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  چکیده
آموزش  بخشیپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر

هاي یادگیري خودگردان مبتنی بر الگوي پینتریچ  مؤلفه
نی و میزان نمرة درس ریاضی گذاري درو بر ارزش

آموزان تیزهوش شهر کرمانشاه انجام شده است.  دانش
پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده از طرح چهار 

نفراست.  600گروهی سالمون است. جامعۀ آماري 
تصادفی انتخاب شده که در  طور بهنفر  60حجم نمونه 

زار گیرد. اب تصادفی قرار می صورت بهنفر  15هر گروه 
نامه راهبردهاي انگیزشی براي  گیري پرسش اندازه

) است که روایی و پایایی آن قبالً MSLQیادگیري (
سنجش  منظور بهمورد تأیید قرار گرفته است. همچنین 

نمرة درس ریاضی از دو آزمون معلم ساخته که روایی 
هاي آموزشی و  آن توسط دبیران این دروس و سرگروه

ردیده، استفاده شد. آموزش استاد راهنما تأیید گ

هاي یادگیري خودگردان مبتنی بر الگوي پینتریچ  مؤلفه
گذاري درونی  درصد بر ارزش 9/17به میزان 

آموزان تیزهوش تاثیر دارد ولی بر میزان نمرة  دانش
درس ریاضی تأثیري نداشته است. با این وجود در 

ها در طرح سالمون، مشخص  مقایسۀ میانگین گروه
آزمون  آزمون درس ریاضی بر پس مرات پیششد که ن

اثر نداشته و میانگین آزمون نهایی گروه تجربی بیشتر 
از میانگین آزمون مقدماتی گروه شاهد است. نتایج 

هاي یادگیري  فوق بر ضرورت توجه به آموزش مؤلفه
آموزان  دانش درونی گذاري ارزش تقویت و خودتنظیمی

  تیزهوش تاکید دارد.
یادگیري خودتنظیمی، الگوي  :واژگان کلیدي

آموزان  گذاري درونی، ریاضی، دانش پینتریچ، ارزش
  تیزهوش.
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  مقدمه
در  مؤثرهاي آموزشی یکی از عوامل  برنامه

کلی  طور بهآموزان است.  پیشرفت تحصیلی دانش
سازي  آموزش با اهداف گوناگونی از جمله آماده

پذیري و خوداشتغالی،  آموزان براي مسئولیت دانش
کمک به رشد ذهنی، معنوي، عاطفی و جسمی انجام 

آموزان پس از گذراندن یک  دانشگیرد. گروهی از  می
در مراکز  »تیزهوش« آموز دانش عنوان بهآزمون ورودي 

استعدادهاي درخشان در کشور ما مشغول به تحصیل 
باشند. رشد آموزشی و تربیتی صحیح و مطابق با  می

اي چه بر اصول علمی جدید چه براي تیزهوشان و
خوردار است. ادبیات خاصی بر اهمیتافراد عادي از 

چنین تصوراتی که کودکان تیزهوش به تنهایی  موجود،
پذیرد و بنابر جهات  قادر به پیشرفت هستند را نمی

 متعددي عکس این قضیه صادق است.

  نویسد: می )1986( 1کیتانو نقل ازنیوشا 
 اگر به نیازهاي خاص این گونه افراد توجه نشود،«

خیلی از تیزهوشان به تدریج از نظر تحصیلی ناموفق 
کند و خیلی از آنها هرگز  میشوند، اشتیاقشان افت  یم

 (نیوشا، »توانند دبیرستان را به پایان برسانند نمی
نشی  زمانی که صفات جسمی،). «1384 ذهنی و م

کودکان تیزهوش بهتر شناخته شود، با احتمال موفقیت 
 (ترمن،» توان به آموزش آنها پرداخت میبیشتري 

هاي زتیل و  ر یافته. اهمیت این مسئله د2)1925
) منعکس شده است. این دو پژوهشگر سه 1987(

تحقیق را مورد بررسی قرار دادند که در آنها نتایج 
 6/54اي وجود داشت. در تحقیق اول  کننده نگران

تر از  تیزهوش برجسته پایین آموز دانش 251درصد از 
اینکه قسمت  تر مهم کردند. توانایی ذهنی خودکار می

عظمی از اینان حداقل در سطوحی حدود چهار ا

                                                             
1. Kitano 
2. Terman 
3. Zettel & ballard 

کردند. تحقیق  میهاي خود عمل  کالس زیر توانایی
کنندگان  تحصیل  دوم که تحلیلی بر روي ترك

ان آموز دانشدرصد از  6/17هاي آیوا بود،  دبیرستان
یا باالتر بود)  120که بهرة هوشی آنان (هوش  تیز

ره تحقیق سوم باالخ و ؛دبیرستان را به پایان نرساندند
هزار  400که یک مطالعۀ طولی بر روي بیش از 

 13آموز دبیرستانی بود، نشان داد که بیشتر از  دانش
اي به تحصیالت  آموزان تیزهوش عالقه درصد از دانش

درصد از والدین  30دانشگاهی نداشته و فقط کمتر از 
ان گزارش کردند که فرزندانشان مایلند آموز دانشاین 

 به تحصیالت عالیه بپردازند (نیوشا، یرستانبعد از دب
1384.( 

بیشتر تحقیقات بر حوزة  1980 – 1990در دهۀ «
مانند خودپنداره، باورهاي خودکارآمدي، (انگیزش 

متمرکز گشت. در نتیجۀ انجام  )گزینی اسناد و هدف
ها و تحقیقاتی، میزان عالقه و توجه به  چنین بررسی

زایش یافت که در نهایت متغیرهاي مؤثر بر یادگیري اف
اي بر روي یادگیري  منجر به انجام تحقیقات گسترده

  ).1385دلیلی، ( »تنظیم شد.خود
رشتۀ جدیدي از مطالعه در  4یادگیري خودتنظیمی«
 ).1385(ارجی،  »شناسی شناختی است روان

هاي انجام شده در کشور ما در مورد  اکثر پژوهش
یا موضوعات تأثیر خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی 

مرتبط با آن است. تقریباً کمتر از ده درصد این 
ها در مدارس تیزهوشان انجام شده است. با  پژوهش

توجه به مطالب فوق و ضرورت شناسایی و آموزش 
هاي  مؤلفهکودکان تیزهوش و همچنین اهمیت آموزش 

هاي  کند که بررسی یادگیري خودگردان ایجاب می
بر خودتنظیمی  مؤثربیشتري در مورد عوامل 

از این رو با علم  آموزان تیزهوش به عمل آید. دانش
هاي شناختی و فراشناختی به  به اینکه مهارت

کند تا به هنگام یادگیري،  میآموزان کمک  دانش
                                                             

4. Self-regulated learning 
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در این پژوهش  پیشرفت تحصیلی خود را تنظیم کنند،
هاي  آموزش مؤلفه سعی شده است تا به بررسی تاثیر

مبتنی بر مدل پینتریچ بر یادگیري خودگردان 
گذاري درونی و میزان نمره درس ریاضی  ارزش
  آموزان تیزهوش پرداخته شود. دانش
اي چندوجهی  در واقع یادگیري خودتنظیم سازه«

است که شامل تعامالت پیچیده میان به کارگیري 
 و» ، فراشناختی و انگیزشی است1راهبردهاي شناختی

از جمله مدل  شود میهاي بسیاري را شامل  مدل
و الگوي  4، مدل بوکائرتز3، مدل واین و هدوین2بیگز

  .5پینتریچ
هاي مختلف یادگیري خودتنظیم را با  پینتریچ مدل

ها،  سعی داشت تا با ادغام این مدل هم ترکیب کرد و
 بهمدلی عمومی و فراگیر براي یادگیري خودتنظیم 

ي یادگیري خودتنظیمی چهار الگو آورد. وجود
شناختی نتریچ بر راهبردهاي شناختی و فراي پیا مرحله

هاي شناختی و  ورزد. منظور از مهارت میتاکید 
ان در جریان آموز دانشفراشناختی رفتارهایی است که 

گیرند تا  میفعال به کار  طور بهیادگیري یا حل مسئله 
عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی خود را تنظیم و 

ان تیزهوش نیز آموز دانشهدایت کنند و این شامل 
پینتریچ،  شود. در مدل یادگیري خودتنظیمی می

هاي  هاي باور گذاري درونی یکی از مؤلفه ارزش
گذاري درونی به اهمیتی که  ارزش«انگیزشی است. 

دهد،  میبه یک تکلیف یا درس خاص  آموز دانش
باوري که به آن تکلیف دارد و هدفی که از مطالعه آن 

). 19986 آرچر، و (ایمز» شود می کند، اطالق دنبال می
دهد  می نشان) 1390( یخیش وهاي برومند  پژوهش

همبستگی منفی  که اضطراب امتحان بیشترین رابطه و

                                                             
1. Cognitive Strategies 
2. Biggs 
3. Winne & Hedwin 
4. Boekaertz 
5. Pintrich 
6. Ames and Archer 

گذاري درونی بیشترین رابطه و همبستگی  و ارزش
مثبت را با عملکرد تحصیلی درس ریاضی نشان داده 

گذاري درونی احساس غرق شدن و  ارزشاست. 
باشد  میبه سمت یک فعالیت خاص شدن  هکشید

گذاري درونی با  (چیزي شبیه به یک جریان). ارزش
انگیزش درونی تفاوت دارد؛ دومی بیشتر به منشاء 

پردازد در  میشود  میتصمیمی که به فعالیت منجر 
کند.  میحالی که اولی ارزش خود فعالیت را بیان 

گذاري  ) پیشنهاد داده است که ارزش2005اکلس (
 »جریان«تواند نوعی از یک تجربه به نام  میی درون

. احساس 1هاي زیر را دارد:  باشد که معموال ویژگی
غرق شدن و کشیده شدن به سمت یک فعالیت خاص 

. یک تمرکز تاب 3. ترکیبی از هشیاري و عمل 2
باریکی از یک محرك یا  ۀآورنده و انتخابی در زمین

 طور بهفرد . این احساس که 5. ناخودآگاهی 4تجربه 
(مک  داردکامل بر عمل و محیط خود احاطه و کنترل 

. هدف از این پژوهش، تعیین میزان )2014 گرو،
هاي یادگیري خودگردان مبتنی  اثربخشی آموزش مؤلفه

گذاري درونی و نمرة درس  بر الگوي پینتریچ بر ارزش
  ان تیزهوش است.آموز دانشریاضی 

گیري آموزانی که از راهبردهاي یاد دانش
کنند، پیشرفت تحصیلی  خودتنظیمی استفاده می

  باالتري دارند.
) 1390زاده ( هاي پژوهش نریمانی و موسی یافته

بیانگر آن بود که تفاوت کودکان تیزهوش و عادي در 
خودآگاهی شناختی، کنترل بر افکار خود و باورهاي 

 است. معنادارهاي تکلیف  مثبت درباره چالش
 که داد نشان )2009( یاهربهط ونگیدار يها پژوهش
 يباورها با ،یاضیر درس در تیموفق ای شکست

 که يا گونه به دارد؛ ارتباط آموزان دانش یزشیانگ
 یهمبستگ ،یاضیر درس در باال یلیتحص عملکرد

تحقیقات  .دهد می نشان یزشیانگ يباورها با را ییباال
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سازي  از قوي زین) 2013( 1جدید کلی ري وپالتن
  کند. میبراي پیشرفت تحصیلی حمایت  خودتنظیمی

  ها مواد و روش
با توجه به هدف و ماهیت موضوع پژوهش، روش 

تجربی با  ها شبه آوري داده پژوهش از حیث جمع
  باشد. میاستفاده از طرح چهار گروه سالمون 
ان پسر آموز دانشجامعۀ آماري این پژوهش را 
داد که در سال  تیزهوش شهر کرمانشاه تشکیل می

به تحصیل اشتغال داشتند که  1390-1391تحصیلی 
نفر در پایۀ  180نفر بود و از این تعداد  600تعداد آنها 

نفر در پایۀ سوم و  150نفر در پایۀ دوم،  150اول، 
نام  نفر در پایۀ چهارم مقاطع تحصیلی ثبت 120
ان سال اول در آموز دانشاند. در مقطع دبیرستان،  شده

کنند و هنوز میزان اهمیت  یرشتۀ عمومی تحصیل م
دانند و عالقۀ  میهر درس در رشتۀ تحصیلی آینده را ن

 نی؛ بنابراآنها به یک درس خاص مشخص نشده است
گذاري درونی سوگیري کمتري از  در آموزش ارزش

وجود دارد. این دالیل به همراه  آموز دانشطرف 
هاي پایه باالتر،  محدودیت حضور پژوهشگر در کالس

 ان پایۀ اول شد.آموز دانشنتخاب نمونه از موجب ا

گیري مورد استفاده در این پژوهش با  روش نمونه

                                                             
1. Cleary & Plutten 

هاي تصادفی و گواه  توجه به طرح سالمون و از گروه
 60آزمون بوده است. حجم نمونه  آزمون و پس با پیش

نفر بود که به شکل تصادفی از پایه اول در چهار گروه 
نفر به شکل تصادفی  15هر گروه  در شدند، انتخاب

آزمون و هم  قرار گرفت. از دو گروه، هم پیش
ها  آزمون به عمل آمد که یکی از این گروه پس

یافت کرد. هاي مبتنی بر الگوي پینتریچ را در آموزش
آزمون داشت و از  گروه سوم آموزش همراه با پس

هاي مورد  آزمون به عمل آمد. داده گروه آخر فقط پس
نامه معتبر و  نیاز براي آزمون فرضیه از پرسش

استاندارد راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري پینتریچ 
ماده است  47هاي آن  ) که مجموع ماده1990(

یاس باورهاي انگیزشی، آوري گردیده است. مق جمع
گذاري درونی و  آزمون خودکارآمدي، ارزش سه خرده

اضطراب امتحان را شامل است. مقیاس یادگیري 
آزمونِ استفاده از راهبردهاي  خودتنظیمی، دو خرده

  شناختی و خودتنظیمی دارد.
بسته «هاي  نامه از نوع آزمون هاي این پرسش ماده
 مخالفم تا کامالً اي است (از کامالً گزینه پنج» پاسخ

) براي 1990هاي پینتریچ و دیگروت ( موافقم). بررسی
نامه در یادگیري  تعیین پایایی و روایی این پرسش

گانه باورهاي  نشان داد که توان پایایی براي عوامل سه
 ها به تفکیک گروه آزمون) گذاري درونی (پیش توزیع فراوانی و درصد نمره ارزش .1جدول 

 گذاري درونی ارزش
 گروه اول تجربی گروه اول شاهد

 درصد تجمعی درصد فراوانی درصد تجمعی درصد فراوانی

25 – 15 0 0 0 2 3/13 3/13 

35 – 25 12 80 80 8 3/53 7/66 
45 – 35 3 20 100 5 3/33 100 

  100 15  100 15 جمع

 20/31 73/31 میانگین

 32 30 میانه
 683/7 535/5 انحراف معیار

 15 26 مینیمم
 45 44 ماکزیمم
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گذاري درونی و  انگیزشی، یعنی خودکارآمدي، ارزش
و  0//75، 87/0، 89/0اضطراب امتحان، به ترتیب 

اي دو عامل راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی، یعنی بر

و  83/0راهبردهاي شناختی و خودتنظیمی به ترتیب 
 دست به) براي 1378بود. البرزي و سامانی ( 74/0

نامه از روش بازآزمایی  آوردن اعتبار این پرسش
آمد  دست به 76/0استفاده کردند که ضریب اعتبار 

  ).1387(محمدامینی، 
گذاري درونی (میزان  در این پژوهش ارزش

گویه از  9 ) توسطاهمیت و عالقۀ فرد به درس
- 1هاي  ) شامل گویهMSLQنامه ( هاي پرسش گویه

 ؛ وسنجیده شده است 24- 20- 16-17- 11- 5-8- 4
براي سنجش میزان نمرة درس ریاضی از دو آزمون 

ساخته استفاده شد که روایی آن توسط دبیران این  معلم

هاي آموزشی مورد تایید قرار  دروس و سرگروه
نفري  15پژوهش انجام شده چهار گروه  در گرفت.

ه (دو گروه با نام گروه تجربی و دو گروه به نام گرو

کنندگان در آزمون  وجود دارد. همه مشارکت )شاهد
ورودي تیزهوشان شرکت کرده و در سال اول 
 دبیرستان تیزهوشان مشغول به تحصیل بودند.

جلسه و  12هاي یادگیري خودتنظیمی در طی  مؤلفه
براساس طرح درس نوشته شده براي هر جلسه به 

  هاي الزم آموزش داده شد. ان در گروهآموز دانش
  ها العات و دادهاط

هاي یاد  آمده به ترتیب آزمون دست بهاطالعات 
ها و  جدول صورت بهاي  شده در سطوح مقایسه

  نمودارهاي جداگانه ارائه شده است. با توجه به نتایج 

 آزمون) گذاري درونی (پس یافته نمره ارزش ین و میانگین تعدیلمیانگ .3 جدول

 هاي آزمایشی گروه
 یافته میانگین تعدیل آزمون پس

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 603/1 78/33 150/5 67/33 گروه اول تجربی

 603/1 29/28 017/8 40/28 گروه اول شاهد

 ها به تفکیک گروه آزمون) گذاري درونی (پس د ارزشتوزیع فراوانی و درص .2جدول 

 گذاري درونی ارزش
 گروه اول تجربی گروه دوم تجربی گروه اول شاهد گروه دوم شاهد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

20 – 10 1 7/6 1 7/6 0 0 0 0 

30 – 20 6 40 9 60 7 7/46 3 20 

40 – 30 6 40 4 7/26 8 3/53 10 7/66 
50 - 40 2 3/13 1 7/6 0 0 2 3/13 

 100 15 100 15 100 15 100 15 جمع
 67/33 47/31 40/28 40/32 میانگین

 34 32 26 31 میانه
 150/5 76/4 016/8 059/7 انحراف معیار

 21 21 13 16 ممیمین
 42 40 45 45 ماکزیمم

 گذاري درونی ها در نمره ارزش ریانسنتایج آزمون لون جهت بررسی تساوي وا .4 جدول

 يمعنادارسطح  2درجه آزادي  1درجه آزادي   Fمقدار  متغیر

 145/0 28 1 248/2 گذاري درونی نمره ارزش
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گردد  می) مشاهده 1ها (جدول  حاصل از تحلیل داده
اي ه گذاري درونی در آزمودنی که میانگین نمره ارزش

و حداقل و حداکثر  20/31گروه اول تجربی برابر 
باشد این  می 45و  15نمره آنها در این بعد به ترتیب 
هایی که در گروه اول  در حالی است که در آزمودنی
ها به ترتیب عبارتند از  شاهد قرار دارند این شاخص

  .44و  26، 73/31
گویند که میانگین گروه  ها به ما می این میانگین

اول تجربی در مقایسه با میانگین گروه اول شاهد در 
  سطح باالتري قرار دارد.

فرض تساوي  پیش 4بر اساس جدول 
ان آموز دانشگذاري درونی  هاي نمره ارزش واریانس

دو گروه تجربی و شاهد تأیید گردیده  در آزمون) (پس
  ).P=145/0و  F=248/2است (

ها نشان داده است که  نتایج حاصل از تحلیل داده
ي معنادارآموزان داراي تأثیر  آزمون دانش نمرات پیش

باشد لذا با کنترل  میآنها  گذاري درونی بر نمره ارزش
و بر اساس ضریب  )P=021/0و  F=6اثر این متغیر (

)871/5=F  022/0و=P( گردد تفاوت  مشاهده می
شدة گروه تجربی و گروه  بین میانگین تعدیل معنادار

ها وجود  گذاري درونی آزمودنی شاهد در نمره ارزش
هاي یادگیري خودگردان  دارد به عبارتی آموزش مؤلفه

بر نمرة  معنادارمبتنی بر الگوي پینتریچ داراي تأثیر 
 منظور به باشد. می آموزان گذاري درونی دانش ارزش

 صورت به 5مشاهدة اطالعات موجود در جدول 
گردد در این نمودار  میاستفاده  1بصري از نمودار 

هاي تجربی و شاهد در  سطوح دوگانه متغیر گروه
گذاري  آزمون ارزش و متغیر وابسته پس محور افقی

  درونی در محور عمودي قرار دارد.
درصد  9/17 اثربخشیمیزان تفاوت هم حاکی از 

  ان است.آموز دانشگذاري درونی  افزایش نمره ارزش

 گذاري درونی خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به نمره ارزش .5 جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 Fمقدار 
سطح 
 يمعنادار

میزان 
 تأثیر

 توان آماري

 656/0 182/0 021/0 6 086/231 1 086/231 آزمون پیش

 647/0 179/0 022/0 871/5 119/226 1 119/226 عضویت گروهی

 گذاري درونی تصادفی نمرة ارزشطرح چهار گروه سالمون با استفاده از گزینش  .6 جدول

  نتیجه آزمون  يمعنادارسطح   tمقدار   انحراف معیار  میانگین  نوع آزمون
A 20/31  683/7  033/1 -  311/0  اختالف معنادار وجود ندارد  

B=A B  67/33  150/5  
B  67/33  150/5  141/2  041/0  اختالف معنادار وجود دارد  

B<D D  40/28  02/8  
E  47/31  764/4  424/0 -  674/0  اختالف معنادار وجود ندارد  

E=F  F  40/32  059/7  
E  47/31  764/4  141/0 -  889/0  اختالف معنادار وجود ندارد  

E=C C  73/31  535/5  
E,F  93/31  936/5  531/0  598/0  اختالف معنادار وجود ندارد  

E,F=B,D B,D  03/31  141/7  
F,D  40/30  695/7  293/1 -  202/0  ف معنادار وجود ندارداختال  

F,D=E,B  E,B  57/32  001/5  
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گذاري درونی در  آزمون ارزش هاي پس میانگین .1شکل 
  هاي تجربی و شاهد گروه

آمده از  دست بهي معناداربا توجه به سطوح 
گردد که در  مشاهده می 6ها در جدول  تحلیل داده
هاي انجام  ها مقایسه آزمودنی اري درونیگذ نمره ارزش

آزمون گروه  فقط بین پس شده حاکی از آن است که
آزمون گروه شاهد یک اختالف  تجربی یک و بین پس

ها بین  وجود دارد ولی در سایر مقایسه معنادار

ها از نظر آماري اختالف  آزمون آزمون و پس پیش
 قایسهمشاهده نشده است. عالوه بر آن در م يمعنادار

E,F=B,D آزمون تأثیري بر  مشخص شده پیش
 آزمون نداشته است. پس

دهد که  مینشان  7آمده از جدول  دست بهنتایج 
 هاي گروه اول تجربی میانگین نمره ریاضی آزمودنی

 47/3هاي گروه اول شاهد برابر  و در آزمودنیچهار 
  باشد. می

هاي تعدیل یافته متغیر تأثیر  میانگین 9 در جدول
ورة آموزشی بر میزان نمرة درس ریاضی د

یعنی اثر متغیرهاي  نشان داده شده است؛ آموزان دانش
آماري حذف شده است.  صورت بهتصادفی کمکی 

 ها به تفکیک گروه آزمون) ها در درس ریاضی (پیش توزیع فراوانی و درصد نمره پیشرفت آزمودنی .7جدول 

 ریاضی
 گروه اول تجربی گروه اول شاهد

 درصد تجمعی درصد فراوانی درصد تجمعی درصد فراوانی
2 – 0 3 20 20 2 3/13 3/13 
4 – 2 5 3/33 3/53 6 40 3/53 
6 – 4 7 7/46 100 5 3/33 7/86 
8  - 6 0 0 100 2 3/13 100 

  100 15  100 15 جمع
 4 47/3 میانگین
 0 0 مینیمم
 7 5  ماکزیمم

 ها به تفکیک گروه آزمون) ها در درس ریاضی (پس ره پیشرفت آزمودنیتوزیع فراوانی و درصد نم .8 جدول

 ریاضی
 گروه اول تجربی گروه دوم تجربی گروه اول شاهد گروه دوم شاهد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

7 – 6 0 0 1 7/6 0 0 1 7/6 

8 – 7 2 3/13 3 20 1 7/6 1 7/6 

9 – 8 2 3/13 3 20 2 3/13 2 3/13 

10 - 9 11 3/73 8 3/53 12 80 11 3/73 

 100 15 100 15 100 15 100 15 جمع

 45/9 65/9 93/8 48/9 میانگین

 25/6 8 6 50/7 ممیمین
 10 10 10 10 ماکزیمم
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گویند که میانگین گروه اول  ها به ما می این میانگین
تجربی در مقایسه با میانگین گروه اول شاهد در سطح 

  باالتري قرار دارد.
فرض تساوي  پیش 10بر اساس جدول 

آموزان  دانش درس ریاضی هاي نمره پیشرفت واریانس
در دو گروه تجربی و شاهد تأیید گردیده  آزمون) (پس

  .)P=914/0و  F=012/0(است 

حاکی ) 11ها (جدول  نتایج حاصل از تحلیل داده
آموزان داراي  آزمون دانش از آن است که نمرات پیش

ي بر میزان نمرة درس ریاضی آنها معنادارتأثیر 
و  F=698/9( د لذا با کنترل اثر این متغیرباش می

004/0=P(  و بر اساس ضریب)654/0=F  و
426/0=P( بین  معنادارگردد تفاوت  مشاهده می

شدة گروه تجربی و گروه شاهد در  میانگین تعدیل
ها وجود ندارد به  میزان نمرة درس ریاضی آزمودنی

هاي یادگیري خودگردان مبتنی  عبارتی آموزش مؤلفه
ي بر میزان معنادارالگوي پینتریچ از نظر آماري تأثیر بر 

 آموزان تیزهوش نداشته است. درس ریاضی دانش نمرة

آمده از  دست بهي معناداربا توجه به سطوح 
گردد که در  میمشاهده ) 12 ها (جدول تحلیل داده

آزمون و  ها بین پیش میزان نمره درس ریاضی آزمودنی

آزمون  هاي تجربی یک و نیز بین پس آزمون گروه پس
آزمون شاهد یک از نظر  هاي تجربی دو و پیش گروه

  وجود دارد. معنادارآماري اختالف 
 گیري و بحث نتیجه

بین  معنادارتفاوت  5هاي جدول  با توجه به داده
میانگین تعدیل شده گروه تجربی و گروه شاهد در 

ها وجود دارد.  گذاري درونی آزمودنی نمره ارزش
% افزایش نمرة 9/17میزان تفاوت حاکی از اثر بخشی 

میزان آموزان است.  گذاري درونی دانش ارزش
آموزانی که به روش  گذاري درونی دانش ارزش

هاي یادگیري خودگردان مبتنی بر الگوي  تدریس مؤلفه
گذاري درونی  اند، باالتر از ارزش پینتریچ آموزش دیده

آموزانی است که به شیوة معمول آموزش  دانش
سالمون  هاي جدول اند. این نتایج در تحلیل داده دیده

  یید شده است.نیز تا )6(جدول شماره 
هاي چهار  بودن تفاوت آماري میان میانگین معنادار

  شود: میگروه مختلف بدین ترتیب محاسبه 
1– A  در مقابلB  
2 - B  در مقابلD  
3 - E  در مقابلF  

 آزمون) (پس درس ریاضی یافته میزان نمره میانگین و میانگین تعدیل. 9جدول 

 هاي آزمایشی گروه
 یافته میانگین تعدیل آزمون پس
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار گینمیان

 276/0 351/9 127/1 45/9 گروه اول تجربی
 276/0 033/9 297/1 93/8 گروه اول شاهد

 درس ریاضی ها در نمره پیشرفت نتایج آزمون لون جهت بررسی تساوي واریانس .10جدول 
 يمعنادارسطح  2درجه آزادي  1درجه آزادي  Fمقدار  متغیر

 914/0 28 1 012/0 میزان نمره درس ریاضی

 خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به میزان نمره درس ریاضی .11جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 توان آماري میزان تأثیر يمعنادارسطح  Fمقدار 

 851/0 264/0 004/0 698/9 923/10 1 923/10 پیش آزمون

 122/0 024/0 426/0 654/0 737/0 1 737/0  هیعضویت گرو
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4 - E  در مقابلC  
5 - E و F  در مقابلB  وD  
6 - F  وD  در مقابلE  وB  

نتایج حاصل از جدول سالمون در مورد متغیر 
که میانگین  ) نشان داد6گذاري درونی (جدول  ارزش

آزمون نهایی گروه شاهد یک کمتر از آزمون نهایی 
. همچنین نتیجۀ تحلیل )D<Bاست (گروه تجربی یک 

کند که  میمشخص  E,F=B,D ها در مقایسۀ داده
آزمون مقدماتی تاثیري بر آزمون نهایی نداشته است. 

کند که  هاي این جدول تاکید می بنابراین تفسیر یافته
هاي یادگیري خودگردان مبتنی بر الگوي  آموزش مؤلفه

گذاري درونی  پینتریچ تاثیر مثبت بر ارزش
آموزان تیزهوش شهر کرمانشاه داشته است. این  دانش
هاي انجام شده توسط عارفی  ایج پژوهشها با نت یافته

اریک  بوابار و ) و1391همکاران ()، نیکدل و 1387(
یی دارد. در مورد متغیر ریاضی سو هم) 2010لوکن (
تفاوت  دهد که نشان می 11به جدول شماره  توجه

معنادار بین میانگین تعدیل شدة گروه تجربی و گروه 
ها وجود  شاهد در میزان نمرة درس ریاضی آزمودنی

  نداشته است.

در تجزیه و تحلیل نتایج متغیر ریاضی بهتر است 
 ؛هاي جدول سالمون نیز مورد توجه قرار گیرد که یافته

ات متغیر آمده از آزمون فرضی دست بها نتایج زیر
)، با نتایج حاصل از 11جدول شماره ( یاضیر

مورد  در) 12هاي جدول سالمون (جدول شماره  داده
  باشد. میکسان نهمین متغیر ی

 ریمتغسالمون در مورد  جدول ازنتایج حاصل 
که میانگین آزمون دهد  مینشان  )12 جدول( یاضیر

نهایی گروه تجربی بیشتر از میانگین آزمون مقدماتی 
) و میانگین آزمون نهایی A<B( استگروه شاهد 

بیشتر از میانگین آزمون مقدماتی  گروه تجربی دو
. همچنین نتیجۀ تحلیل )C<E( استگروه شاهد یک 

کند که  میمشخص  E,F=B,D ها در مقایسۀ داده

 نش تصادفی میزان نمرة درس ریاضیطرح چهار گروه سالمون با استفاده از گزی .12جدول 

 نتیجه آزمون يمعنادارسطح  tمقدار  انحراف معیار میانگین نوع آزمون

A 4 825/1 842/9 - 000/0  وجود دارد معناداراختالف  
 B < A B 45/9 127/1 

B 45/9 127/1 165/1 254/0  وجود ندارد معناداراختالف  
B = D D 93/8 297/1 

E 65/9 731/0 650/0 587/0  وجود ندارد معناداراختالف  
E = F F 48/9 918/0 

E 65/9 731/0 287/14 000/0  وجود دارد معناداراختالف  
E < C C 47/3 508/1 

E,F 57/9 820/0 395/1 169/0  وجود ندارد معناداراختالف  
E,F = B,D B,D 19/9 222/1 

F,D 21/9 139/1 268/1 - 210/0 وجود ندارد معنادار اختالف  
F,D = E,B E,B 55/9 939/0 

جدول ( ها طرح مقایسه میانگین گروه .13جدول 
 سالمون)

  گروه
میانگین آزمون 

  مقدماتی
متغیر 
  مستقل

میانگین 
  آزمون نهائی

  A X  B  تجربی یک
  C -  D  شاهد یک
  X  E  -  تجربی دو
  F  -  -  شاهد دو
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 ینبنابرانداشته است.  آزمون پسآزمون تاثیري بر  پیش
کند که آموزش  میهاي این جدول تاکید  تفسیر یافته

هاي یادگیري خودگردان مبتنی بر الگوي پینتریچ  مؤلفه
ان آموز دانشتاثیر مثبت بر میزان نمره درس ریاضی 

ها با  . این یافتهتیزهوش شهر کرمانشاه داشته است
ند و شیخی هاي انجام شده توسط بروم نتایج پژوهش

ري و  یکل و) 2009( 1و طاهر بهی ونگیدار )،1390(
یی دارد. قابل ذکر است که طرح سو هم) 2013( پالتن

هاي  طرح ترین کاملچهار گروهی سالمون یکی از 
سالمون حاصل ادغام دو طرح از  طرح پژوهشی است.

بنابراین طرح سالمون  ؛هاي تجربی حقیقی است طرح
دارد؛ با این تفاوت که  طرح راهاي هر دو  تمام ویژگی

اي که یافته است، نقایص و نکات  ترکیب تازه دلیل به
همین ترکیب خود  و ؛ضعف فردي این دو را ندارد

براین و با بنا آورده است. وجود بهمحاسن جدیدي را 
توجه به عدم اجراي آزمون مقدماتی بر دو گروه آخر 
در طرح چهار گروه سالمون، محقق به سادگی 

تواند اثر کنش متقابل میان حساسیت حاصل از  یم
ها را بر متغیر مستقل مورد  آزمون مقدماتی در آزمودنی

هاي نهایی در  نظر در پژوهش، با مقایسۀ نتایج آزمون
دو گروه آخر و دو گروه اول در طرح مذکور تعیین 

)؛ بنابراین توجه به 1385نادري و سیف نراقی، ( کند
  اهمیت بیشتري برخوردار است.نتایج حاصل از آن از 

دهد  می) نشان 1980-2010هاي دوئیک ( پژوهش
ان تیزهوش با وجود عبور از یک فیلتر آموز دانشکه 

شان دربارة باورها و اعتقادات یلبه دلنام  براي ثبت
شوند (عابدي،  میت هوش و اهداف پیشرفت دچار اف

 ان دو نظر دارند:آموز دانشدر مورد باورها،  ).1389
گروه اول معتقدند که هوش افزایشی است و هر چه 
بیشتر مطالعه کنند، هوشمندتر خواهند شد. گروه دوم 

دانند یا به عبارت دیگر  میهوش را ذاتی و ارثی 
گیرند. نوع باور  میهوش را یک عامل ثابت در نظر 

                                                             
1. Daerychg & Taherbai 

ي خود و ها ان در اعتقاد آنها به تواناییآموز دانشاین 
انی که آموز دانشمؤثر است.  تالش براي موفقیت آنان
دانند، به احتمال زیاد، باور  میهوش را ذاتی یا ارثی 

. پینتریچ هاي خود خواهند داشت کمتري به توانایی
داند که در  می) یادگیرندة خودگردان را فردي 2004(

به این ترتیب که براي خود  یادگیري خود فعال است،
به سوي  از میزان پیشرفت خود کند، میهدف تعیین 

انگیزشی و  ي شناختی،ها هدف آگاه است و کارکرد
نماید و از تجارب اولیه براي  میرفتاري خود را تنظیم 

کند  سازگاري با اهداف و تالش بیشتر استفاده می
راهبرد  عنوان به). راهبردهاي انگیزشی 1387 (عارفی،

شود. نتایج مقایسه  میمهم یادگیري خودتنظیمی مطرح 
هاي باور انگیزشی نشان داد  ران در مؤلفهدختران و پس

ها،  یک از مؤلفه که میان دختران و پسران در هیچ
 قریشی و سامانی،( نداردتفاوت معناداري وجود 

مؤلفه از  گذاري درونی یک خرده ). ارزش1394
 در باورهاي انگیزشی یادگیري خودگردان است.

ي ها کننده تعیین عنوان بهمجموع، باورهاي انگیزشی 
ان آموز دانشانگیزش در یادگیري و عملکرد تحصیلی 

اي که  خاصی برخوردارند. به گونه یتاهماز 
شناسان تربیتی بر این عامل در کنار عوامل  روان

کنترل عملکرد تحصیلی  بینی و شناختی در تبیین، پیش
دهند. شناخت  آموزان توجه خاصی نشان می دانش

ز این جهت داراي هاي آن، ا باورهاي انگیزشی و مؤلفه
اهمیت است که به مدیران، مربیان و مشاوران 
تحصیلی در شناخت عوامل مؤثر و جهت دهنده به 

نماید. عالوه بر این،  ان کمک میآموز دانشیادگیري 
هاي مختلف  ایجاد تغییرات الزم در میزان مؤلفه

گذاري درونی و  ارزش انگیزشی (خودکارآمدي،
کار اساسی  یک راه عنوان هبتواند  می )اضطراب امتحان

آموزان در جهت بهبود عملکرد  در کمک به دانش
تحصیلی آنان در دروس مختلف و بخصوص درس 

). 1390 شیخی، و برومند( ردیگ قرار استفاده مورد ریاضی
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هاي  محدودیت یلبه دلالزم به یادآوري است که 
پژوهش و مشکالت متنوع ناشی از اجراي طرح در 

از جمله توجیه دبیران و گرفتن  مدارس تیزهوشان
وقت از آنها براي حضور پژوهشگر در کالس درس، 

 صورت بهتنظیمی در درس ریاضی هاي خود روش
اختصاصی براي همان درس آموزش داده نشده است، 

ي براي افزایش مؤثرهاي  روش«که در حالی 
 »در هر درس وجود داردان آموز دانش یمیخودتنظ

). از آنجا که نتایج این 1390 (صفري و مرزوقی،
هاي یادگیري  دهد که آموزش مؤلفه میپژوهش نشان 

گذاري درونی (میزان  خودگردان تأثیر مثبتی بر ارزش
اهمیت و عالقۀ فرد به درس) داشته است، پیشنهاد 

ان به آموز دانشها در دروسی که  شود این مؤلفه می

 ماننددانند،  دالیل مختلف آنها را مشکل یا سخت می
ریاضی، فیزیک یا عربی ... آموزش داده شود تا باعث 

ان در این آموز دانشگذاري درونی  افزایش ارزش
هاي  شود پژوهش میدروس شود. همچنین پیشنهاد 

هاي آموزشی  جدید در زمینۀ نیازسنجی دروه
هاي یادگیري خودتنظیمی و تعیین محتواي  مؤلفه
لم است که ها در مراکز تیزهوشان انجام گیرد. مس دوره
در پیشرفت  مؤثرهاي آموزشی یکی از عوامل  برنامه

ان تیزهوش آموز دانش آموزان است و تحصیلی دانش
آموزان نیازمند آموزش  نیز همانند دیگر دانش

هاي یادگیري خودگردان بخصوص مؤلفۀ  مؤلفه
گذاري درونی با هدف موفقیت تحصیلی  ارزش

  هستند.
  
 منابع

نامه  هنجاریابی پرسش"). 1385ارجی، رقیه. (
اي بین  برنامه صالحیت میان عنوان به خودتنظیمی

هاي دولتی  آموزان دختر و پسر دبیرستان دانش
نامه کارشناسی ارشد.  . پایان"شهرستان مشهد

  دانشگاه عالمه طباطبایی.
بررسی "). 1378سامانی، سیامک. ( ؛البرزي، شهال

مقایسۀ باورهاي انگیزشی و راهبردهاي 
آموزان  ظیمی براي یادگیري در میان دانشخودتن

دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان 
 مجله علوم اجتماعی و انسانی. "شهر شیراز

پاییز  دورة پانزدهم. شماره یک. دانشگاه شیراز.
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– 34  
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 با) خودتنظیم( بخش خودنظم یادگیري

 در) فراشناختی – شناختی( یادگیري راهبردهاي
 نامه پایان ،"عالمه دانشگاه کارشناسی دانشجویان
  .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی
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 نقش و عادي و تیزهوشان مدارس آموزان دانش
 عملکرد براي خودگردانی ابعاد کنندگی بینی پیش
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خانواده بر اساس مدل فرایند و محتواي 
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مجلۀ پژوهش در یادگیري آموزشگاهی . "خانواده
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 با یزشیانگ يباورها. یمیخودتنظ يریادگی
 لهمج ."آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ

 ص ،3 شماره ،2 دوره ،یتیترب نینو يها شهیاند
  .الزهرا دانشگاه ،1- 12
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 ۀفصلنام ،"خودگردان يریادگی با یمنف و مثبت
 ،)21(1ة شمار ششم، سال ،يکاربرد یشناس روان
  103- 119 ص ،1391 بهار
  .زهد :تهران .ناموفق تیزهوشان .)1384( .بهشته نیوشا،
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