                                                           
1 academic self-regulation 
2 Jamaris & Hartati 
3 Keemer 
4 Zimmerman, & Schunk 

فرایندهای انگیزشي مانند تنظیم اهداف و نتایج عملكرد؛ داشتن 

های فرد؛ ارزش گذاری برای باورهای مثبت در مورد توانایي

ت یادگیری و نتایج پیش بیني شده آن و تجربه تاثیرات مثب

براین، (. عالوه2019، 5شود )ویلیامز، وال و فیشتوصیف مي

-شود دانشآموزش خودتنظیمي در دوران تحصیل موجب مي

آموزان نسبت به توانایي یادگیری خود اعتماد به نفس پیدا کنند و 

کارهای یادگیری را بسیار ارزشمند بدانند )زیمرمن و شانک، 

راهبردهای ) هاهارتخودتنظیمي، ترکیبي از م آموزش(. 2011

گیری جهت) هاو خواسته (شناختي، فراشناختي و مدیریت منابع

-خودکارآمدی، جهت اعتقاداتآموزان مانند انگیزشي دانش

این  آموزشست که ( او انتظارات هاگیری هدف و ارزش

-گیریو تصمیم مسالهحل آموزان در تواند به دانشها ميمهارت

مقدم، کابیني؛ نقل از 2009، 6)ماتیكاکند کمک  موثر و مفیدهای 

های (. مهارت1398انتصارفومني، حجازی و اسدزاده، 

پیشرفت تحصیلي بیشتر در انگیزش و خودتنظیمي تحصیلي باعث 

 ،گرشاسبي؛ 2017شود )جاماریس و هرتاتي، آموزان ميدانش

-طلب، نوروزی و غالمفروتن، سعادت؛ 1397، زادهتقيو خرسند 

. عالوه براین، طبق نتایج مطالعات خودتنظیمي باالتر (1395پور، 

با ساختار جهت گیری هدف تبحری همراه است. برعكس، 

خودتنظیمي ضعیف با جهت گیری هدف اجتنابي همراه است 

پي، فرحبخش و همچنین، نیک (.2011و همكاران،  7)کالر

اجرای آموزش  نشان دادند که (1395) لوند در سایوسف

-گیری هدف دانشجهت برادگیری خودتنظیمي راهبردهای ی

های معدودی تاکنون پژوهشاما به طورکلي،  .موثر استآموزان 

در خصوص آموزش یادگیری مشارکتي و آموزش خودتنظیمي 

براین، انجام شده است. عالوه هدف یریجهت گتحصیلي بر 

گیری جهتبه مقایسه این دو روش آموزشي بر متغیر  پژوهشي

آموزان نپرداخته است. بنابراین، اینكه کدام دانش در بین هدف

گیری جهتتواند تأثیرات مثبت بیشتر و پایدارتری بر مداخله مي

آموزان برجای گذارند، مشخص نیست. بر این اساس، دانش هدف

5 Williams, Wall, & Fish 
6 Matika 
7 Cellar, D.F. 
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پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثربخشي آموزش یادگیری 

 فگیری هدجهتمشارکتي و آموزش خودتنظیمي تحصیلي بر 

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز انجام شد تا با ارائه 

ها و زمینه جدید پژوهشي، ضمن پر کردن خالء پژوهشي یافته

آموزان توسط هبود وضعیت آموزش و یادگیری دانشموجود به ب

 اندرکاران امر یاری رساند.دست

 

 کارروش 

پس  -آزموناز نوع پیش  نیمه آزمایشيطرح پژوهش حاضر، 

 بود و کنترلآزمایش و یک گروه گروه دو با پیگیری-مونآز

اهواز  شهردانش آموزان مقطع متوسطه دوم شامل جامعه آماری 

با توجه به حجم نمونه مطالعات مشابه، بود.  1398-99در سال 

نفر از دانش آموزان  100تعداد  نخست ،نمونهبرای تعیین حجم 

شدند. به این  تخابان ایمرحلهچند ایروش خوشهفوق الذکر به 

صورت که نخست از بین نواحي چهارگانه آموزشي شهر اهواز، 

انتخاب شد و از این ناحیه آموزشي نیز دو مدرسه دخترانه  1ناحیه 

حضرت زهرا )س( و محدثه و دو مدرسه پسرانه شهدا و بهارستان 

نفر که از نظر هوش هم  25انتخاب شدند و آنگاه از هر مدرسه 

نفر  45 و سپس به صورت تصادفي انتخاب شدندهمگن بودند، 

ات نمر (1998) 1گیری هدف پیشرفتمقیاس جهتکه از 

 15تصادفي در سه گروه  صورتبه را کسب کردند،  نامطلوبي

)آموزش خودتنظیمي تحصیلي(،  1گروه آزمایش نفره یعني 

 کنترل(، و گروه آموزش یادگیری مشارکتي) 2گروه آزمایش 

 ،کنترلو  2، آزمایش 1هر سه گروه آزمایش  درگمارده شدند. 

پس  .بودند نفر 7 دانش آموزان پسرو  نفر 8 دانش آموزان دختر

ی آموزش مداخلهتحت  1آزمون گروه آزمایش از اجرای پیش

جلسه  8( طي 1986) 2ساوبر اساس شیوه جیگ یادگیری مشارکتي

ی آموزش مداخلهتحت  2ای و گروه آزمایش دقیقه 90

جلسه  8در  (1988) 3زیمرمن و پونزبه شیوه یمي تحصیلي خودتنظ

هیچ آموزشي داده  کنترلاما به گروه  .ای قرار گرفتنددقیقه 90

، دوباره از هر سه گروه جلسات آموزشينشد. بعد از اتمام 

                                                           
1 Achievement goal orientation 
2 Jigsaw 

و پس از یک ماه  کنترل، پس آزمون گرفته شدو  2و  1آزمایش 

نرم افزار با  هاادهتجزیه و تحلیل د مجددا پیگیری انجام شد.

تحلیل ها با انجام شد. آزمون فرضیه 26نسخه « SPSS»کامپیوتری 

 محتوای هر جلسهبود.  واریانس اندازه گیری مكرر چند متغیری

آموزش خودتنظیمي و  گروه آموزش یادگیری مشارکتيبرای 

  ارائه شد.  2و  1به ترتیب در  جدول  تحصیلي

 

  یادگیری مشارکتي آموزش هایخالصه جلسه . 1جدول

 شرح جلسه جلسه

ح آموزان به یكدیگر و توضیمعارفه وآشنایي محقق و دانش اول

 درباره روش کار

های یادگیری، معرفي یادگیری صحبت کردن درباره روش

 مشارکتي و اهمیتش 

 های دونفری تقسیم بندی دانش آموزان به گروه دوم

ادن توضیحات ارائه د های گوش دادن فعال،آموزش مهارت

 واحترام به یگدیگر  ،آمیزهای تحقیرخوب، اجتناب ازحرف

 لزوم همكاری و مشارکت گروهي.

آموزان خواسته شد درسي را که دانشگروه های دو نفره از  سوم

ه معلم ارائه داده کدرس قبلي را -آن را دارند  قصد مطالعه

برای ای از آن را مطالعه نمایند و جداگانه هریک بخش -بود

 ای بنویسدخود خالصه

و  هر گروه دو نفره دانش آموزان، به نوبت در قالب بحث   چهارم

را  گفتگو، مطالبي را که مطالعه و خالصه برداری کرده بود

 برای نفر مقابل توضیح و آموزش داد.

هر گروه دو نفره دانش آموزان، به نوبت، گوش در    پنجم

زبان  شده یاد دهنده را به فرادهنده توضیحات و آموزش ارائه

 خود برای وی خالصه و توضیح مي داد و یاددهنده نیز در

صورت لزوم، اشكاالت گوش فرادهنده را رفع اشكال مي 

 نمود در پایان این عمل برعكس تكرار مي شد.

در خصوص دروس دیگر نیز به نوبت یک نفر به  ششم

ی دو یم بندنمایندگي از هر گروه، مطالبي را که در قالب تقس

ه ها توضیح داده و بنفره آموخته بودند برای سایر گروه

 سؤاالت و ابهامات آنان پاسخ مي داد. 

3 Zimmerman. & Pons 
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-تكرار آموزش های قبلي : هر گروه، مطالب جدید  هفتم

قسیم ترا بین خود  -درس جدیدی را که معلم ارائه داده بود

 نوبت برای همبندی، مطالعه و خالصه برداری کرده و به 

دادند و در مقابل هم گروهي نیز وهي خود توضیح ميگر

درک خود را توضیح و در صورت اشكال یا ابهام و سؤال، 

 نفر مقابل آن را توضیح مي داد.

 

 هشتم

از دروس –تكرار آموزش های قبلي :  مطالب جدید 

ه نوبت یک نفر به ب -جدیدی را که معلمان ارائه داده بودند

ه را که در گروجدیدی الب درسي نمایندگي از هر گروه، مط

خود آموخته بود، برای سایر گروهها توضیح داده و به 

 سؤاالت و ابهامات آنان پاسخ مي داد.

 اجرای پس آزمون و تقدیر و تشكر از شرکت کنندگان

 

  های آموزش خودتنظیمي تحصیليخالصه جلسه .2جدول 

 جلسات موضوع جلسه شرح جلسه

یران برداشت رود که فراگانتظار مي

صحیحي از معنا و مفهوم خود ارزیابي 

دریافت کنند و عالوه بر شناخت نقاط 

قوت و ضعف خود از طریق تمرکز و 

محاسبه رفتارهای گذشته خویش و 

 مقایسه آن با سطوح قابل انتظار بتوانند

اقداماتي برای بهبود عملكرد خویش 

 داشته باشند.

 

 خود ارزیابي

 

 

 اول

 

های یک ان با ویژگيآشنایي فراگیر

هدف گذاری خوب )روشن، واضح، 

مقید به زمان، قابل اندازه گیری و در 

قالب جمالت مثبت( افزایش احتمال 

-رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیت

ها، تمرکز بر اهداف در اولویت و 

 احتراز از انحراف از مسیر.

هدف گذاری و 

 برنامه ریزی

 دوم

ال، آموزش مهارت گوش دادن فع

تعریف مفهوم ارتباط توضیح انواع 

ارتباط )مثبت و منفي(، موانع برقراری 

 ارتباط مؤثر.

برقراری ارتباط 

 مطلوب

 سوم

آشنایي فراگیران به اینكه چطور برای 

های خود پاداش و ها و شكستموفقیت

 چهارم خود پیامدی

                                                           
1 Midgley, C. 

تنبیه قرار داده و تصویر سازی ذهني 

 کنند.

 ران جهت مقابله باافزایش توانایي فراگی

مسائل چالش برانگیز، تعهد نسبت به 

و عالئق خود و چیره شدن بر ها فعالیت

 احساس ناامیدی و یأس.

 

 خود کارآمدی

 

 پنجم

آشنایي فراگیران با روش مسأله گشایي، 

 فهرست کردن راه حل های مختلف،

افزایش اعتماد به نفس از طریق حل 

 موفقیت آمیز مسائل.

 

 ألهمهارت حل مس

 

 ششم

-آشنائي فراگیران با بهره گیری از شیوه

-ه پیشرفت مهارتهای هم افزایي که ب

 های ارتباطي آنها کمک مي نماید.

کمک از 

اطرافیان 

)همساالن، 

معلمان، 

 بزرگساالن(

 هفتم

نظر خواهي از دانش آموزان در مورد 

اجرای برنامه های آموزش داده شده و 

ائه یک جمع بندی کلي از مطالب ار

 شده در جلسات پیشین.

اجرای پس آزمون و تقدیر و تشكر از 

 شرکت کنندگان

جمع بندی و 

 خالصه جلسات

 

 هشتم

 

 

  ابزار پژوهش

 پیشرفت  هدفگیری جهت مقیاس

و  1يدگلیم توسط گیری هدف پیشرفتمقیاس جهت     

در  يکارشكو توسط  تسه اشد طراحي (1998)در سال  مكارانه

 18 یدارا مقیاسترجمه و هنجاریابي شد. این  فارسيبه  1387سال 

(، 6تا  1های ی )مادههدف تبحر یریگجهت مؤلفهخرده  3و  ماده

( و 12تا  7های ی )مادهكردیرو -عملكردیهدف  گیری جهت

 .است( 18تا  13های ي )مادهاجتناب -هدف عملكردی یریجهت گ

بر اساس  (1998) مكارانو ه يدگلیمگرایي گذاری هدفنمره

( تا کامالً 7کامال درست )نمره  ای ازگزینههفت  كرتیل اسیمق

 از و دامنه نمرات پاسخگو در هر خرده مؤلفه است( 1نادرست )نمره 

لیكن نمره کل  .است 42تا حداکثر نمره  6از حداقل نمره مقیاس ین ا



 
 

 و همکاران سروش اراس                                اهواز شهردر دانش آموزان مقطع متوسطه دوم  گیری هدفجهتتنظیمی تحصیلی بر مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی و آموزش خود -4328

به معنای باالتر بودن میزان  مؤلفهخرده ندارد ولي نمره باالتر در هر 

( 1392پژوهش عطاردی و کارشكي ). تساوع جهت گیری هدف  ن

بود. همچنین،  82/0ضریب پایایي کل ابزار به روش آلفای کرونباخ 

رویكردی  –، عملكردی 72/0ضریب آلفا برای عامل عامل تبحری 

بدست آمده بود. روایي  71/0اجتنابي  –و عامل عملكردی  83/0

های ده نفر از بین نمرهمحتوایي این مقیاس با سنجش همبستگي 

بررسي شد که ضریب  شناسيرواندانشجویان کارشناسي ارشد 

رویكردی و از  –برای عمل عملكردی  84/0تا  75/0همبستگي از 

برای عامل  93/0تا  88/0برای عامل تبحری و از  89/0تا  86/0

اجتنابي بدست آمد. روایي این آزمون در مطالعه  –عملكردی 

نمونه ای از دانشجویان شیراز بررسي شده بود که  مقدماتي بر روی

در آن مطالعه مقدماني از روایي و پایایي مطلوبي برخوردار بود. 

، برای 81/0رویكردی  –ضریب آلفا برای عامل عملكردی 

محاسبه شده است  78/0و برای تبحری  74/0اجتنابي  –عملكردی 

 مقیاسیي (. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایا1380)مالقنبری، 

با دو روش  (1998) مكارانو ه يدگلیم گیری هدف پیشرفتجهت

-جهتهای آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برای خرده مؤلفه

-عملكردی هدف گیریجهت ،68/0و  70/0تبحریهدف  گیری

ي اجتناب-هدف عملكردی گیریجهت و 64/0و  66/0ی كردیرو

یاد  مقیاسایایي خوب بدست آمد که بیانگر ضرایب پ 66/0و  68/0

  است.شده 

 

 تایجن

جهت متغیر است.  شدهدر این بخش یافته های پژوهش ارائه 

جهت گیری تبحری، جهت شامل سه زیرمقیاس  گیری هدفي

اجتنابي -عملكردی و جهت گیری رویكردی-گیری رویكردی

بعالوه همانطور که در باال گفته شد سه گروه )دو گروه  .است

-وه کنترل( در طي سه مرحله )پیش آزمونآزمایش و یک گر

بنابراین از تحلیل  پس آزمون و پیگیری( اندازه گیری شدند.

)به دلیل چند مولفه ای  واریانس با اندازه گیری مكرر چند متغیری

جهت آزمون فرضیه استفاده شد.  بودن جهت گیری هدفي(

های حافظه جدول زیر میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس

های آزمایش و کنترل در پیش آزمون، عال را در بین گروهف

های آزمون، پیگیری و کل نشان مي دهد. همچنین آمارهپس

 جهت گیری هدفي راهای کجي و کشیدگي مربوط به زیرمقیاس

شاخص های کجي و کشیدگي در صورتي که  .دهدنشان مي

وزیع مفروضه نرمال بودن ت باشد مي توانند ±96/1مقدارشان بین 

 (.3دولج) این را نشان مي دهدرا تایید کنند که نتایج  نمرات
 

 

 در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مولفه های جهت گیری هدفيمیانگین و انحراف استاندارد نمرات . 3 جدول
 اجتنابي-رویكردی عملكردی-رویكردی تبحری  

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش آماره گروه

مي
ظی

دتن
خو

 

M 00/17  93/21  53/19  47/16  07/18  80/17  40/19  67/12  80/13  

SD 25/3  08/3  97/2  25/3  69/3  66/1  03/4  13/3  73/2  

SK 30/0  - 30/0  - 06/0  04/0  71/0  - 61/0  - 54/1  23/0  41/0  

KU - 71/0  - 19/0  - 22/1  - 05/0  21/1  65/0  82/1  17/2  - 20/0  

تي
رک

شا
م

 

M 93/17  53/20  13/22  13/16  87/19  20/18  73/17  40/12  27/15  

SD 76/2  90/2  62/3  70/2  46/3  73/2  53/4  10/4  84/2  

SK - 08/0  - 54/0  - 35/0  - 04/0  58/0  03/0  - 79/0  16/0  - 61/0  

KU - 67/0  36/0  - 72/0  - 20/0  07/0  - 47/0  45/0  04/0  09/0  

رل
کنت

 

M 40/18  73/17  33/18  31/17  93/15  33/17  00/19  87/16  93/17  

SD 72/2  43/2  99/2  31/3  28/3  47/2  32/3  16/3  40/2  
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 اجتنابي-رویكردی عملكردی-رویكردی تبحری  

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش آماره گروه

SK - 32/0  12/0  - 52/0  23/0  04/0  - 92/1  - 61/1  49/0  05/0  

KU - 88/0  - 03/1  - 54/0  08/0  - 40/1  19/1  18/1  - 58/0  - 17/1  

 : کشیدگيKU: کجي، SK: انحراف استاندارد، SD: میانگین، Mنكته: 

 

گیری مكرر چند متغیری برای آزمون تحلیل واریانس اندازه

بررسي شدند. مفروضه کرویت، شرط الزم برای ها ابتدا مفروضه

است. برای چنین شرطي باید واریانس تفاوت  Fمعتبر بودن آزمون 

تمام زوجهای اندازه گیری مكرر برابر و عدد ثابتي باشد. این 

شود. نتایج آزمون ي ميمفروضه از طریق آزمون موخلي بررس

در مولفه جهت گیری تبحری برقرار موخلي نشان داد این مفروضه 

است. بعالوه هر گاه این مفروضه برقرار نباشد مي توان از آزمون 

باشد  70/0گیسر در صورتي که مقدار آن حداکثر تا -گرین هوس

ها یا از آزمون هوین و فلت یا لوور باند استفاده کرد. این آزمون

درجات آزادی را تعدیل مي کنند تا نتایج بررسي تفاوت بین 

دچار خطای نوع اول نشود. در این گزارش از آزمون ها گروه

 (.4دولج) هوین و فلت استفاده شده است.

 

 

 جهت گیری هدفيآزمون موخلي )همگني کوواریانس( در مولفه های   .4 جدول
 لوور باند و فلت هوین گیسر-گرین هوس df sig مجذور کا موخلي زمان

94/0 جهت گیری تبحری  32/2  2 31/0  95/0  00/1  500/0  

65/0 عملكردی-جهت گیری رویكردی  60/17  2 01/0  74/0  80/0  500/0  

85/0 اجتنابي-جهت گیری رویكردی  67/6  2 04/0  87/0  95/0  500/0  

های نتایج آزمون همگني واریانس نیز نشان داد بین گروه

رل در سه مرحله اندازه گیری تفاوت آزمایش و گروه کنت

توان گفت که فرض همگني معناداری وجود ندارد، به عبارتي مي

 (.5دولجها برقرار است )واریانس

 

 های آزمایش و کنترلدر بین گروه مولفه های جهت گیری هدفيآزمون همگني واریانس )لوین( در   .5جدول
 سطح معناداری خرجدرجه آزادی م درجه آزادی صورت F زمان متغیر

53/0 پیش آزمون جهت گیری تبحری  2 42 59/0  

18/0 پس آزمون  2 42 83/0  

32/0 پیگیری  2 42 73/0  

21/0 پیش آزمون عملكردی-جهت گیری رویكردی  2 42 81/0  

06/0 پس آزمون  2 42 94/0  

84/1 پیگیری  2 42 17/0  

89/0 پیش آزمون اجتنابي-جهت گیری رویكردی  2 42 24/0  

79/0 پس آزمون  2 42 46/0  

07/0 پیگیری  2 42 93/0  
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نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مكرر چند متغیری در بین 

های آزمایش و گروه کنترل در حافظه فعال نشان داد اثر بین گروه

( معنادار است. 𝜂2 ،01/0p= ،47/6=F=33/0)آزمودني )گروه( 

با ها ن معني است که حداقل یكي از گروهمعناداری این اثر بدی

 جهت گیری هدفيهای دیگر در حداقل یكي از مولفه های گروه

، =𝜂2 ،01/0p=70/0اثر درون آزمودني )زمان( ) تفاوت دارد.

33/14=F نیز معنادار بود که بدین معني است که در طي زمان ،)

میانگین با ها هگروآزمون تا پیگیری حداقل در یكي از از پیش

همراه بوده است، و همچنین معناداری اثر متقابل تغیرات معنادار 

( بدین معني است که 𝜂2 ،01/0p= ،05/4=F=40/0گروه )×زمان

آزمون و پیگیری( میانگین در طول زمان )از پیش آزمون به پس

با ها در یكي از گروه جهت گیری هدفيهای یكي از مولفه

در ها مراه بوده است. بررسي تغییرات میانگین مولفهافزایش ه

 و طي زمان در ادامه انجام شده است.ها گروه

 های آزمایش و کنترلنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه گیری مكرر تفاوت بین گروه  .6جدول 

 اندازه اثر F Hypothesis df Error df P ارزش آزمون منبع اثر

45/0 بدای ویلكزالم گروه  47/6  6 80 01/0  33/0  

30/0 المبدای ویلكز زمان  33/14  6 37 01/0  70/0  

36/0 المبدای ویلكز متقابل  05/4  12 74 01/0  40/0  

ها و طي زمان ها در گروهبرای بررسي تغییرات میانگین مولفه

گیری مكرر استفاده شد متغیری با اندازهاز تحلیل واریانس تک

های که بین گروه دهدميآزمودني نشان اثرات بین که نتایج 

و همچنین گروه کنترل  خودتنظیمي، یادگیری مشارکتيآزمایش 

-های جهت گیری تبحری و جهت گیری رویكردیدر مولفه 

تفاوت معنادار است. اثرات درون آزمودني نیز نشان  اجتنابي

 در طول سه جهت گیری هدفيدهد که میانگین هر سه مولفه مي

 .تغییر کرده استمرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 

نتایج اثرات متقابل  تغییرات هر گروه در ادامه بررسي شده است.

آزمون دهد که در طول زمان )از پیش آزمون به پسنیز نشان مي

در حداقل  جهت گیری هدفيو پیگیری( میانگین هر سه مولفه 

 است. با افزایش همراه بودهها یكي از گروه

 ها گروه در جهت گیری هدفيیک درون( در -نتایج تحلیل واریانس تک متغیری با اندازه گیری مكرر )طرح یک بین .7جدول
 SS df MS F P 𝜼𝟐 متغیر منبع اثر

95/96 جهت گیری تبحری بین آزمودني  2 47/48  87/4  01/0  19/0  

10/36 عملكردی-جهت گیری رویكردی   2 05/18  50/1  23/0  07/0  

86/222 اجتنابي-جهت گیری رویكردی   2 43/111  77/8  001/0  29/0  

36/418 جهت گیری تبحری بین آزمودني )خطا(  42 96/9        

44/504 عملكردی-جهت گیری رویكردی   42 01/12        

91/533 اجتنابي-جهت گیری رویكردی   42 71/12        

73/152 یجهت گیری تبحر درون آزمودني )زمان(  2 36/76  08/9  001/0  18/0  

55/50 عملكردی-جهت گیری رویكردی   60/1  65/31  34/3  04/0  07/0  

88/517 اجتنابي-جهت گیری رویكردی   89/1  45/273  00/23  001/0  35/0  

70/168 جهت گیری تبحری اثر متقابل  4 17/42  01/5  001/0  19/0  

63/93 عملكردی-جهت گیری رویكردی   19/3  31/29  09/3  03/0  13/0  

90/119 اجتنابي-جهت گیری رویكردی   79/3  65/31  66/2  04/0  11/0  
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58/706 جهت گیری تبحری خطا  84 41/8        

49/636 ملكردیع-جهت گیری رویكردی   09/67  49/9        

56/945 اجتنابي-جهت گیری رویكردی   54/79  89/11        

در پیش آزمون  شان دادننتایج آزمون اثرات ساده بین گروهي 

عملكردی و -بین سه گروه در مولفه های تبحری، رویكردی

دو رویكردی اجتنابي تفاوت وجود ندارد. پس از مداخله بین 

گروه آزمایش با کنترل در مولفه های تبحری و رویكردی اجتنابي 

تفاوت معناداری وجود دارد. بعالوه در پس آزمون نیز این تفاوت 

-در مولفه رویكردیها ود دارد. بین گروهوجها بین گروه

 عملكردی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 

 

 جهت گیری هدفيهای آزمایش و گروه کنترل در اندازه گیری در بین گروه مراحلمقایسه اثر ساده بین گروهي در   .8جدول

 حد باال حد پایین sig خطا اختالف میانگین گروه زمان متغیر

- مشارکتي دتنظیميخو پیش آزمون تبحری 93/0  07/1  00/1  - 59/3  73/1  

- کروه کنترل خودتنظیمي  40/1  07/1  59/0  - 06/4  26/1  

- گروه کنترل مشارکتي  47/0  07/1  00/1  - 13/3  19/2  

40/1 مشارکتي خودتنظیمي پس آزمون   03/1  54/0  - 17/1  97/3  

20/4 کروه کنترل خودتنظیمي   03/1  001/0  63/1  77/6  

80/2 گروه کنترل تيمشارک   03/1  03/0  23/0  37/5  

- مشارکتي خودتنظیمي پیگیری  60/2  17/1  10/0  - 52/5  32/0  

20/1 کروه کنترل خودتنظیمي   17/1  94/0  - 72/1  12/4  

80/3 گروه کنترل مشارکتي   17/1  01/0  88/0  72/6  

33/0 مشارکتي خودتنظیمي پیش آزمون عملكردی-رویكردی  13/1  00/1  - 49/2  15/3  

- کروه کنترل خودتنظیمي  67/0  13/1  00/1  - 49/3  15/2  

- گروه کنترل مشارکتي  00/1  13/1  00/1  - 82/3  82/1  

- مشارکتي خودتنظیمي پس آزمون  80/1  27/1  49/0  - 97/4  37/1  

13/2 کروه کنترل خودتنظیمي   27/1  30/0  - 04/1  31/5  

93/3 گروه کنترل مشارکتي   27/1  01/0  76/0  11/7  

- مشارکتي خودتنظیمي پیگیری  40/0  85/0  00/1  - 52/2  72/1  

47/0 کروه کنترل خودتنظیمي   85/0  00/1  - 66/1  59/2  

87/0 گروه کنترل مشارکتي   85/0  94/0  - 26/1  99/2  

67/1 مشارکتي خودتنظیمي پیش آزمون اجتنابي-رویكردی  46/1  78/0  - 97/1  30/5  

40/0 کروه کنترل خودتنظیمي   46/1  00/1  - 23/3  03/4  

- گروه کنترل مشارکتي  27/1  46/1  00/1  - 90/4  37/2  

27/0 مشارکتي خودتنظیمي پس آزمون   28/1  00/1  - 91/2  45/3  

- کروه کنترل خودتنظیمي  20/4  28/1  01/0  - 38/7  - 02/1  
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 حد باال حد پایین sig خطا اختالف میانگین گروه زمان متغیر

- گروه کنترل مشارکتي  47/4  28/1  001/0  - 65/7  - 29/1  

- مشارکتي خودتنظیمي پیگیری  47/1  97/0  42/0  - 89/3  96/0  

- کروه کنترل خودتنظیمي  13/4  97/0  001/0  - 56/6  - 71/1  

- گروه کنترل مشارکتي  67/2  97/0  03/0  - 09/5  - 24/0  

بعالوه هر سه گروه تغییرات میانگینشان از پیش آزمون تا 

نتایج نشان داد که در مولفه جهت گیری پیگیری بررسي شد. 

با افزایش گروه یادگیری مشارکتي  هدفي گروه خودتنظیمي و

میانگین همراه بوده اند و بین نمرات پس آزمون و پیگیری در این 

مولفه هر دو گروه تفاوت ندارند. بعالوه گروه خودتنظیمي با 

توجه به میزان تغییرات میانگین نشان مي دهد که تاثیر بیشتری از 

نداشت.  مداخله پذیرفته است. گروه کنترل تغییرات معناداری

عملكرد تفاوت -کنترل و خودتنظیمي در رویكردبعالوه گروه 

معناداری را از پیش آزمون تا پیگیری نداشتند و تنها گروه 

یادگیری مشارکتي در این مولفه با افزایش میانگین همراه بوده 

اجتنابي است که -است. آخرین مولفه جهت گیری رویكردی

کنند. نتایج نشان داد که دانش آموزان از یادگیری اجتناب مي 

گروه خودتنظیمي و یادگیری مشارکتي با کاهش میانگین در این 

مولفه همراه بوده اند. بعالوه گروه خودتنظیمي کاهش میانگین 

بیشتری نسبت به گروه یادگیری مشارکتي داشته است. گروه 

 کنترل از پیش آزمون تا پیگیری تفاوت معناداری نداشت.

 

  

 بحث

مقایسه اثربخشي آموزش یادگیری پژوهش با هدف  ینا    

 گیری هدفجهتمشارکتي و آموزش خودتنظیمي تحصیلي بر 

افته یانجام گرفت.  اهواز شهردر دانش آموزان مقطع متوسطه دوم 

پژوهش حاکي اثربخشي هر دو مداخله آموزش یادگیری  اول

گیری افزایش جهت ارکتي و آموزش خودتنظیمي تحصیلي برمش

لیكن، اثربخشي آموزش  .ی دانش آموزان بودتبحرهدف 

بیشتر از ی تبحرافزایش جهت گیری هدف  یادگیری مشارکتي بر

. تاکنون پژوهشي به آموزش خودتنظیمي تحصیلي بوداثربخشي 

هدف  گیری مقایسه اثربخشي این روش آموزشي برجهت

و  پي، نیک(1396) شعاری با یافته پژوهشاما  .استه نپرداخت

 مبني بر اثربخشي آموزش( 2011و الو ) (1395همكاران )

همسو  تبحری افزایش جهت گیری هدف خودتنظیمي تحصیلي بر

 بود.     

                                                           
1 Graves 

گیری توان گفت افراد دارای جهتدر تبیین این یافته مي

فزایش سطح تبحری برای تبحر در تكلیف، غلبه بر چالش یا ا

(. از طرفي، در 2004)الیوت،  کنندکفایت خود تالش مي

( تأکید بر این است 1986به شیوه جیگ ساو ) مشارکتي یادگیری

 به موظف که درسي موضوعات از بخشي در که دانش آموزان

 سپس و آورند به دست کامل مهارت هستند، آن یادگیری

 ،يمیعظیاموزند )ب خود گروه اعضای سایر به را خود هایآموخته

که این امر، فرآیند یادگیری را برای  (1395ی، ریو پ بیاد ،يانیک

یادگیرندگان در قالب حس کفایت، تبحر در مطالب درسي و 

اعتماد بنفس تحصیلي همراه مي سازد و وقتي با پسخوراند مثبت 

سایر مشارکت کنندگان مواجهه مي گردد، در وجود فرد تقویت 

ست که اثربخشي آموزش یادگیری مشارکتي شود و از اینجامي

گردد. ی قابل قبول ميتبحرگیری هدف افزایش جهت بر

 1وزاگربه زعم  همچنین، آموزش خودتنظیمي تحصیلي نیز

 است فرآیندی انگیزشي، رفتاری، شناختي و فراشناختي( 2003)
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 و تحلیل در جهت تفكربا دهد تا اجازه مي یادگیرندگانکه به 

متمرکز ، بهتر مسائلمهارت حل و بهتر برای یادگیری  ریزیبرنامه

و تسلط و تبحر یافتن در یادگیری مطالب درسي را در دانش  شوند

آموزان تقویت و جزء اهدافشان گرداند. با این اوصاف تأکید 

بیشتر برای تسلط و تبحر داشتن در ارائه مطالب درسي خصوصا 

است که عامل بیشتر  برای ارائه به دیگران در یادگیری مشارکتي

گیری افزایش جهت بودن اثربخشي آموزش یادگیری مشارکتي بر

آموزش خودتنظیمي تحصیلي در اثربخشي نسبت به ی تبحرهدف 

 .دانش آموزان مورد مطالعه بود

پژوهش حاکي اثربخشي هر دو مداخله آموزش  دومیافته 

افزایش  یادگیری مشارکتي و آموزش خودتنظیمي تحصیلي بر

با . ی دانش آموزان بودكردیور -گیری هدف عملكردیجهت

 مبني بر اثربخشي آموزش (1396) یافته پژوهش شعاری

 -افزایش جهت گیری هدف عملكردی خودتنظیمي تحصیلي بر

 همسو بود.     یكردیرو

توان گفت افرادی که اهداف در تبیین این یافته مي

و به دست رویكردی دارند، بر نشان دادن شایستگي –عملكردی

از  (.2004کنند )الیوت، های مطلوب تمرکز ميآوردن قضاوت

یكي از پیامدهای مهم یادگیری مشارکتي توسعه تعامالت طرفي 

های اجتماعي برای کار تقویت مهارتچرا که  ،اجتماعي است

با تشویق  لذا .(1396)شعاری، است گروهي ضروری 

و همكاری با تعامالت سالم و مثبت آگاهي به  آموزاندانش

دیگران، احساس شایستگي و قضاوت مطلوب دیگران نیز برای 

گردد و این امر یكي از دالیل اثربخشي آموزش فرد حاصل مي

 -افزایش جهت گیری هدف عملكردی یادگیری مشارکتي بر

 1کیت و فرس ی دانش آموزان بود. این در حالي است کهكردیرو

برنامه ریزی، نظارت و  تفكر، بارا  خودتنظیمي تحصیلي (2005)

مي مرتبط ارزیابي کردن میزان پیشرفت در انجام یک فعالیت 

افزایش  و علت اثربخشي آموزش خودتنظیمي تحصیلي بر دانند

ی دانش آموزان در كردیرو -جهت گیری هدف عملكردی

پژوهش حاضر این بود که در خالل جلسات آموزش خودتنظیمي 

سازگاری بهتری با استاندارد تحصیلي مي آموزند که ارزیابي و 

                                                           
1 Keith & frese 

های آموزشي، انتظارات دیگران و ایفای نقش اجتماعي خویش 

کسب کنند و بدین ترتیب به طور مؤثرتری به تأیید دیگران و 

حس شایستگي دست یابند. با این اوصاف در مقابل رویكرد فرد 

مدارانه تر آموزش خودتنظیمي تحصیلي، تأکید بیشتر جهت 

برآورده کردن انتظارات دیگران، در ذات تعامل سازنده و 

یادگیری مشارکتي است که در نقش مشوقي محیطي، سبب 

انطباق پذیری، تعامل و تالش بیشتر جهت کسب تأیید دیگران در 

دانش آموزان گردید و به همین علت اثربخشي آموزش یادگیری 

ی كردیرو -افزایش جهت گیری هدف عملكردی مشارکتي بر

آموزش خودتنظیمي تحصیلي در دانش آموزان شي اثربخنسبت به 

 مورد مطالعه بیشتر بود.

پژوهش حاکي اثربخشي هر دو مداخله آموزش  سومیافته 

کاهش  یادگیری مشارکتي و آموزش خودتنظیمي تحصیلي بر

آموزان بود لیكن، ي دانشاجتناب -گیری هدف عملكردیجهت

گیری کاهش جهت اثربخشي آموزش خودتنظیمي تحصیلي بر 

آموزش یادگیری اثربخشي بیشتر از  ياجتناب -هدف عملكردی

مبني بر اثربخشي  (1396) شعاریمشارکتي بود که با یافته پژوهش 

افزایش جهت گیری هدف  خودتنظیمي تحصیلي بر آموزش

 توان گفتدر تبیین این یافته ميي همسو بود. اجتناب -عملكردی

اجتنابي بر اجتناب از  –گیری اهداف عملكرد افراد دارای جهت

های نامطلوب تمرکز نشان دادن فقدان شایستگي و قضاوت

آموزان در گروه دانشاز طرفي،  (.2004کنند )الیوت، مي

های گروهي شرکت یادگیری مشارکتي تشویق شدند که در بحث

های خود را با همساالن خود در گروه خود به اشتراک کنند و ایده

های یادگیری خود را زان عالیق فعالیتآموبگذارند. این دانش

های یادگیری مشارکتي موجب عالقه کنند. لذا فعالیتکشف مي

از سویي از  (.2011گردد )الو، آموزان ميو انگیزه ذاتي دانش

گیری در کاهش جهت يخود تنظیمدالیل اثربخشي آموزش 

اجتنابي دانش آموزان در پژوهش حاضر این  –اهداف عملكرد 

اما،  است.این مداخله گرچه معطوف به یادگیری درسي  که است

 کارکردهای بدني کنترل کسبدر  تالش عنوان به در وحله اول

ی منفي دروني خویش در هاهیجان و آگاهي از مدیریت خصوصا
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در یادگیری  باالتر اهداف به دستیابي توانایي و های رقابتيمحیط

 زیمرمناین راستا  . در(2011، 1لوگانو والكر )کول، است مطرح

نیز در پژوهش خود دریافت که تقویت خودتنظیمي  (2001)

نه تنها کمتر از اجتماع اجتناب کند  گردد فردتحصیلي موجب مي

فعاالنه اطالعات الزم را جستجو و با افراد و منابع مختلف بلكه، 

همچنین، از آنجا که در خالل جلسات نماید. برقرار بهتری تعامل 

نظیمي تحصیلي بیشتر بر تقویت مهارتهای آموزش خودت

ها و غلبه فرد بر ترس خودکنترلي هیجاني و تقویت توانایي

 هیجانات منفي دروني برای تعامل مثبت با دیگران تأکید گشت،

کاهش آموزش یادگیری مشارکتي در  بیشتری نسبت به اثربخشي

در دانش آموزان مورد  ياجتناب -گیری هدف عملكردیجهت

 .داشت مطالعه

ویژه  حاضر به پژوهش هایمحدودیت رغم علي نهایت در

ر اینكه این پژوهش بر روی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شه

هش را بایست نتایج حاصل از این پژواست، مي اهواز انجام گرفته

های جامعه تعمیم داد. به عالوه با احتیاط به سایر افراد و گروه

اثربخشي مقایسه شتر در خصوص تحقیقات بیپیشنهاد مي گردد 

بر آموزش یادگیری مشارکتي و آموزش خودتنظیمي تحصیلي 

آموزان سایر مقاطع تحصیلي و در دانش هدف یریگجهت

شود يمدانشجویان شهر اهواز انجام شود. عالوه بر این، پیشنهاد 

نتایج بدست آمده از این پژوهش در آموزش و پرورش شهر 

هدف  گیریرار گیرد تا به بهبود نوع جهتاهواز، مورد استفاده ق

 کمک بهتری گردد.آموزان و در کل بهداشت رواني دانش
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 Abstract 

Introduction: The present study was conducted with the aim of comparing 

the effectiveness of cooperative learning and academic self-regulation 

training on orientation in students of the second secondary level of Ahvaz city. 

Methods: The research design was quasi-experimental with pre-test-post-test 

and control group. The statistical population included students of the second 

secondary level in Ahvaz city in 2018-2019. The sample size was 45 students 

of the second secondary level of Ahvaz city in 2018, who were selected by 

multi-stage cluster method. The data collection tool was the goal orientation 

scale of progress (1998). After training the experimental groups, the post-test 

was conducted. Data analysis was done with "SPSS" version 24 software and 

with covariance analysis and follow-up test. 

Results: The results showed that cooperative learning training and academic 

self-regulation training were effective in increasing mastery goal orientation 

and functional-approach goal orientation and decreasing functional-

avoidance goal orientation (p<0.05). 

Conclusion: Also, the comparison of two interventions showed that the 

effectiveness of cooperative learning training on increasing mastery goal 

orientation and functional-approach goal orientation was more than academic 

self-regulation training (p<0.05). However, the effectiveness of academic 

self-regulation training in reducing functional-avoidance goal orientation was 

more than cooperative learning training (p<0.05). 

Keywords: Participatory learning training, academic self-regulation training,  

goal orientation 

 

 

 


