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  چکیده
این مقاله حاصل پژوهشی به منظور بررسی نقش راهبردهاي مدیریت 

آموزان متوسطه است. روش  منابع یادگیري در پیشرفت تحصیلی دانش
همبستگی بود. جامعۀ آماري پژوهش  -پژوهش از نوع مطالعات توصیفی 

نفر  29351آموزان دورة متوسطه شهرستان سمنان به تعداد  را دانش
اي بود. حجم نمونۀ  اي، چند مرحله گیري خوشه نمونهداد. روش  تشکیل می

 05/0 مورگان، با در نظر گرفتن خطاي - آماري بر اساس جدول کرجسی 
 =αنفر در نظر گرفته  400گیري، قریب به  اي بودن روش نمونه ؛ و خوشه

نامه قابل تحلیل بود.  پرسش 389شد که پس از تکمیل و پاالیش، تعداد 
نامۀ راهبردهاي مدیریت منابع پینتریچ،  ها؛ از پرسش آوري داده براي جمع

) بازنویسی شده به وسیلۀ دانکن و 1993کیچی ( اسمیت، گارسیا و مک
زیرمقیاس  4گویه در قالب  19) استفاده شد که شامل 2005کیچی ( مک

ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  است. مقادیر پایایی براي زیرمقیاس
آموزان در پایان سال  اسبه شده است. معدل کل دانشمح 61/0بیشتر از 

تحصیلی به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. براي تحلیل 
استفاده شد. نتایج  زمان هممدل ورود  - ها از آزمون رگرسیون چندگانه  داده

ۀ راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري مؤلفهاي  نشان داد که زیرمقیاس
 زمان و محیط مطالعه، تنظیم تالش، یادگیري از همدرسانشامل مدیریت 

داري توان تبیین  درصد به گونۀ معنی 99ی با اطمینان کمک طلبو 
، R=55/0درصد دارا هستند ( 31واریانس پیشرفت تحصیلی را به میزان 

  ).P>01/0و  F)4و  384(=1/42
  

راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري، یادگیري از  :کلیدي هاي هواژ
  همدرسان، مدیریت زمان و محیط مطالعه، پیشرفت تحصیلی.

 
 
 
 
 

 
Abstract 
The aim of present article is to study the role of strate-
gies of learning resource management in the academic 
achievement among high school students. The research 
method is descriptive-correlation. The statistical popu-
lation is 29,351 of high school students of the Semnan 
city. A multi-stage cluster sampling method was used. 
based on a sample size table of Krejci - Morgan, taking 
the error α= .05 and sampling method, nearly 400 peo-
ple were selected as the sample. Following the comple-
tion and refinement, 389 questionnaires were analyza-
ble. Data gathered via questionnaire of resource man-
agement strategies made by Pintrich, Smith, Garcia, & 
Mckachie (1993) containing four subscales consists of 
19 items. Reliability of subscales using Cronbach's 
Alpha has been calculated greater than .61. For analyz-
ing data, multiple regressions - the enter model was 
used. The results showed that the subscales of strategies 
of learning resource management including managing 
one's time and study environment, regulation of one's 
effort, peer learning, and help seeking explained the 
variance of academic achievement have a 31 percent 
(R=.55, F(4,384)=42.1, P<.01). 
 
Keywords: Strategies of Learning Resource Manage-
ment, Peer Learning, Time Management and Study 
Environment, Academic Achievement. 
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  مقدمه
، راهبردهاي 1راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري

براي  آنهااي هستند که معموالً یادگیرندگان از  کننده یلتسه
ی از همساالن کمک طلبکنترل و ادارة محیط، زمان، تالش و 

این راهبردها، ). 2004، 2کنند (پینتریچ و دیگران استفاده می
یادگیرندگان را در کنترل منابع یادگیري در دسترس، به منظور 

نمایند و در سایۀ راهبردهاي  سازگاري با تکلیف یاري می
مدیریت منابع یادگیري است که یادگیرندگان از عهدة تکلیف 

به عبارت دیگر راهبردهاي ؛ )2005، 3آیند (کوینین بر می
درگیري در تکلیف را نشان مدیریت منابع، کیفیت و کمیت 

ریزي در راستاي اهداف شناخته  هدهند و شامل فرآیند برنام می
  شده جهت کسب نتایج بهتر است.

اند که عملکرد تحصیلی  ههاي پژوهشی نشان داد هاغلب یافت
راهبردهاي مدیریت منابع  مؤثریادگیرندگان، منوط به کاربست 

، 4بل ؛ کمپ2004، 2003، 2000یادگیري است (پینتریچ، 
عدم تسلط یادگیرندگان بر راهبردهاي  که يطور) به 2007

مدیریت منابع یادگیري، باعث به وجود آمدن مشکالت 
گردد و چنین یادگیرندگانی اغلب دچار شکست  اي می هعدید

). در 2002، 5شوند (وینشتاین و پالمر میتحصیلی شده، ناامید 
 7یچ و گارسیا)؛ پینتر1990( 6گروت تئوري پینتریچ و دي

) و 1993( 9کیچی ، گارسیا و مک8)؛ پینتریچ، اسمیت1991(
) راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري 2003، 2000پینتریچ (

، 11، تنظیم تالش10شامل: مدیریت زمان و محیط مطالعه
  است. 13یطلب کمکو  12یادگیري از همساالن
کنندة  به عنوان یک عامل تعیین 14امروزه مدیریت زمان

، 15موفقیت، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است (آرنولد و پولیچ
متخصصان  که يطور). به 1388؛ خدام و کالگري، 2004

تواند بر  میوقت و کنترل بر زمان  از اتالفمعتقدند جلوگیري 
ي یادگیرندگان و کارکنان، کاهش استرس و ها افزایش توانایی

                                                
1. Learning resource management strategies 
2. Pintrich 
3. Kivinen 
4. Campbell 
5. Weinstein & Palmer 
6. DeGroot 
7. Garcia 
8. Smith  
9. Mckachie 
10. Managing one's time and study environment 
11. Regulation of one's effort 
12. Peer learning 
13. Help-seeking 
14. Time management 
15. Arnold & Pulich 

موراویچ و  ت روان آنان تأثیرگذار باشد (گرانافزایش سالم
بنابراین یادگیرندگان بایستی قادر باشند زمان ؛ )2005، 16هوگز

). مدیریت زمان 2007بل،  مطالعۀ خود را مدیریت کنند (کمپ
ریزي، طراحی و مدیریت اوقات مطالعۀ فرد است.  هشامل برنام
 اند که طراحی و مدیریت زمان، نشان داده ها پژوهش

کند تا در استفاده از زمان مطالعه و  مییادگیرندگان را کمک 
به تبع آن بهبود وضعیت پیشرفت تحصیلی خود، متکی به خود 

). رابطۀ مثبت بین مدیریت زمان و 2007، 17باشند (کاسنین
یی همچون ها پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در پژوهش

) 1388()، صالحی و عنایتی 1385سیف، لطیفیان و بشاش (
  یید واقع شده است.تأ) نیز مورد 2003( 18ایرده وان

در کنار مدیریت زمان، مدیریت محیط نیز براي یادگیري، 
اهمیت باالیی دارد و یادگیرندگان نیازمند استقرار در محلی 

ي صوتی و تصویري هستند به ها آرام و نسبتاً آزاد از مزاحمت
). در تئوري 2002، 19بتوانند تمرکز نمایند (چن که يطور

ي انگیزشی فورد نیز مدیریت محیط مطالعه از ها سیستم
شود و فرد  میگو محسوب  ي اساسی محیط پاسخها مؤلفه

بایستی بتواند به هنگام انجام تکالیف، محیط سازمان یافته، 
ی براي خود انتخاب نماید پرت حواسآرام و نسبتاً آزاد از عوامل 

، بین راهبردهاي مدیریت ). در اغلب مطالعات2007بل،  (کمپ
دار ي مثبت و معنا همنابع یادگیري و پیشرفت تحصیلی رابط

  ).2007 ؛ کاسنین،2002گزارش شده است (چن، 
ي ها تنظیم تالش، به عنوان یکی دیگر از زیرمقیاس

راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري، تمایل به داشتن تمرکز و 
بالقوه است. در ي ها تالش در راستاي اهداف علیرغم مزاحمت

ي ها ي تحصیلی، تنظیم تالش در ایجاد مهارتها موقعیت
سازد برخی  مییادگیري اثرگذار بوده و یادگیرندگان را قادر 

ي، کنترل یا مدیریت کار دستي برون سیستمی را ها مزاحمت
). مدیریت تالش یا به بیان دیگر تنظیم 2007نمایند (کاسنین، 

آن یادگیرندگان از  تالش جریانی است که به وسیلۀ
، دوام و 20شگردهایی همچون اسناد به تالش، خودگویی

). 2000، 21گیرند (فیلچر و میلر میپشتکار و خودتشویقی بهره 
)، 1387یی همچون حجازي، رستگار و جهرمی (ها در پژوهش

 ) بین تنظیم تالش و1385)، سیف و همکاران (2002چن (

                                                
16. Gran-Moravec & Hughes 
17. Kosnin 
18. VanEerde 
19. Chen 
20. Self-talk 
21. Filcher & Miller 
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دار گزارش شده معناحصیلی دانشجویان رابطۀ مثبت پیشرفت ت
  است.

تعامل و یادگیري از همساالن نیز براي پیشرفت تحصیلی و 
رسیدن به یادگیري سطوح شناختی باالتر عامل حیاتی است 

) و رشد و یادگیري شناختی سطوح باالتر به 2008، 1(هاونس
افتد بلکه در سایۀ یک تعامل  میخودي خود و در انزوا اتفاق ن

رونده و در یک زمینۀ مشترك با همساالن حاصل  پیش
  ).2005، 2شود (گاریسون می

) معتقدند که پنج پیامد زیر از 2001( 3بود، کوهن و سامسون
یابد: همکاري؛  میطریق یادگیري با همساالن ارتقا 

پرسشگري و تفکر انتقادي؛ ارتباط و پیوند دانش، فهم و 
یادگیري؛ خودسنجی و مهارت؛ مدیریت یادگیري و چگونه 

) 2010( 4سنجی. بویله، وان، راس و سیمپسون همدرس
توانند همدیگر را آموزش داده،  میمعتقدند که یادگیرندگان 

راهنمایی نموده به همدیگر مشورت دهند و این عمل یعنی 
یادگیرنده عموماً به دو شیوه  - آموزش و راهنمایی یادگیرنده 

و مقاطع  کار تازها تجربه، افراد گیرد: یادگیرندگان ب میانجام 
و  نمایند. میپایین را در قالب مشاوره و راهنمایی یاري 

کالس، همدیگر را در قالب پشتیبانی درسی  یادگیرندگان هم
) تعامل 2003( 5گوري کنند. بر این اساس مک میکمک 

یادگیرندگان را عنصر مهمی در تعیین سطح رضایت آنان 
 6تورك و ایلدیریم همچون یوکسل داند. همچنین افرادي می

) معتقدند 2007( 7)؛ عثمان و هرینگ2009)؛ آرتینو (2008(
که تعامالت آموزشی در تعیین رضایت یادگیرندگان نقش دارد 

) بین 2004( 8)، الپوینته و گوناواردنا2002و در پژوهش چن (
ت تحصیلی آنان رابطۀ مثبت و یادگیري از همساالن و پیشرف

  ارش شده است.دار گزمعنا
ي کارآمد براي مقابله با ها نیز یکی دیگر از روش 9یکمک طلب

ی و شناخت رواني ها مسائل است و باعث کاهش پریشانی
گردد (ریک وود،  میي یادگیري و حل مسئله ها افزایش مهارت

) و یک راهبرد مدیریت 2005، 10دین، ویلسونز و سیاروچی
یادگیري است که اساس یادگیري موفق در مواقعی است  مؤثر

                                                
1. Havnes 
2. Garrison 
3. Boud, Cohen & Sampson 
4. Boyle, Kwon, Ross & Simpson   
5. McGoory 
6. Yukselturk & Yildirim 
7. Osman & Herring 
8. LaPointe & Gunawardena 
9. Help-seeking 
10. Rickwood, Deane, Wilsons & Ciarrochi 

را  مسئلهکه یادگیرندگان، دانش و یا ادراك کافی جهت حل 
به تنهایی ندارند. این ویژگی نه تنها یادگیرندگان را کمک 

نماید تا نیازهاي یادگیري خود را بالفاصله برطرف سازند  می
ن است و ي براي ارتقا و بهبود عملکرد آنامؤثربلکه روش 

). در 2002هاي اجتماعی قرار دارد (چن،  هتحت تأثیر انگیز
) بین 2007بل ( ) و کمپ1385مطالعۀ سیف و همکاران (

حصیلی دانشجویان رابطۀ مثبت ی و پیشرفت تکمک طلب
که مطالعۀ منسجمی  دار محاسبه شده است. با توجه به اینمعنا

 م نشده استدر زمینۀ راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري انجا
متغیري انجام شده است، مقالۀ  و اغلب مطالعات به صورت تک

اخیر حاصل کار پژوهشی است که در آن محققان رابطۀ 
چندگانۀ راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري را با پیشرفت 

  اند. هتحصیلی مطالعه کرد
  

  روش
همبستگی است.  - روش این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی

آموزان دورة متوسطه شهرستان  پژوهش را دانشجامعۀ آماري 
داد که در زمان اجراي  مینفر تشکیل  29351سمنان به تعداد 

یلی را گذرانده بودند. با سال تحصیباً هفت ماه از تقرپژوهش، 
توان آن را در طبقۀ جوامع  میتوجه به حجم باالي جامعه، 

) که در آن صورت 1384سرایی، گرفت (نامحدود در نظر 
گیري در این  هیازي به ذکر دقیق حجم آن نیست. روش نمونن

ي بود. حجم نمونۀ آماري بر ا چندمرحلهاي  هپژوهش خوش
 مورگان، با در نظر گرفتن خطاي - اساس جدول کرجسی

05/0=α گیري (که احتمال خطا  هي بودن روش نمونا خوشه؛ و
نفر در نظر گرفته شد که  400دهد) قریب به  میرا افزایش 

نامه قابل تحلیل  پرسش 389از تکمیل و پاالیش، تعداد  پس
نامۀ راهبردهاي  ؛ از پرسشها داده يآور جمعبود. جهت 

نامۀ راهبردهاي انگیزش براي  پرسش مدیریت منابع (بخشی از
) بازنویسی شده به وسیلۀ 1993پینتریچ و همکاران ( )یادگیري

گویه در  19) استفاده شد که شامل 2005کیچی ( دانکن و مک
ي ها نامه در پژوهش زیرمقیاس است. این پرسش 4قالب 

ت ي مختلف و جوامع آماري ها و فرهنگ ها متعددي در ملی
دانکن و  که يطورگوناگونی مورد استفاده واقع شده است به 

ي ها سالیل در فاصلۀ تحلفرا) در یک 2005کیچی ( مک
نموده  نامه را بررسی موارد کاربست این پرسش 2004تا  2000

اند: یونان، انگلستان، آمریکا،  هو به کشورهاي زیر اشاره نمود
کره جنوبی، استرالیا، فنالند، نروژ، ایران، کانادا، هنگ کنگ و 

تها اسپانیا. این گسترة کاربست به زبان ي ها ي گوناگون و ملی
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دهد که از نقطه نظر چهارچوب تئوریکی و  میمتفاوت نشان 
مفید و قابل استفاده است و در نامه خیلی  عملی پرسش

نامه در این  ي مختلف کارایی باالیی دارد. پایایی پرسشها زبان
  است: 1مطالعه به شرح جدول 

دهد که  می، نشان 1توجه به مقادیر پایایی در جدول 
به ویژه در مطالعۀ حاضر از همسانی درونی قابل  ها زیرمقیاس

قبولی برخوردار هستند. تنها پایایی مربوط به زیرمقیاس کمک 
) باید با احتیاط تفسیر و یا تعمیم داده شود. البته با 61/0طلبی (

توجه به تعداد چهار گویه، مقدار محاسبه شده نیز قابل قبول 
) برابر 2005کیچی،  است و در مطالعۀ اصلی (دانکن و مک

آموزان در  گزارش شده است. همچنین معدل کل دانش 52/0
یلی به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی در نظر سال تحصپایان 

  گرفته شد.
و نمرات  ها هاي مربوط به زیرمقیاس هنرمال بودن توزیع داد

اسمیرنوف  پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون کالموگروف
 - ها از آزمون رگرسیون چندگانه هلیل دادتایید شد. براي تح

  استفاده شد. زمان هممدل ورود 
  

  ها هیافت
؛ نشان داد که 2ضرایب مرتبۀ صفر مندرج در جدول 

بین: مدیریت زمان و همبستگی سادة بین متغیرهاي پیش

)، یادگیري از r=35/0)، تنظیم تالش (r=42/0محیط مطالعه (
) با پیشرفت r=41/0(ی کمک طلبو  )r=37/0همدرسان (

  ).P>01/0دار است (تحصیلی مثبت و معنا
بین: (مقدار ثابت)، مدیریت زمان و محیط  متغیرهاي پیش

  یطلب مطالعه، تنظیم تالش، یادگیري از همدرسان، کمک
  متغیر مالك: پیشرفت تحصیلی

 P>01/0و  F)4وR ،1/42=)384=55/0؛ 2براساس نتایج جدول 
ۀ راهبردهاي مدیریت منابع مؤلفي ها نشان داد که زیرمقیاس

یادگیري شامل مدیریت زمان و محیط مطالعه، تنظیم تالش، 
درصد به  99با اطمینان ی کمک طلبو  یادگیري از همدرسان

تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی را به  داري توانگونۀ معنا
به  ها درصد دارا هستند. سهم تمامی زیرمقیاس 31میزان 

)، مدیریت زمان و b=239/0ترتیب یادگیري از همدرسان (
)، b=181/0)، تنظیم تالش (b=211/0محیط مطالعه (

دار درصد معنا 99) در سطح اطمینان b=156/0(ی طلب کمک

  ينامه راهبردهاي مدیریت منابع یادگیر ي پرسشها همسانی درونی زیرمقیاس .1جدول 
  )2005کیچی ( دانکن و مک  )1390معینی کیا (  در مطالعه حاضر  زیرمقیاس  ها هتعدادگوی ییایپا

  مدیریت زمان و محیط مطالعه  8  76/0  71/0  74/0
  تنظیم تالش  4  69/0  61/0  66/0
  یادگیري از همساالن  3  76/0  70/0  72/0
  یکمک طلب  4  52/0  57/0  61/0

  یۀ راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري با پیشرفت تحصیلمؤلفي ها ن زیرمقیاسیب یهمبستگ .2جدول 
Adj. R2 R2 R  sig  F 

مجذور 
مجموع   df  میانگین

  مجذورات
  

30/0  31/0  55/0  000/0  01/42  
  رگرسیون  3/569  4  3/142
  باقیمانده  1/1301  384  4/3
  کل  4/1870  388  

 یهمبستگ
  یکیتفک

همبستگی 
 sig t مرتبۀ صفر

ضرایب 
  ضرایب غیر استاندارد استاندارد

  بین پیش يمتغیرها
Beta   خطاي

  B معیار
  مقدار ثابت  4/7  61/0  - 0/12 000/0 - -

  مطالعهمدیریت زمان و محیط   07/0  02/0  211/0 1/4 000/0 42/0  21/0
  تنظیم تالش  11/0  03/0  181/0 6/3 000/0 35/0  18/0
  یادگیري از همدرسان  13/0  03/0  239/0 0/5 000/0 37/0  25/0
  یکمک طلب  09/0  03/0  156/0 0/3 003/0 41/0  15/0
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است. مقادیر ضرایب همبستگی تفکیکی محاسبه شده نیز 
ید ترتیب مقادیر ضرایب همبستگی استاندارد ذکر شده مؤ

توان بین متغیر مالك و  میاست. بر اساس ضرایب استاندارد 
  فت:ي زیر را در نظر گر هبین معادل متغیرهاي پیش

+ (مدیریت زمان و محیط  239/0(یادگیري از همدرسان) 
ی) طلب کمک+ ( 181/0+ (تنظیم تالش)  211/0مطالعه) 

  ی= پیشرفت تحصیل156/0
  

  گیري و بحث هنتیج
درصد واریانس پیشرفت  31که نتایج نشان داد  گونه همان

یریت ي مولفۀ راهبردهاي مدها  تحصیلی بر اساس زیرمقیاس
دار تبیین گردید. این نتیجه با به گونۀ معنا منابع یادگیري

، 2000هایی همچون پینتریچ ( هاي پژوهش هها و یافت هنظری
) مبنی بر نقش مثبت و 2005)، کوینین (2004، 2003

اثربخش کاربست راهبردهاي مدیریت منابع بر پیشرفت 
) 2002تحصیلی همسو است. همچنین وینشتاین و پالمر (

بر راهبردهاي مدیریت منابع یادگیري  معتقدند که عدم تسلط
  گردد. میاي  هسبب بروز مشکالت عدید

کمک ي مدیریت منابع یادگیري، سهم ها در بین زیرمقیاس
ی از همدرسان، مدیریت زمان و محیط مطالعه بیشتر از دو طلب

منطقی و همخوان با  کامالًزیرمقیاس دیگر است. این نتیجه 

)، 2008زیرا که (هاونس، ؛ رسد میها به نظر  هسایر یافت
) معتقدند که 2001)، کوهن و سامسون (2005(گاریسون، 

ي در یادگیري و رشد سطوح مؤثریادگیري از همدرسان عامل 
)، 2003گوري ( شود و مک میباالتر شناختی محسوب 

)، عثمان و 2009)، آرتینو (2008تورك و ایلدیریم ( یوکسل
ارتقاي رضایت و ) آن را عنصر مهمی در 2007هرینگ (

دانند و این رابطه در پژوهش چن  میپیشرفت یادگیرندگان 
یید شده است. تأ) نیز 2004)، الپوینته و گوناواردنا (2002(

دار مدیریت زمان و محیط مطالعه نیز در نقش مثبت و معنا
)، خدام و کالگري 2004( یی همچون آرنولد و پولیچها پژوهش

)، 2007بل ( )، کمپ2005( موراویچ و هوگز )، گران1388(
  یید بوده است.تأ) مورد 2007( کاسنین

ها و  هبا نظری آنهاهاي پژوهش و همسویی  هبر اساس یافت
توان نتیجه گرفت که راهبردهاي  میي استناد شده ها پژوهش

مدیریت منابع یادگیري شامل مدیریت زمان و محیط مطالعه، 
ی در طلبکمک و  تنظیم تالش، یادگیري از همدرسان

  دار دارد.آموزان نقش معنا رفت تحصیلی دانشپیش
ي آزمایشی، ها شود در جریان پژوهش میبه محققان توصیه 

نخست اقدام به آموزش راهبردهاي انگیزش براي یادگیري 
یر آن را به صورت آزمایشی بر پیشرفت تأثکرده سپس 

  تحصیلی یادگیرندگان بررسی نمایند.
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