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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of teaching strategy learning and 

visualization and self-regulation training on student problem solving skills. 

Methods: The present research was experimental. The research population consisted of all 7th grade students 

in Tehran during the academic year 1397-1396. Using multi-stage cluster sampling, 120 students (60 female 

students, 60 male students) were selected as sample. A questionnaire for solving the Hepner and Peterston 

questionnaires was used to collect data, which was carried out in two stages: pre-test and post-test. Data were 

analyzed using covariance statistical test. 

Results: The findings showed that two methods of teaching visualization strategy and self-regulation training 

were effective on increasing students' problem solving skills, but there was no significant difference between the 

effects of these two methods. It was also found that the training of visualization strategy increased the mean of 

the component of trust in problem solving, the style of avoidance tendency and personal control, but self-

regulation education had a significant effect only on the component of trust in problem solving and the style of 

avoidance tendency. Also, the results showed that learning the learning strategy of visualization in the component 

of personal control was more effective than self-regulation education. 

Conclusions: The results showed that learning the learning strategy of visualization and self-regulation 

education in problem-solving skills influenced the male students more than female students. However, in the 

component of trust, the problem of teaching visualization strategies for male students was more effective than 

female students, and self-regulation education for female students was more effective than male students. 
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 یدهتجسم کردن و آموزش خود نظم یریادگیمقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد 

 هفتم هیآموزان پابر مهارت حل مسأله دانش

 3 امنشیک رضای، عل،*2 فیس اکبری، عل1 یسوسن فرخ

 
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم تحق ،یتیترب یروانشناس یمقطع دکتر یدانشجو 1
 رانیتهران، ا ،ییتاد، دانشگاه عالمه طباطبااس 2
 رانیتهران، ا ،یاستاد، دانشگاه خوارزم 3

 33/30/1301 تاریخ دریافت:

 20/13/1301 :پذیرش تاریخ

 چکیده
بر  دهیتجسم کردن و آموزش خودنظم یریادگیپژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد  :مقدمه

 ن انجام شد.آموزامهارت حل مسأله دانش

هفتم شهر تهران  یهیآموزان پادانش هیبود. جامعه پژوهش حاضر شامل کل یشیروش پژوهش حاضر آزما :کار روش

 ایچند مرحله ایخوشه یرگیمشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه 1301-1301 یلیبود که در سال تحص

 از هاداده آوریجمع یانتخاب شد. برا نهنمو عنوان به( پسر موزآدانش 13 -دختر آموزدانش 13) آموزدانش 123

اده ا استفب ها¬داده. شد اجرا آزمونو پس آزمونشپی مرحله در که شد استفاده پترستن و هپنر مسأله حل پرسشنامه

 قرار گرفت. لیمورد تحل انسیکووار یاز آزمون آمار

 مسألهمهارت حل شیبر افزا دهیرد تجسم کردن و آموزش خودنظمنشان داد که روش آموزش راهب هاافتهی ها:یافته

مشخص شد که آموزش  نیمشاهده نشد. همچن یروش تفاوت معنادار نیا ریتأث نبی اما بود، بخش اثر آموزاندانش

 یاجتناب و کنترل شخص شیمؤلفه اعتماد به حل مسائل، سبک گرا نیانگیم شیراهبرد تجسم کردن موجب افزا

داشت.  یاجتناب اثر معنادار شیاعتماد به حل مسائل و سبک گرا یتنها در مؤلفه دهیاما آموزش خودنظم شود،یم

 دهیاز آموزش خودنظم شتریب یتجسم کردن در مؤلفه کنترل شخص یریادگینشان داد آموزش راهبرد  جینتا نیهمچن

 اثر بخش بود.

 مسألهدر مهارت حل دهیتجسم کردن و آموزش خودنظم یریادگینشان داد که آموزش راهبرد  جینتاگیری: نتیجه

اعتماد به حل مسائل آموزش راهبرد  یدر مؤلفه کنلی. داشت اثر دختر آموزاناز دانش شتربی پسر آموزاندانش بر

 آموزاندانش یبرا دهیخودنظم آموزش و بود دختر آموزاندانش از تربخش اثر پسر آموزاندانش یتجسم کردن برا

 .بود پسر آموزاندانش از تربخش اثر ردخت

 واژگان کلیدی:

 حل مسأله

 یدهخودنظم

 تجسم کردن یریادگیراهبرد 

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

 [1]آموزش کشور نقش اساسی در توسعه جامعه دارد بن تردید نظام 

و یکی از اهداف آموزش تربیت دانش آموختگانی است که با استفاده از 

. بنابراین پرورش [2]مختلف تفکر به فعالیت علمی بپردازند  یهاوهیش

نی فراگیران همواره به عنوان یکی از مهمترین فکری و ذه یهامهارت

آموزشی در محافل آموزشی جهان مدنظر قرار گرفته است  یهاهدف

نگونه بیان شده است که مهارت . در تعریف مهارت حل مسأله ای[3]

رفتاری دارد و  -حل مسأله مهارتی فکری است که فرایندی شناختی

 مشکل یهاتیموثری برای مقابله با موقع یهاافراد به واسطه آن روش

از این . [4] کنندییا مسأله زا در زندگی روزمره را شناسایی و کشف م

رو حل مسأله مستلزم راهبردهای ویژه و هدفمندی است که فرد به 

، ردیگیحل م، تصمیم به اتخاذ راهکندیآنها مشکالت را تعریف م لهیوس

. در کندیراهبردهای حل مسأله را انجام داده و بر انجام آن نظارت م

 Higher) حل مسأله یادگیری قاعده سطح باالتر Gagne [5] هینظر

order rule )مسأله، نام گرفته است. طبق این نظریه در حل

، که قبالً آموخته است قبلی فرد، به ویژه قواعد یا اصولی یهایریادگی

. بسیاری از افراد فرایند حل مسأله شودیبا هم ترکیب م یابه طریق تازه

مؤثر و  یهاحل. این فرایند راه[1] دانندینمونه تفکر م نیتریرا عال

بالقوه را برای یک مسأله یا مشکل در دسترس قرار داده و امکان انتخاب 

. حل دهدیمختلف افزایش م یهاحلمؤثر را از بین راه یهاحلراه

مسأله به عنوان یک راهبرد مقابله کلی که سازگاری، انطباق و رقابت را 

. حل مسأله به معنای درگیری در [1]، نیز مطرح است دینمایتسهیل م

 یهاو توسعه مهارت [8]تکلیفی است که راه حل آن مشخص نیست 

نیاز محسوب  حل مسأله برای رشد ذهنی کودکان یک مهارت پایه مورد

، موجب کندیآموزان ایجاد ممادگی که برای دانشو با آ شودیم

 یا؛ از این رو، برنامه مدرسهشودیآموزان مدانشموفقیت تحصیلی در 

 یهاکه مناسب یادگیری حل مسأله باشد، به تقویت تفکر علمی، مهارت

به باور  .[0] گرددیحل تعارض منجر م یهاحل مسأله و مهارت

Woolfolk [13] آموزان واقعاً بتوانند دانش خود را برای اینکه دانش
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مورد استفاده قرار دهند، باید خود به مسائل پی برده، روی آنها کار 

در بررسی خود  Samadi [11]کنند و با آنها دست و پنجه نرم کنند. 

نشان داد که آموزش خودتنظیمی موجب افزایش عملکرد حل مسأله 

 ,Ebrahimpour Koumleh. شودیآموزان ره ابتدایی مدر دانش

Naderi & Seif Naraghi [12]  در پژوهش خود که به بررسی عناصر

درسی بر پرورش مهارت حل مسأله پرداخته بودند، از  یهابرنامه

یادگیری به عنوان یکی از عناصر مهم در زمینه -راهبردهای یاددهی

 Fathiاند. این در حالی است که پرورش مهارت حل مسأله اشاره نموده

Azar  در بررسی خود نیز اینگونه بیان داشتند که توانایی [3]و همکاران

تفکر مانند مهارت حل  یهاآموزان و دانشجویان ایرانی در مهارتدانش

مسأله در سطح پایینی قرار دارد و در نظام تعلیم و تربیت ایران نیز این 

ها زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به این مهارت

 دابییمختلف افزایش م یهاارت حل مسأله با ارائه آموزشموضوع که مه

و آموزش  یدهدر این پژوهش به بررسی  روش آموزش خودنظم [11]

 درسیرداخته شده است که به نظر مراهبرد یادگیری تجسم کردن پ

 نقش موثری در افزایش مهارت حل مسأله داشته باشند.

 Bandura [13]اجتماعی  -از نظریه شناختی یدهمفهوم خودنظم

نشأت گرفته، مفروضه اصلی این نظریه این است که هر فردی حاصل 

تعامل سه دسته متغیرهای شخصی، محیط و رفتار است. بر اساس این 

، گرددیتنها به وسیله فرآیندهای شخصی تعیین نم یدهنظریه خودنظم

تی، خودهدای یهایو قابلت هاییکاربرد توانا یدهمطابق نظر بنرا خودنظم

 Schunk [14]خودکنترلی و خود مختاری است. به اعتقاد 

شامل فرآیندهایی است که منجر به فعال سازی و حفظ  یدهخودنظم

 & MakelFerson. شودیشناختی، رفتاری و عاطفی م یهاتیفعال

Reomik نندکیبا در نظر گرفتن تعریف ارائه شده از زیمرمن بیان م 

 یایک خصوصیت و ویژگی ثابت نیست، بلکه مجموعه یدهکه خودنظم

آموزان جهت انجام از فرآیندهای وابسته به محیط است که دانش

به دلیل  یده. خودنظم[15] پردازندیتکالیفشان به انتخاب میان آنها م

 یاد عناصر هیجانی، شناختی و رفتاری در بافتی واحد، مجموعهپیون

، یده. به طور کل خودنظم[11] دهدیرا ارائه م ییهاتیکلیدی از قابل

ر ها را در سه حوزه مجزای شناخت، هیجان و رفتاها و واکنشکنش

اینگونه بیان  Schunk Pintrich [18] &. [11] کندیتنظیم م

 Ramaniقابل آموزش هستند.  یدهکه راهبردهای خودنظم دارندیم

و عدم تنظیم در کودکان با  یدهدریافتند خودنظم [10]و همکاران 

در تعامل با دیگران رابطه وجود دارد.  ها رفتاریتوانایی مدیریت چالش

Jelvegar  در بررسی خود نشان دادند که آموزش  [15]و همکاران

ه اجتماعی در کودکان موجب افزایش مهارت حل مسأل یدهخودنظم

 .شودیم

از سوی دیگر راهبردهای مطالعه شامل افکار و رفتارهای نهان و 

 وانندتیآشکاری است که با موفقیت در یادگیری مرتبط هستند و م

 یی از راهبردها. یک[23]از طریق مداخالت آموزشی تغییر یابند 

مطالعه که اخیراً نیز مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است، یادگیری 

به عنوان یک فعالیت مولد است. نظریه راهبردهای یادگیری به عنوان 

که این دید را نسبت  گرددیبر م Burttleseفعالیت مولد به کارهای 

 ابه یادگیری داشته که فعالیتی است که طی آن تجربیات جدید ب

یادگیری به  شودیشناختی موجود در یادگیرنده ادغام م یهاقالب

روش مولد به طور کل شامل فرایند شناختی در مورد ادغام دانش 

موجود با مفاد درسی ارائه شده جدید باره سازماندهی شده است 

[21] .Fiorella & Mayer [22] که در راهبردهای  دارندیبیان م

 آموز در فرآیند یادگیری به صورتمطالعه یادگیری مولد خود دانش

فعالی نقش داشته و به طور فعال به سازماندهی و ادغام ساختارهای 

. دیدگاه ویتروک در مورد یادگیری فعال بر این پردازندیشناختی م

اساس بود که یادگیری وابسته به مطلب جدید و فرایند شناختی است 

. [23] کندیآموز آن را تجربه مکه هنگام ارائه مطلب جدید دانش

که رشد شناختی را به عنوان  Piaget [24]همچنین به دیدگاه 

 یهاو با قالب کندیفرایند که فرد با آن تجربیات خود را سازمندهی م

ه ب توانی، در این بین حتی مسازدیشناختی موجود آنها را مرتبط م

نیز اشاره نمود که بین به یادسپاری و  [25]روانشناسان گشتالت نیز 

. Wittrock [21]اخیر  یهافهمیدن تفاوت قائل شدند. در دهه

Mayer [21] دتوانینشان دادند که چگونه مفاهیم یادگیری فعال م 

نشان  Wittrock [21]رد استفاده قرار گیرد. در نظریه آموزش مو

دادکه چگونه یادگیری وابسته به مطالب جدیدی است که ارائه 

ه است؛ افراد تمایل و مطالبی است که از قبل وجود داشت شودیم

نشان داد  Wertheimer [25]دارند که هر دو را باهم ادغام کنند. 

که دانشجویان زمانی که از راهبردهای یادگیری فعال استفاده 

، راهبردهایی مانند خالصه نویسی و مقایسه، یادگیری در ندینمایم

. در راهبردهای یادگیری فعال سه فرایند [28] افتدیآنها بهتر اتفاق م

شناختی در یادگیری وجود دارد که شامل: انتخاب کردن، سازماندهی 

و ادغام است. در این فرایند وظیفه معلم تنها این نیست که اطالعات 

آموزان با فرایند مناسب را ارائه دهد بلکه شامل روبه رو کردن دانش

. [22]ی یادگیری فعال است در طی یادگیری و فرایندهای شناخت

 & ,Fiorellaیکی از راهبرد یادگیری به عنوان فعالیت مولد که 

Mayer [22] سم کردن اند یادگیری به وسیله تجپیشنهاد کرده

ز که ا افتدیاست، یادگیری به وسیله تجسم کردن زمانی اتفاق م

که بر اساس موارد آموخته شده تصویری  شودییادگیرنده خواسته م

را در ذهن خود تشکیل دهد. همچنین یادگیری به روش تجسم کردن 

شامل تجسم اجزای تجسم، ترتیب تصاویر تجسم شده، ساختار 

برقراری رابطه بین تصاویر تجسم شده  تصاویر تجسم شده و نحوه

در یک بررسی نشان دادند که  [20]و همکاران  Dunloskyاست. 

یادگیری به شیوه تجسم کردن کارکرد افراد را در یادآوری لیست 

نیز  [33]و همکاران  Driskell. همچنین دهدیکلمات را افزایش م

 تواندینشان دادند که تجسم کردن به عنوان تمرین ذهنی م

 & De Koningعملی در افراد را باال ببرد. در ضمن  یهامهارت

van der Schoot [31]  در یک بررسی نشان دادند که تجسم کردن

 .شودیموجب افزیش مهارت قالب بندی در خواندن داستان م

با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت مهارت حل مسأله در 

آموزشی راهبردهای  یهاو با توجه به ارائه روشآموزن دانش

آموزان تفکر دانش یهامطالعه مدرن برای افزایش کارایی مهارت

ف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که آیا هد

آموزان تأثیر دارد؟ آیا بر حل مسأله دانش یدهآموزش خودنظم

آموزان آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن بر حل مسأله دانش

تأثیر دارد؟ آیا بین اثر بخشی آموزش آموزش راهبرد یادگیری 

آموزان تفاوت بر حل مسأله دانش یدهتجسم کردن و خودنظم

 وجود دارد؟
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 کار روش

روش پژوهش حاضر آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش 

هفتم شهر تهران بود  هیآموزان دختر و پسر پاحاضر شامل کلیه دانش

مشغول بودند. با استفاده از روش  1301-1301که در سال تحصیلی 

دانش آموز  13ز )آمودانش 123 یاچند مرحله یاخوشه یریگنمونه

دانش آموز پسر( که حائز معیارهای ورود به پژوهش بودند،  13 -دختر

معیارهای ورود به پژوهش حاضر برای  به عنوان نمونه انتخاب شدند.

آموزان شامل: عدم تکرار پایه در مقاطع قبلی، قبول به شرکت دانش

در آموز منظم در جلسات آموزشی، موافقت مسئولین و والدین دانش

آموز در جلسات آموزشی به دلیل شرایط انضباطی، مورد حضور دانش

نداشتن معلولیت جسمی )نابینا یا ناشنوا بودن( برای برقراری ارتباط 

آموزشی مؤثر، نداشتن منع بیماری جسمی که موجب قطع جلسات 

آموزش شود، عدم انتقال از مدارس تیزهوشان به مدارس عادی )برای 

همسو با مهارت حل مسأله  رسدیکه به نظر مکنترل متغیر هوش 

از نمره برش در پرسشنامه مورد استفاده در  ترنییاست(، کسب نمره پا

پس از انتخاب افراد گروه نمونه، افراد به طور تصادفی  پژوهش حاضر.

 23نفر دختر و  23در سه گروه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن )

نفر  23نفر پسر( و کنترل ) 23دختر و نفر  23) یدهنفر پسر(، خودنظم

نفر پسر( جایگزین شدند. شایان ذکر است که در هر گروه  23دختر و 

آموزان پسر به آموزان دختر و دانشکالس آموزشی تشکیل شد و دانش

طور مجرا مورد آموزش قرار گرفتند. در پایان نیز برای حفظ موازین 

ز آموزش راهبردیادگیری آموزان گروه کنترل نیاخالقی برای دانش

 ارائه شد. یدهتجسم کردن و خودنظم

 &حاضر از پرسشنامه حل مسأله  پژوهشها در داده یآوربرای جمع

Peterson Hepnner  .پرسشنامه حل مسأله توسط هپنر استفاده شد

گان از برای سنجش درک پاسخ دهنده 1082و پترستن در سال 

ماده دارد  35ست. این پرسشنامه شان تهیه شده امسألهرفتارهای حل

راحی شان طچگونگی واکنش افراد به مسائل روزانه یریگکه برای اندازه

 یگذارماده از پرسشنامه برای اهداف پژوهشی است و نمره 3شده است. 

 3مسأله برمبنای چرخش تحلیل عاملی دارای . پرسشنامه حلشودینم

 -( سبک گرایش2ئل؛ ( اعتماد به حل مسا1زیرمقیاس مجزا است: 

سطح مقیاس  1( کنترل شخصی. این پرسشنامه بر مبنای 3اجتناب؛ و 

لیکرت با نمرات پایین که نشان دهنده باالترین سطح آگاهی از 

= به طور متوسط 2=کامالً موافقم، 1مسأله است )حل یهاییتوانا

= به طور متوسط 5= اندکی مخالفم، 4= اندگی موافقم، 3موافقم، 

مسأله . پرسشنامه حلشودی= کامالً مخالفم(، نمره گذاری م1م و مخالف

تنظیم و آزمایش شده است. همسانی  هایآزمودنبا چندین نمونه از 

در خرده  85/3تا  12/3درونی نسبتاً باالیی با مقادیر آلفای بین 

. [32]برای مقیاس کلی دارد  03/3( و 85/3، 84/3، 12/3) هااسیمق

که  کندیم یریگرا اندازه ییهاروایی آزمون نشان داد که ابزار سازه

ل مرکز کنتر یامربوط به متغیرهای شخصیتی و به طور قابل مالحظه

. پایایی بازآزمایی نمره کل پرسشنامه در فاصله هفته در [32]هستند 

گزارش شده که بیانگر این است که پرسشنامه  80تا  3//83از  یادامنه

مسأله است. این حل مسأله، ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل

ترجمه  1315پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسروی در سال 

. آلفای کرونباخ در تحقیق [33]ان استفاده شد و برای اولین بار در ایر

گزارش شده است، که در حد قابل قبولی  11/3و در  81/3انجام شده 

 در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی آزمون با استفاده از .[33]است 

الزم  یپس از کسب مجوزها به دست آمد. 02/3ضریب آلفای کرونباخ 

ابتدا نمونه آماری انتخاب شد و پس از مراجعه به مدرسه و هماهنگ 

کردن با مسئولین مدرسه گروه نمونه انتخاب شد و از آنجایی که 

مدرسه میسر نبود در هر جنس سه  دسترسی به هر سه گروه در یک

آموزان به عنوان گروه مدرسه انتخاب شد و به طور تصادفی گروه دانش

و یا  یدهتجسم کردن، یا آموزش خودنظمآموزش راهبرد یادگیری 

دا آزمایش و گواه ابت یهاگروه کنترل انتخاب شدند. پس از تعیین گروه

سات آموزش راهبرد جل. ها اجرا شدپیش آزمومن بر روی همه گروه

اجرا شد و جلسات  [22]یادگیری تجسم کردن بر اساس فیروال و مییر 

آموزش خودنظم دهی بر اساس جلسات آموزش راهبردهای یادگیری 

که شرح جلسات به  اجرا شد [34]توکلی زاده  یدهبه روش خودنظم

 قرار زیر است.

 هایافته
ارائه شده  3ل دوجدر  مطالعهتوصیفی متغیرهای مورد  یهاآماره

برای بررسی اثر بخشی آموزش استفاده شده از تحلیل  است.

کوواریانس یک متغیره و چند متغیره استفاده شد. که پیش از استفاده 

گردید. همانگونه که  بررسیاستفاده از آن  یهان مفروضهاز این آزمو

، شرط همگنی شیب رگرسیون برقرار شودیمشاهده م 5ل دوجدر 

خطا بود که نتایج آزمون لون  یهاانسیاست. شرط دیگر برابری وار

که این شرط نیز در آزمون حل مسأله و در تمامی  بودحاکی از آن 

(. در ادامه برای بررسی اثر بخشی P>35/3آن برقرار بود ) یاهمؤلفه

ها از آزمون کوواریانس یک متغیره برای نمره کل و از و مقایسه گروه

آن استفاده شد. نتایج  یهاآزمون کوواریانس چند متغیره برای مؤلفه

نشان داد که بین میانگین نمره کل مهارت حل کواریانس  تحلیل

دختر و پس تفاوت معناداری وجود دارد  مسأله دانش آموزان

(31/3>P ،833/0=(،1113)F میزان تأثیر .)بود. همچنین نتایج  383/3

حل مسأله سه گروه  مهارتکل  نمرهنشان داد که بین میانگین 

آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، آموزش خودنظم دهی و گروه 

(. P ،312/33=(،2113)F<31/3داری وجود دارد )گواه تفاوت معنی

بود. با این وجود نتایج نشان داد که اثر تعاملی  311/3میزان تأثیر 

گروه و جنسیت بر نمره کل مهارت حل مسأله دانش آموزان معنادار 

در ادامه برای پی بردن به این (. P ،803/3=(،2113)F=313/3نبود )

ن ب نکته که دقیقاً بین کدام گروه تفاوت وجود دارد، از آزمون تعقیبی

فرونی استفاده شد که نتایج آن در ادامه ارائه شده است. همانطور که 

بین میانگین نمره کل مهارت حل مسأله گروه  شودیمالحظه م

آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و گروه گواه تفاوت معنی داری 

(، که بیانگر تأثیر آموزش راهبرد یادگیری >31/3Pوجود دارد )

حل مسأله دانش آموزان است. همچنین نتایج  تجسم کردن بر مهارت

که بین میانگین نمره کل مهارت حل مسأله گروه  دهدینشان م

آموزش خود نظم دهی و گروه گواه نیز تفاوت معناداری وجود دارد 

(31/3P< که بیانگر اثر بخشی این روش بر مهارت حل مسأله دانش )

بین اثر بخشی روش  که دهدیآموزان است. با این حال نتایج نشان م

آزمایشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم 

 دهی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد.
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 نحوه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن: 2ل دوج

 شرح جلسه محتوای جلسه جلسه

2 
معرفی راهبرد 

یادگیری تجسم 

 کردن

لسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن ابتدا به معارفه با اعضای کالس پرداخته شد و در مورد محتوای تمرین تجسم در جلسه اول از ج

رد وکردن و نحوه اثر گذاری آن توضیح و آموزش داده شد، سپس در مورد برنامه کلی ره آموزشی توضیح داده شد. در پایان تمرین تجسم کردن در م

 آموزان قرار گرفت، انجام شد.کتاب درسی فارسی که پیشتر انتخاب شده و در کاربرگی چاپ شده است در اختیار دانش یک پاراگراف از

1 
بسط و گسترش 

استفاده از راهبرد 

 تجسم کردن

ته نفره از آنها خواس یهاگروه آموزان بهدر جلسه م از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، با ارائه تمرینات کوتاه و با تقسیم دانش 

ناآشنا( که در اختیار دارند به تجسم پرداخته  یهاشد که به نوبت در مورد کاربرگی )استفاده از یک متن غیر درسی به منظور پرورش مهارت در متن

دارد، تصحیح الزم اعمال شد. در ادامه یک  و با یکدیگر در میان بگذارند. در ادامه روند تمرینات به چک شد و اگر مشکلی در انجام تمرینات وجود

 کاربرگ به منظور تمرین در منزل ارائه شد.

9 
تجسم کردن 

 گروهی

م خود که تجس شودیدر جلسه سوم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد تجسم کردن، ابتدا تکلیف جلسه پیش بررسی شد و از تمامی افراد خواسته م

جلسه پیش ارائه دهند و میزان یادگیری آنها در مورد کاربرگ بررسی شده و به آنها در مورد نحوه انجام تمرین بازخورد را در مورد کاربرگ ارائه شده در 

تاب ک یهاارائه شد. در ادامه این جلسه برای تثبیت یادگیری راهبرد تجسم کردن یک تمرین به صورت گروهی و به کمک کل در مورد یکی از درس

 در پایان نیز کاربرگی به منظور انجام یک تکلیف مشابه نیز ارائه شد. درسی فارسی انجام شد.

 تمرین نوشتاری 4

و در  ددر جلسه چهارم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، ابتدا به تکلیف هفته گذشته پرداخته شد و تکالیف ارائه شده مرور ش

د داده شد. در ادامه تمرین جدیدی با استفاده از یک کاربرگ موازی ارائه شد. در این تمرین کاربرگی آموز بازخورخصوص کیفیت انجام آنها به دانش

 که تجسم خود شودیآموز خواسته موجود دارد که دارای ستون است و در یک ستون متنی نوشته شده است و در ستون دیگر که خالی است، از دانش

 د کاربرگ دیگر برای تثبیت تمرین نوشتاری تجسم کردن ارائه شد.را در ستون مقابل بنویسد. در پایان چن

 علوم 5

در جلسه پنجم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، ابتدا تکالیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به 

آموزان آموزش داده شد که راهبرد آموزان است، ارائه شد. به دانشرس علوم دانشآموزان بازخورد ارائه شد. در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس ددانش

 ییهانفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد. در پایان کاربرگ یهاتجسم کردن را در درس علوم استفاده نمایند. در ادامه در قالب گروه

 مناسب با درس علوم ارائه شد.

 انگلیسی 6

از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، ابتدا تکالیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به در جلسه ششم 

آموزان آموزش داده شد آموزان است، ارائه شد. به دانشآموزان بازخورد ارائه شد. در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس درس زبان انگلیسی دانشدانش

نفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد. در  یهاد تجسم کردن را در درس زبان انگلیسی استفاده نمایند. در ادامه در قالب گروهکه راهبر

 مناسب با درس زبان انگلیسی ارائه شد. ییهاپایان کاربرگ

 ریاضی 7

الیف جلسه قبل مرور شد و در مورد نحوه انجام تمرینات به در جلسه هفتم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، ابتدا تک

آموزان آموزش داده شد که آموزان است، ارائه شد. به دانشآموزان بازخورد ارائه شد. در ادامه جلسه تمریناتی که بر اساس درس ریاضی دانشدانش

نفره راهبرد تجسم کردن در این درس تمرین شد. در پایان  یهاهراهبرد تجسم کردن را در درس ریاضی استفاده نمایند. در ادامه در قالب گرو

 مناسب با درس ریاضی ارائه شد. ییهاکاربرگ

 یبندجمع 1

ف یدر جلسه هشتم از جلسات هشتگانه آموزش راهبرد تجسم کردن، ابتدا به مرور تکالیف هفته جلسه قبل پرداخته شد و در مورد نحوه انجام تکال

 توانیغیر درسی که م یهانهیدر جلسه پایانی به بررسی مشکالت رایج در مورد استفاده از این راهبرد پرداخته شد و به بررسی زم بازخورد ارائه شد.

 در آنها از این راهبرد استفاده کرد، پرداخته شد. در پایان پس آزمون انجام شد.

 

 

 دهیپروتکل خودنظم :1ل دوج

 شرح جلسه محتوای جلسه جلسه

 اری ارتباطبرقر 2
که ابتدا به معارفه با شرکت کنندگان پرداخته شد و در ادامه به مباحث در خصوص  یدهدر جلسه اول از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

 چیست به عنوان نوعی از یادگیری که به فرایند خودجوش توضیحی ارائه شد. یدهاینکه خودنظم

1 
راهبرد شناختی تکرار و 

 مرور، بسط

راهبردهای تکرار و مرور مانند مرور ذهنی و از خود سؤال پرسیدن آموزش داده شد. در  یدهسه م از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدر جل 

 در این خصوص ارائه شد. ییهاادامه راهبرد بسط دادن با مثال برای دانش آموزان توضیح داده شد و آموزش

9 
راهبرد شناختی سازمان 

 دهی، تعیین هدف

، تهیه سر فصل یبند، فهرستیبندبه آموزش راهبرد سازماندهی شامل آموزش دسته یدهلسه سوم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظمدر ج

 موضوعات، و تبدیل متن به طرح یا نقشه مفهومی به عنوان هدف آموزش داده شد و تمریناتی در این خصوص ارائه شد.

4 
راهبرد فراشناختی برنامه 

 شخصی ریزی و نظارت

راهبردهای مختلف برنامه ریزی شامل تعیین هدف، بررسی اولیه، پیش بینی زمان  یدهدر جلسه چهارم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

و مواردی از این دست آموزش داده شد. در ادامه راهبرد کنترل و نظارت آموزش داده شد، شامل ارزشیابی و نظارت بر توجه و درک، سؤال 

 زیابی سرعت یادگیری.کردن و ار

 کنترل شناخت 5
رل برای کنت ییهابه معرفی عوامل بیرونی و درونی در شناخت آموزشی ارائه شد و راه یدهدر جلسه پنجم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

 و آگاهی از آنها ارائه شد.

 یدهخودنظم 6
پرداخته شد که شامل مواردی برای  یدههبردهای فراشناختی خودنظمبه آموزش را یدهدر جلسه ششم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

 بررسی راهبردهای شناختی آموزش داده شده در جلسات قبل بود.

7 
 -راهبرد مدیرت منابع

 مدیریت زمان، خودسنجی

زمان راهبردهای مدیریت  در مورد مدیریت منابع و مدیرت یاپس از ارائه مقدمه یدهدر جلسه هفتم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

 برای ساعات روز. یزیرزمان و مدیریت منابع آموزش داده شد، مواردی مانند برنامه

1 
مدیریت هیجان خشم و 

 اضطراب، تقویت شخصی

به آموزش راهبردهایی در مورد کنترل و مدیریت هیجان خشم و هیجان اضطراب  یدهدر جلسه هشتم از جلسات هشتگانه آموزش خودنظم

ها پس از پایان جلسات به عنوان پایان جلسات ارائه شد و مواردی برای حفظ و تمرین آموخته یبندرداخته شد و در پایان این جلسه جمعپ

 ارائه شد.
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 آموزان شرکت کننده در پژوهش حاضر به تفکیک جنسیت و گروهتوصیف نمرات حل مسألهدانش: 9ل دوج

 گواه یدهآموزش خودنظم نآموزش راهبرد تجسم کرد تعداد جنسیت

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  

        اعتماد به حل مسأله

        پسر

 31/5 15/20 32/5 23/28 24/5 05/20 23 پیش آزمون

 05/4 25/33 53/4 15/35 22/1 25/31 23 پس آزمون

        دختر

 12/4 05/33 85/3 35/21 04/4 85/21 23 نپیش آزمو

 10/4 35/28 32/1 05/31 10/5 13/34 23 پس آزمون

        سبک گرایش اجتناب

        پسر

 35/1 83/43 21/5 43/43 38/8 53/45 23 پیش آزمون

 34/8 03/41 40/8 15/51 18/4 43/51 23 پس آزمون

        دختر

 15/1 83/48 13/4 45/44 18/8 25/48 23 پیش آزمون

 03/1 83/44 40/8 15/51 15/11 55/52 23 پس آزمون

        کنترل شخصی

        پسر

 01/3 35/14 33/2 23/11 14/2 15/12 23 پیش آزمون

 10/2 55/14 35/3 55/14 23/3 55/18 23 پس آزمون

        دختر

 34/3 15/14 11/2 85/11 81/1 05/11 23 پیش آزمون

 33/3 45/14 31/2 13/13 40/2 13/11 23 ونپس آزم

        نمره کل

        پسر

 13/13 03/81 18/1 83/82 51/12 13/81 23 پیش آزمون

 04/13 13/05 02/8 05/131 28/0 23/112 23 پس آزمون

        دختر

 85/0 43/04 12/1 15/82 33/11 35/88 23 پیش آزمون

 10/11 13/81 32/0 43/131 05/12 35/133 23 پس آزمون

گروه دانش آموزان پسر با دانش آموزان  یهانیانگیهمچنین مقایسه م

دختر نشان داد که آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش 

خودنظم دهی بر روی دانش آموزان پسر موثرتر از دانش آموزان دختر 

زش آمو برای مقایسه تأثیر آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و بود.

مهارت حل مسأله )اعتماد به حل  یهااسیخودنظم دهی بر خرده مق

، سبک گرایش اجتناب و کنترل شخصی( در دانش آموزان دختر مسائل

و پسر از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد. قبل از انجام این 

 همگنی ماتریس کوواریانس بررسی شد. یهاتحلیل مفروضه

 

 های رگرسیونی همگنی شیبنتایج بررس: 4ل دوج

 مؤلفه
میانگین 

 مجذورات
F  سطح

 معناداری

 158/3 133/1 843/44 اعتماد به حل مسأله

 115/3 132/1 118/113 سبک گرایش اجتناب

 441/3 050/3 812/1 کنترل شخصی

 311/3 355/2 248/218 نمره کل

 

است.  031/43، مقدار آماره باکس برابر با شودیهمانطور که مشاهده م

 یداریاست. سطح معن 388/3بدست آمده برای این آماره  Fمقدار 

 35/3باالتر از  318/20313و  33محاسبه شده با درجه آزادی  Fمقدار 

بنابراین فرض همگنی ماتریس کواریانس پذیرفته  (.<35/3Pاست )

اجرا  اهانسی. همچنین نتایج تست لون برای تعیین همگنی وارشودیم

 ودشیپذیرفته م هاانسیها فرض همگنی وارکه در تمام مؤلفهنشان داد 

(35/3P>همانطور که مشاهده م.)در بخش جنسیت مقدار  شودیF 

این  یداریبود که سطح معن 235/3بدست آمده در اثر المبدای ویلکز 

(، بنابراین >35/3Pبود ) 35/3کمتر از  218و  3مقدار با درجه آزادی 

 یهااسیدختر و پسر در ترکیب خطی خرده مقدانش آموز  یهاگروه

دارند. همچنین  یداریآزمون مهارت حل مسأله با یکدیگر تفاوت معن

بدست آمده در اثر  Fها مشخص شد که مقدار در بخش بررسی گروه

بود که سطح معنی داری این مقدار با درجه  502/10المبدای ویلکز 

گفت  توانی، بنابراین م(>35/3Pبود ) 35/3کمتر از  218و  1آزادی 

آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، آموزش خودنظم  یهاکه گروه

آزمون مهارت حل  یهااسیدهی و گواه در ترکیب خطی خرده مق

مسأله با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. در ضمن نتایج نشان داد که 

ثر آمده در ا بدست Fدر بخش بررسی اثر تعامل جنسیت و گروه مقدار 

بود که در سطح معنی داری این مقدار با درجه  014/1المبدای ویلکز 

در ادامه برای پی بردن (. P=383/3بود ) 35/3بیشتر از  218و  1آزادی 

ها بین گروه هااسیبه این نکته که دقیقاً از لحاظ کدام یک از خرده مق

تفاوت وجود دارد، ابتدا سه تحلیل کواریانس تک متغیری در متن 

حلیل کواریانس چند متغیری انجام شد و در ادامه با آزمون تعقیبی ت

 بن فرونی مورد پیگیری قرار گرفت.
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بین نتایج نشان داد که در خرده مقیاس اعتماد به حل مسائل 

میانگین نمرات گروه دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری 

گروه در (. در اثر اصلی P ،081/2=(،1111)F=381/3ندارد ) وجود

خرده مقیاس اعتماد به حل مسائل نتایج نشان داد که بین 

آموزش آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن،  یهاگروه

داری وجود دارد تفاوت معنی و گروه گواه یدهخودنظم

(31/3>P ،313/11=(،2111)F میزان تأثیر .)بود. همچنین  235/3

به حل مسائل  اثر تعامل گروه و جنسیت در خرده مقایس اعتماد

آموزش راهبرد  یهانتایج نشان داد که در اثر تعاملی گروه

یادگیری تجسم کردن، آموزش خودنظم دهی و گواه با جنسیت 

، P<35/3دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد )

314/4=(،2111)F بود. 312/3(. میزان تأثیر 

 

 آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن با آموزش خودنظم دهی بر مهارت حل مسأله دانش آموزانی خالصه تحلیل کواریانس برای مقایسه اثر بخش: 5ل دوج

 ریمیزان تأث SS df MS F P منبع تغییرات

 383/3 332/3** 833/0 101/1351 1 101/1351 اثر اصلی جنسیت

 311/3 331/3** 312/33 350/3588 2 110/1111 اثر اصلی گروه

 340/3 313/3 803/3 832/313 2 114/121 اثر تعامل گروه*جنسیت

    553/131 113 141/12153 خطا

123  =n ،31/3 > P ** 

 

 آزمایش و گواه بر روی نمره کل حل مسأله یهاآزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه جفتی گروه :6ل دوج

123  =n ،31/3 > P ** 

ین بکه  دهدیر قسمت خرده مقیاس سبک گرایش اجتناب نتایج نشان مد

میانگین نمرات گروه دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود 

(. در اثر اصلی گروه در خرده مقیاس P ،224/3=(،1111)F=315/3ندارد )

آموزش راهبرد  یهاسبک گرایش اجتناب نتایج نشان داد که بین گروه

 داریتفاوت معنی و گروه گواه یدهآموزش خودنظمتجسم کردن، یادگیری 

بود. همچنین  231/3(. میزان تأثیر P ،115/11=(،2111)F<31/3وجود دارد )

اثر تعامل گروه و جنسیت در خرده مقایس سبک گرایش اجتناب نتایج 

آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن،  یهانشان داد که در اثر تعاملی گروه

خودنظم دهی و گواه با جنسیت دانش آموزان تفاوت معنی داری آموزش 

در قسمت خرده مقیاس کنترل (. P ،114/3=(،2111)F=413/3وجود ندارد )

بین میانگین نمرات گروه دانش آموزان که  دهدیشخصی نتایج نشان م

 (.P ،440/2=(،1111)F=111/3دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد )
 

 های دختر و پسر در نمره کل حل مسألهگروهنگین میا :7ل دوج

 سطح اطمینان %35   گروه

 میانگین 
خطای انحراف 

 استاندارد

سطح 

 پایین
 سطح باال

 404/131 244/132 325/1 180/134 دختر

 151/132 031/01 325/1 531/00 پسر

123  =n ،31/3 > P ** 

 
 ریانسآزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کوا :1ل دوج

آماره 

 باکس
 Fمقدار 

درجه آزادی 

2 

درجه آزادی 

1 

سطح 

 یداریمعن

031/43 311/1 33 318/20313 388/3 

 

در اثر اصلی گروه در خرده مقیاس کنترل شخصی نتایج نشان داد که 

آموزش آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن،  یهابین گروه

، P<31/3ارد )داری وجود دتفاوت معنی و گروه گواه یدهخودنظم

821/25=(،2111)F بود. همچنین اثر تعامل گروه و  318/3(. میزان تأثیر

جنسیت در خرده مقایس کنترل شخصی نتایج نشان داد که در اثر 

آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن، آموزش  یهاتعاملی گروه

خودنظم دهی و گواه با جنسیت دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود 

(. در ادامه برای اینکه مشخص شود P ،415/3=(،2111)F=818/3ندارد )

که دقیقاً بین کدام گروه تفاوت معنی دار وجود دارد از آزمون تعقیبی 

 بن فرونی استفاده شد.

بین میانگین نمره مؤلفه اعتماد به حل  شودیهمانطور که مالحظه م

 فاوتمسائل گروه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و گروه گواه ت

(، که بیانگر تأثیر آموزش راهبرد >31/3Pمعنی داری وجود دارد )

یادگیری تجسم کردن بر مؤلفه اعتماد به حل مسائل دانش آموزان بود. 

که بین میانگین نمره مؤلفه اعتماد به حل  دهدیهمچنین نتایج نشان م

مسائل گروه آموزش خودنظم دهی و گروه گواه نیز تفاوت معناداری 

( که بیانگر اثر بخشی این روش بر مؤلفه اعتماد >31/3Pارد )وجود د

که  دهدیبه حل مسائل دانش آموزان است. با این حال نتایج نشان م

بین اثر بخشی روش آزمایشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و 

آموزش خود نظم دهی بر مؤلفه اعتماد به حل مسائل دانش آموزان 

 رد.تفاوت معناداری وجود ندا

در مؤلفه سبک گرایش اجتناب نتایج نشان داد که بین میانگین نمره 

مؤلفه سبک گرایش اجتناب گروه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن 

(، که بیانگر تأثیر >31/3Pو گروه گواه تفاوت معنی داری وجود دارد )

آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن بر مؤلفه سبک گرایش اجتناب 

که بین میانگین نمره  دهدیبود. همچنین نتایج نشان م دانش آموزان

مؤلفه سبک گرایش اجتناب گروه آموزش خودنظم دهی و گروه گواه 

( که بیانگر اثر بخشی این >31/3Pنیز تفاوت معناداری وجود دارد )

 سطح اطمینان %35    گروه

 سطح باال سطح پایین داریمعنی سطح خطای انحراف استاندارد تفاوت میانگینها  

 202/5 -241/1 1 313/2 -414/3 آموزش خودنظم دهی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن

 511/22 134/11 331/3** 342/2 825/11 گواه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن

 281/23 314/11 331/3** 413/2 333/11 گواه آموزش خودنظم دهی
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روش بر مؤلفه سبک گرایش اجتناب دانش آموزان است. با این حال 

بخشی روش آزمایشی آموزش راهبرد که بین اثر  دهدینتایج نشان م

دگیری تجسم کردن و آموزش خود نظم دهی بر مؤلفه سبک گرایش یا

اجتناب دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. در ضمن نتایج در 

خصوص مؤلفه کنترل شخصی نشان داد که بین میانگین نمره مؤلفه 

کنترل شخصی گروه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و گروه گواه 

(، که بیانگر تأثیر آموزش >31/3Pرد )تفاوت معنی داری وجود دا

راهبرد یادگیری تجسم کردن بر مؤلفه کنترل شخصی دانش آموزان 

بود. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمره مؤلفه کنترل 

شخصی گروه آموزش خودنظم دهی و گروه گواه نیز تفاوت معناداری 

زشی بر مؤلفه این روش آمو دهدی( که نشان مP=011/3وجود ندارد )

 هددیکنترل شخصی دانش آموزان اثر نداشت. در ضمن نتایج نشان م

که بین اثر بخشی روش آزمایشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن 

و آموزش خود نظم دهی بر مؤلفه کنترل شخصی دانش آموزان تفاوت 

به دست  یهانیانگی( که با توجه به م>31/3Pمعناداری وجود دارد )

گفت که روش آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن  توانیآمده م

بیشتر از روش آموزش خودنظم دهی بر کنترل شخصی دانش آموزان 

 تأثیر دارد.

تعدیل شده بازشناسی پیشنهاد  یهانیانگیهمچنین مقایسه م

که در گروه آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن پسران  کندیم

نه بیان اینگو توانید، به عبارتی مانمیانگین باالتری را کسب نموده

داشت که آموزش راهبرد یادگیری تجسم بر مؤلفه اعتماد به حل 

مسائل پسران تأثیر بیشتری داشت. در گروه آموزش خودنظم دهی 

ده تعدیلی ش یهانیانگی، مقایسه مشودینیز همانطور که مشاهده م

هی که در گروه آموزش خود نظم د کندیبازشناسی پیشنهاد م

گفت  توانیاند، به عبارتی مدختران میانگین باالتری را کسب نموده

که آموزش خود نظم دهی بر مؤلفه اعتماد به حل مسائل دختران 

 موثرتر بود.
 

 آزمون مهارت حل مسأله یهااسیبر خرده مق یدهتحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خودنظم یهانتایج آزمون :3ل دوج

 داریسطح معنی خطای درجه آزادی درجه آزادی فرضیه Fمقدار  ارزش اثرات

      جنسیت

 321/3* 223 3 235/3 381/3 اثر پیالیی

 321/3* 218 3 235/3 010/3 اثر المبدای ویلکز

 321/3* 211 3 235/3 388/3 اثر هوتلینگ

 321/3* 113 3 235/3 388/3 یریشه رو نیتربزرگ

      گروه

 331/3** 223 1 113/18 115/3 اثر پیالیی

 331/3** 218 1 502/10 422/3 اثر المبدای ویلکز

 331/3** 211 1 522/23 143/1 اثر هوتلینگ

 331/3** 113 3 251/32 883/3 ریشه روی نیتربزرگ

      جنسیت*گروه

 383/3 223 1 014/1 300/3 اثر پیالیی

 383/3 218 1 014/1 032/3 اثر المبدای ویلکز

 383/3 211 1 014/1 131/3 اثر هوتلینگ

 321/3* 113 3 122/3 385/3 ریشه روی نیتربزرگ

123  =n ،31/3 > P  ،**35/3 > P 

 

ت مهار یهااسیهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی بر خرده مقتحلیل کواریانس تک متغیری در متن تحلیل کواریانس چند متغیری برای مقایسه اثر آموزش را :21ل دوج

 حل مسأله

 ریمیزان تأث SS df MS F P منبع تغییرات

       اعتماد به حل مسائل

 321/3 381/3 081/2 033/18 1 033/18 اثر اصلی جنسیت

 235/3 331/3** 313/11 811/451 2 132/033 اثر اصلی گروه

 312/3 311/3* 314/4 242/114 2 484/228 وه*جنسیتگر اثر تعامل

    483/21 111 253/2030 خطا

       سبک گرایش اجتناب

 328/3 315/3 224/3 111/234 1 111/234 اثر اصلی جنسیت

 231/3 331/3** 115/11 213/1213 2 421/2421 اثر اصلی گروه

 314/3 413/3 114/3 383/51 2 151/112 گروه*جنسیت اثر تعامل

    831/12 111 013/8383 خطا

       کنترل شخصی

 322/3 111/3 400/2 483/11 1 483/11 اثر اصلی جنسیت

 318/3 331/3** 821/25 111/183 2 223/311 اثر اصلی گروه

 311/3 415/3 881/3 231/1 2 411/12 گروه*جنسیت اثر تعامل

    005/1 111 421/111 خطا

123  =n ،31/3 > P** 
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 آزمایش و گواه بر مؤلفه اعتماد به حل مسائل یهاآزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه جفتی گروه :22ل دوج

 سطح اطمینان %35     گروه

 سطح باال سطح پایین داریمعنی سطح خطای انحراف استاندارد تفاوت میانگینها  

       اعتماد به حل مسائل

 113/1 -111/4 418/3 118/1 -153/1 آموزش خودنظم دهی ردنیادگیری تجسم ک آموزش راهبرد

 521/8 531/2 331/3** 238/1 514/5 گواه یادگیری تجسم کردن آموزش راهبرد

 300/13 135/4 331/3** 288/1 211/1 گواه آموزش خودنظم دهی

       سبک گرایش اجتناب

 133/2 -101/1 803/3 053/1 -344/2 آموزش خودنظم دهی یادگیری تجسم کردن آموزش راهبرد

 583/14 503/4 331/3** 355/2 588/0 گواه یادگیری تجسم کردن آموزش راهبرد

 825/11 430/1 331/3** 131/2 132/11 گواه آموزش خودنظم دهی

       کنترل شخصی

 013/4 018/1 331/3** 135/3 430/3 آموزش خودنظم دهی یادگیری تجسم کردن آموزش راهبرد

 141/5 544/2 331/3** 131/3 303/4 گواه یادگیری تجسم کردن وزش راهبردآم

 013/4 018/1 331/3** 135/3 430/3 گواه آموزش خودنظم دهی

123  =n ،31/3 > P** 

 

 آزمایش و در دانش آموزان پسر و دختر یهاتعدیل شده نمره مؤلفه اعتماد به حل مسائل در گروه یهانیانگیم :21ل دوج

 سطح اطمینان %35 انحراف استاندارد میانگین جنسیت

 سطح باال سطح پایین   

     آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن

 353/38 151/33 113/1 355/31 پسر

 313/31 321/32 182/1 110/34 دختر

     آموزش خود نظم دهی

 155/38 012/33 184/1 330/31 پسر

 211/43 515/35 184/1 021/31 دختر

حثب

نتایج نشان داد که روش آموزشی راهبرد تجسم کردن و آموزش خود 

آموزان اثر بخش بود، اما نظم دهی بر افزایش مهارت حل مسأله دانش

بین تأثیر این روش تفاوت معناداری مشاهده نشد. آموزش راهبرد 

موجب افزایش هر سه مؤلفه اعتماد به حل  تواندیتجسم کردن م

تناب و کنترل شخصی آزمون مهارت حل مسائل، سبک گرایش اج

مسأله شود، اما آموزش خود نظم دهی تنها در مؤلفه اعتماد به حل 

مسائل و سبک گرایش اجتناب اثر معناداری داشت. همچنین مشاهده 

شد که در مقایسه روش آموزشی، آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن 

. ثر بخش بودا یدهدر مؤلفه کنترل شخصی نسبت به آموزش خودنظم

در ضمن نتایج نشان داد که آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و 

آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر آموزش خودنظم دهی بر دانش

لیکن در مؤلفه اعتماد به حل مسائل نتایج نشان داد که اثر بخش بود. 

 تر ازآموزان پسر اثر بخشدر آموزش راهبرد تجسم کردن برای دانش

آموزان دختر آموزان دختر بود و آموزش خودنظم دهی برای دانشدانش

ر پژوهش حاض یهاافتهیآموزان پسر بود. در تبیین تر از دانشاثر بخش

چنین استدالل کرد از آنجایی که حل مسأله به عنوان  توانیم

 یهافرایندهای رفتاری و شناختی پیچیده با هدف سازگاری با چالش

 مختلفی از جمله یهانهیو با زم [35] گرددینی تعریف مدرونی و بیرو

آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی در ارتباط و با ارائه این 

. [31] ابدییآموزان افزایش مراهبردها عملکرد حل مسأله دانش

همچنین از سوی دیگر همانطور که پیشتر نیز مالحظه شد تحقیقات 

تفکر موجب ارتقا مهارت  یهاکه آموزش راهبرد و مهارت دهدینشان م

در بررسی  [31]و امیار  یاالسالمخی، برای مثال ششودیحل مسأله م

تفکر مانند تفکر انتقادی موجب  یهاخود نشان دادند که آموزش مهارت

. در ضمن با توجه شودیافزایش مهارت حل مسأله در دانش آموزان م

به این موضوع که حل مسأله پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن به 

اینگونه بیان  توانی. م[38]نیست هدفی است که فعالً در دسترس 

ی تجسم کردن و آموزش مانند راهبردیادگیر ییهاداشت که آموزش

در خصوص فرایند شناختی و  ییهاکه به آموزش یدهخودنظم

شناختی و تفکر از جمله  یهافراشناختی است، موجب افزایش مهارت

نیز به  Gagne & Smith [30]. در این خصوص شودیحل مسأله م

رد باعث بهبود عملک ترقیاند که ایجاد پردازش عماین نکته اشاره نموده

 .گرددیشناختی م

یادگیری به روش مولد به طور کل شامل فرایند شناختی در مورد ادغام 

جدید باره سازماندهی  دانش موجود است که با مفاد درسی ارائه شده

که در  دارندیبیان م Fiorella & Mayer [22]. [21]شده است 

آموز در فرآیند یادگیری راهبردهای مطالعه یادگیری مولد خود دانش

به صورت فعالی نقش داشته و به طور فعال به سازماندهی و ادغام 

. دیدگاه ویتروک در مورد یادگیری پردازندیساختارهای شناختی م

سته به مطلب جدید و فرایند فعال بر این اساس بود که یادگیری واب

آموز آن را تجربه شناختی است که هنگام ارائه مطلب جدید دانش

. در راهبردهای یادگیری فعال سه فرایند شناختی در [23] کندیم

یادگیری وجود دارد که شامل: انتخاب کردن، سازماندهی و ادغام است 

تجسم کردن نیز به عنوان یکی از  شودی. همانطور که مشاهده م[22]

با استفاده از سه  تواندیای یادگیری به عنوان فعالیت مولد مراهبرده

جزء انتخاب، سازماندهی و ادغام نقش موثری در فرایندهای تفکر به 
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ویژه حل مسأله داشته باشد. همچنین یادگیری به روش تجسم کردن 

ر شده، ساختار تصاوی شامل تجسم اجزای تجسم، ترتیب تصاویر تجسم

اری رابطه بین تصاویر تجسم شده است که این تجسم شده و نحوه برقر

در مواجهه با مسائل درک درست و کاملی از شرایط  تواندیعوامل م

آموز مهیا کند که این امر نیز به عملکرد بهتر وی کمک برای دانش

و  Dunloskyپژوهش همسو با  یهاافتهیاین بخش از خواهد کرد. 

 De Koning, & vanو  [33]و همکاران  Driskell، [20]همکاران 

der Schoot [31] خود نشان دادند که راهبرد  یهابود که در پژوهش

مختلفی که نیاز مند  یهادر حوزه تواندییادگیری تجسم کردن م

سوی دیگر مهارت مواجعه با مسائل مختلف است، مؤثر باشد. از 

ها، آموزان شناختخودنظم دهی فرایندی است که از طریق آن دانش

هاست، مند متوجه کسب هدفرفتارها و عواطفی را که به طور نظام

، اگر فرد هنگامی یده. در فرایند خودنظم[43] کنندیفعال و حفظ م

رو شود، موقعیت را بازبینی با مانع روبه کندیکه هدفی را دنبال م

شتر که اگر بی کندی. بازبینی این باور را در یادگیرنده ایجاد مکندیم

خواهد شد و از اصالحات مورد نیاز برای  ترکیتالش کند به هدف نزد

. در حمایت از این مبحث نتایج تحقیقات نشان [41] شودیآن آگاه م

به بهبود عملکرد  یدهداده است که آموزش راهبردهای خودنظم

. لذا [43, 42]کندیآموزان کمک مشناختی و تحصیلی دانش

ه ک شوندیکه از توانایی خودنظم دهی برخوردارند قادر م یآموزاندانش

با استفاده از راهبردهای یادگیری درست نه تنها از وضعیت فعلی 

شوند بلکه با ایجاد آگاهی این امکان را برای دانش  خود آگاه یهاضعف

. در [44]خود تالش کند  یهاکه در رفع ضعف کنندیآموزان فراهم م

آموزان اطالعاتی در مورد راهبردها، واقع آموزش خودنظم دهی به دانش

 به یده. خودنظمدهدینحوه به کارگیری و شرایط استفاده از آنها را م

دلیل پیوند عناصر هیجانی، شناختی و رفتاری در بافتی واحد، 

. به طور کل [11] دهدیرا ارائه م ییهاتیکلیدی از قابل یامجموعه

ها را در سه حوزه مجزای شناخت، ها و واکنش، کنشیدهخودنظم

که  هاافتهی. در تبیین بخشی از [11] کندیهیجان و رفتار تنظیم م

زش راهبردیادگیری تجسم کردن بر مؤلفه اعتماد به آمو دادینشان م

اینگونه  توانیتر از روش خودنظم دهی است، محل مسائل اثر بخش

بیان داشت که از آنجایی که اعتماد به حل مسائل نشان دهنده اعتقاد 

این انتظار  [45]فرد به توانایی شخصی خویشتن در حل مشکالت است 

که بیشتر منبع درون فردی و باورهای افراد را  ییهاکه آموزش رودیم

، مانند آموزش دهدیار مهدف قرار داده و مورد تربیت قر

ه ک ییهاراهبردیادگیری تجسم کردن، این توانایی را دارند تا در مهارت

در آنها دخالت دارد، نقش موثرتری داشته باشند.  یترقیباورهای عم

این پژوهش که بیانگر تأثیر  یهاافتهیدر خصوص بخش دیگری از 

نظم دهی بیشتر آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خود

ونه اینگ توانیآموزان دختر بود، مآموزان پسر نسبت به دانشبر دانش

ه ک ییهاتیجنسیتی و فعال یهااستدالل نمود که با توجه به نقش

و انتظاراتی که از آنها  دهدیآموزان بر اساس جنسیت انجام مدانش

که راهبردهای آموزش داده شده در این  رسدیوجود دارد، به نظر م

 از ترنظمیوهش برای پسران که اصوالً این انتظار وجود دارد که بپژ

آموزان دختر باشند، تغییرات بیشتری را ایجاد کرده و موجب دانش

آموزان پسر شده است. از سوی تقویت و ترمیم عملکرد فکری دانش

به این نکته در مورد نقش جنسیتی اشاره نمود که نقش  توانیدیگر م

ن است که چه روشی با چه جنسی همراه است و بیشتر تعیین کننده ای

تا به این ترتیب میزان  ردیگیآموزان کدام جنس قرار ممورد توجه دانش

مورد استفاده در مورد هر جنس مشخص  یهااثربخشی هر یک از روش

 شود، 

 گیرینتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش آموزش راهبرد یادگیری تجسم 

موزش خودنظم دهی در افزایش مهارت حل مسأله در کردن و آ

آموزان نقش دارد. هدف از آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن دانش

آموزان بود که بتوانند به صورت ذهنی به ایجاد این توانایی در دانش

قبلی پرداخته و از این طریق به تمرین حل مسأله  یهامرور دانسته

زمینه حل مسأله افزایش دهند. از طرف پرداخته و آمادگی خود را در 

آموز که دانش شدینیز این هدف دنبال م یدهدیگر در آموزش خودنظم

بتواند با استفاده از راهبردخودنظم دهی در حل مسأله برنامه ریزی و 

ل ح یهاتیتقسیم بندی بهتری داشته باشد تا با این روش در موقع

 توانید. در این راستا نیز ممسأله از خود کارایی بهتری را نشان ده

یادگیری در مدارس را  یباتوجه به این نتایج اهمیت آموزش راهبردها

مورد تأکید قرار داده و این پیشنهاد را ارائه کردکه آموزش راهبردهای 

 تواندیبه عنوان محتوای آموزشی مدارس م یدهیادگیری و خودنظم

 باشد.آموزان داشته نقش مثبت اثر بخشی برای دانش

 سپاسگزاری

 از همه کسانی که ما را در انجام این پژوهش راهنمایی و یاری رساندند

 .میکنیصمیمانه تشکر م

 تأیید اخالقی

نامه دکتری بوده که پس از بررسی در پژوهش حاضر اقتباس از پایان 

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در تابستان 

 دید.مصوب گر 01سال 

 تعارض منافع

 .بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد

 منابع مالی

 منابع مالی این پژوهش تماماً توسط محققین این پژوهش تهیه شده

 .است
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