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  چکیده

گیري  جهت وبررسی رابطه بین یادگیري خودگردان  پژوهش حاضر،هدف

 300بدین منظور،  . بود معلمان-دانشجو در کالسهدف با سبک مدیریت

 هايپرسشنامهشدند و به  انتخاب) پسر200 ،دختر 100(دانشجو معلم 

 سبک و )GOQ(ت گیري هدف جه، )SRLQ(خودگردان یادگیري 

یري داد که یادگ نشان هایافته. پاسخ دادندCMSQ((کالس مدیریت

 رابطه مثبت ، آزادانه و سبک مدیریت یادگیريگیري هدفجهتبا خودگردان

 رابطه ، آمرانه و سبک مدیریتيگیري هدف عملکردجهت و معنادار و با 

 ،ا سبک مدیریت آزادانه ب یادگیريگیري هدفجهت. داردمنفی و معنادار 

. شتدادار معنا  رابطه منفی و، آمرانهمعنا دار و با سبک مدیریت رابطه مثبت و

معنادار و با   آمرانه رابطه مثبت و  با سبک مدیریتيگیري هدف عملکردجهت

مسیرلـتحلیروش. شت دانادارـنفی و معـ رابطه م،هـآزادان ریتـسبک مدی

یادگیري خودگردان کهدادنشانودبومدلخوب برازشازحاکی

 طریق همچنین از د و دار معناداراثر مستقیم  و آمرانه آزادانهسبک مدیریتبر 

 اثر  و آمرانه آزادانهبر سبک مدیریت و عملکردي  یادگیريگیري هدفجهت

تواند براي مراکز تربیت نتایج این پژوهش می. به دست آمد  معنادارغیرمستقیم

  .و معلمان مفید باشدمعلم و دانشج

 ، سبک مدیریت هدف، جهت گیريیادگیري خودگردان: هاي کلیديواژه

  کالس

  

  

  

Mehdi Arabzade  

Educational Psychology  

Parvin Kadivar, Valialla Farzad    

Tarbiat Moallem University  

   Fariborz Nikdel Javad Kavousian,   

Educational Psychology  

Abstract

The purpose of this research was to investigate the relationship 
between self-regulated learning and goal-orientation with 
classroom management style in Pre service Teachers. A sample 
of 200 boys and 100 girls were randomly selected. The         
Self-Regulation of Learning Questionnaire (SRLQ), Goal 
Orientation Questionnaire (GOQ) and Classroom Management 
Style Questionnaire (CMSQ) was used. Findings showed that       
self-regulated learning has a positive and significant relationship 
with learning orientation and democratic management style has 
a negative and significant relationship with performance goal 
orientation and custodial management style. Learning goal 
orientation has a positive and significant relationship with 
democratic management style and has a negative and significant 
relationship with custodial management style. Performance 
management style has a positive and meaningful relationship 
with custodial management style and has a negative and 
significant relationship with democratic management style. In 
addition, self-regulated learning has a significant direct effect on 
democratic and custodial management style. self-regulated 
learning via learning and performance goal orientation has a 
significant indirect effect on democratic and custodial 
management style. These results can be useful teacher training 
center and pre service teachers.

Keywords: self-regulated learning, goal-orientation, classroom 
management style
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  مقدمه

آنچه که اغلب در زمینه آموزش دانشجو معلمان نادیده 

فرایندها و باورهاي خودگردانی آنها گرفته می شود، ارزیابی دقیق 

دهند که فرایندها و هاي متعددي نشان میپژوهشا اخیر .است

 و 2، خودکارآمدي1باورهاي خودگردانی  یادگیرندگان با پیشرفت

 آزیویدو،(  آنها رابطه مثبت و معنادار دارد3یانگیزش تحصیل

معتقد است که آموزش ) 2001(دمبو ). 2008 ،بم نیوتی؛ 2009

زش نخست آمو. دانشجو معلمان باید دو هدف مکمل داشته باشد

 موفقی باشند؛ دوم براي اینکه نگیرندگابه آنها براي اینکه یاد

 معلمان موفقی شوند و در ادامه بیان می کند که هدف نخست

  .می تواند به دستیابی هدف دوم، منجر شود

 استفاده از ، موفقنهاي مهم یادگیرندگایکی از ویژگی

 ايهساز، 4خودگردان     يیادگیر .راهبردهاي خودگردانی است

مطرح شد و طیف  )1986( بندورالین بار توسط است که او

 پاسانا، ،چوالروت(دهد  وسیعی از رفتارها را پوشش می

  درخودگردان مفهوم یادگیري. )2003دباکر و ترزاك، 

. هاي نظري مختلفی تعریف شده استها و رویکرددیدگاه

و  تعریف زیمرمن، یکی از مشهورترین تعاریف این مفهوم

، اساس این تعریف است که بر) 1988( پونز - رتینزما

 ، کسی است که در امر یادگیري از نظر رفتاريگردانخود

زیمرمن راهبردهایی که  .فراشناختی و انگیزشی فعال است

: اند، عبارتند از  کردهتعریف ، براي یادگیري پونز- و مارتینز 

 ،6تتغییر و سازماندهی اطالعا، 5يریز هدف گزینی و برنامه

 ،8ی نظارت خودیادداشت برداري و، 7اطالعات جستجوي

ها و ، مرور کردن نکات، آزمون9تمرین و حفظ کردن

، 11 از همساالن، بزرگساالن و معلمانکمک گرفتن، 10متون

 پونز، -زیمرمن و مارتینز(12دهیپاداشارزیابی و خود

 خودگردان     يیادگیر) 2005( طبق نظر شانک ).1986

 ذهنی هايیی فراگیران توانا،نآ از طریق که  استيفرایند

                                               
1. achivement
2. self-efficacy 
3. academic motivation 
4. self-regulation of learning   
5. setting goals and planning   
6. organizing and transforming information 
7. seeking information   
8. keeping records and monitoring themselves     
9. rehearsing and  memorizing 
10. reviewing notes, tests, and texts 
11. seeking peer, adult, and teacher assistance 
12. self-reward and evaluation 

  اساسا.انتقال می دهندهاي تحصیلی را به مهارتخود 

یادگیري شامل به کار بردن مواردي از فرایندهاي یادگیري 

 ، برنامه ریزي، فعال بودن،تعیین اهداف:  مانندخودگردان

 اهداف ).2009 آزیویدو،(شناخت، فراشناخت و ارزیابی است 

هدف  .دارند نخودگردا     يیادگیرند ی در فرايژه ای وگاهیجا

 پیش ،اهداف شخصی و ارزش گذاري به اهداف،گذاري

 شوندی محسوب مینیازهاي ضروري رفتار خودگردان

دهد که بررسی نتایج مختلف نشان می). 2005 ،شانک(

  یادگیرندگان خودگردان فعاالنه اهداف خود را مشخص 

 .اي موثر یادگیري استفاده می کنندکنند و از راهبردهمی

سازد تا پیشرفت خود می مشخص کردن اهداف، آنها را قادر

و اگر الزم باشد تغییراتی را اتخاذ تر برآورد کنندرا دقیق

معتقد ) 1986(بندورا  ).2007 گرین و آزویدو،( نمایند

 : استيند مولفه ایرنده سه فرای دربرگیاست که خودگردان

 يبرا .14 خود و واکنش به خودیابیارزش ،13مشاهده خود

 ي ضرورصک هدف مشخیندها داشتن ین فرای اياجرا

 بیانگر الگوي منسجمی از ،15گیري هدفجهت .است

شود تا فرد به طرق مختلف  باورهاي فرد است که سبب می

ن زمینه به فعالیت آدر ، ها گرایش پیدا کندبه موقعیت

این . )1992 ،ایمز( هده دیاپاسخی را ار بپردازد و نهایتا

هاي آموزشی، مبین انگیزه فرد از جهت گیري در موقعیت

  ها و تحصیل است و به همین لحاظ، تمایالت، کنش

ثیر قرار هاي یادگیري تحت تاهاي او را در موقعیتپاسخ

  .دهد می

ــ ــیه ب ــل از لیمــوس 1998 (16 دوكطــور کل ــه نق  ،ب

جهـت  در  . بیـان نمـود     دو نوع جهت گیري هدف را      )1999

و   اسـت  یانگیزه بیرونـی عامـل اصـل       ،17عملکرديگیري هدف   

ند تا محبوبیت و مطلوبیت از سوي دیگـران را         هست افراد در تالش  

کسب کنند و از داوري هاي انتقاد آمیز و منفی دیگران نسبت بـه            

این جهت گیري بر اثبات شایـستگی یـا    . رفتار خود اجتناب ورزند   

  ،18یـادگیري جهـت گیـري هـدف        درامـا   . توانایی تاکیـد دارد   

 یعنـی   ،وع اصلی است  ضانگیزه درونی براي یادگیري و موفقیت مو      

                                               
self-observation .13 

14. self-reaction 
15. goal-orientation 
16. Dweck, C. S.
17. performaance goal orientation 
18. learning goal orientation 
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هاي جدیـد و تـسلط بـر     فرد تمایل دارد از طریق یادگیري مهارت      

در ایـن نـوع جهـت گیـري         . هاي خود را بـسط دهـد      یآنها، توانای 

هدف، افراد سعی دارند در یک موضوع جدیـد تـسلط و پیـشرفت              

ــد ــا( کــسب کنن ــراونگره ــدگلی  ).2006 ،رت و ب  )2002( می

کـه از راهبردهـاي شـناختی و         یفراگیران مطرح کرده است،  

فراشناختی بیشتر استفاده می کننـد و بـه عبـارت دیگـر از            

لحاظ خودگردانی در سطح باالتري هستند به احتمال قوي،         

، افرادي هستند که اهداف یـادگیري را پیگیـري مـی کننـد         

هایی را مورد    روش ، معلمان در کالس   وقتیاست   معتقد   همچنین

استفاده قرار مـی دهنـد کـه بـر مقایـسه اجتمـاعی و تفـاوت در                   

 مـی شـود، در      ها تاکیـد دارد، هـدف عملکـردي برجـسته         توانایی

 ارزیـابی، تمرکـز   بر  پیشرفت، تالش خـود و خـود   مقابل، وقتی که  

چ و  ی مطالعـه رادوسـو    .می کنند، هدف یادگیري برجسته می شود      

 بـا   يریادگیـ  هـدف    يریز نشان داد جهت گ    ی، ن )2004( انهمکار

 يریـ  ارتباط مثبت و معنادار دارد و جهـت گ         ی شناخت یخودگردان

  معنادار دارد  ی ارتباط منف  ی شناخت ی با خودگردان  يهدف عملکرد 

ــو و رادوســویچ، رادوســویچ، واي( ــان، ی ــ.)2004دیانات ــوتی ب  م بن

ن کننـده در    گـذاري، عـاملی تعیـی     نشان داد کـه هـدف      )2007(

رود و   تقویت انگیـزش تحـصیلی دانـشجو معلمـان بـه شـمار مـی              

جهت گیري هدف یادگیري دارند، نگرش مثبت تـري  معلمانی که

  مـسایل چـالش  ریت و تـدریس مطلـوب داشـته و غالبـا         براي مدی 

  .کنند انگیز را انتخاب میبر

، )2006 همکاران،  به نقل از گوردن و1992  (1مک

 کالس و اهداف ع نظام مدیریت بین نو کهنشان داد

 به طوري که معلمان خودگردان ،آموزشی رابطه وجود دارد

محور  - کالس خود را به شیوه فراگیر،با اهداف یادگیري

     ، کالسنظام مدیریتمنظور از . مدیریت می کنند

 است که محیط یهای تحقق کامل طرح برايریزيبرنامه

کند  دگیري ایجاد میمنظم و پویایی را براي تدریس و یا

 شامل مدیریتدو شیوه  )2001( هوي .)1990فینی مور، (

 محور ـفراگیردانه یا ازآ محور و روش  ـ یا معلمآمرانهروش 

گردد که می بر رویکرد سنتی  آمرانه، به سبک.نمودرا بیان 

 ولومسآموزان را به عنوان غیر  معلمان گرایش دارند دانش

رود  ، انتظار میبر این اساس. دو نیازمند انضباط، ببینن

 . بپذیرندچون و چراآموزان تصمیمات معلمان را بدون  دانش

آموزان از طریق تعامل و تشریک  دانشاما در سبک آزادانه، 

                                               
1. Meece, J. L. 

روابط بین آموزند که هاي کالسی می در فعالیتمساعی

  واستدوستانه  نزدیک و انسان ، و معلمانآنهافردي میان 

کنترل خشک معلم،  به جاي دگردانیخوخود انضباطی و 

) 2003(وینگراد  ).2001 ،هوي(گیرد  کید قرارمیامورد ت

، عالقمند لمان داراي جهت گیري هدف یادگیرينشان داد که مع

د و در مقابل، معلمانی که داراي ن آزادانه هستبه سبک مدیریت

 آمرانه  به سبک مدیریتبودندجهت گیري  هدف عملکردي 

گیري  جهتي معتقد است که معلمان دارانیهمچن ،گرایش دارند

 وضع قوانین ،ریزي  برنامهد بریتاک  در کالس خودهدف یادگیري 

 که ، معنادار دارنديریادگی يهاتیفعالو  یسازمانده ،ثروساده و م

ش عزت نفس و ی، افزاي احساس ارزشمندیطین  شرایدر چن

  ،)2009(ر ازگانگو . شودیران مشاهده میدر فراگ يخودکارآمد

همبستگی مثبتی ) 2009( و ماتیوگا) 2006( پري و همکاران

، خودگردانگیري هدف یادگیري، یادگیري بین جهت

پیشرفت تحصیلی و مدیریت موفق گزارش نموده  ،خودکارآمدي

  .اند

 کنند ی که دنبال میمعلمان خودگردان با توجه به اهداف

ري ایجاد  یادگی- هاي یاددهی محیطی مناسب براي فعالیت

آموزان تمام توجه خود را به  که دانش يطور به ،کنند می

 . برندی کنند و از چالش لذت میهاي درسی متمرکز م فعالیت

  در زمان تحصیل با راهبردهاي معلمان دانشجواگربنابراین،

ند و آنها را به کار شو آشنا يریادگی و اهداف خودگردانی

 در ل شده ویارزش قا راهبردها و اهداف براي این برند، 

که دانش  کنند یت میری مدیروشآینده  کالس خود را به 

  . را دنبال کنندین اهدافیز چنیآموزان آنها ن

استفاده از سبک مدیریت مناسب توسط معلمـان منجـر بـه      

     تحـصیلی پیـشرفت وآموزشـی نظـام افـزایش کـارآیی  

 فراوانـی مطالعـات ،اسـاس همـین  بـر .شـود می آموزاندانش

 شـده انجامسبک مدیریتبهبودکننده ایجادعواملدرباره 

 کـه استعواملیشناساییبرمطالعاتاینتأکید.است

 نقـش تواننـد مـی  ودارنـد رادستکاريوتغییرتوانایی

 متغیرهـاي وسـبک مـدیریت   رابطـه بـین درراواسـطه 

بنابراین با این پیش فـرض کـه    .کنندایفاآنباطـمرتب

هـاي خـودگردانی را در      دانشجو معلمان مهـارت    اگر   احتماال

 شخود پـرورش دهنـد، در زمینـه آمـوزش، اهـداف بـا ارز              

یادگیري را انتخاب می کننـد و کـالس خـود را بـه سـبک                

آزادانه مدیریت خواهند کرد و با توجـه بـه مبـانی نظـري و              
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پـژوهش حاضـر در      ،هاي انجام شده در ایـن حـوزه       پژوهش

 ررسی رابطـه بـین متغیرهـاي      قالب یک مدل ساختاري به ب     

یــادگیري خــود گــردان، جهــت گیــري هــدف یــادگیري و  

ــدی  ــا ســبک م ــان  یترعملکــردي ب ــه معلم ــه و آمران        آزادان

 1 کـه در شـکل       در مدل پیشنهادي این پژوهش    . پردازدمی

ــشان دا ــادگیري و  جهــته شــده اســت،دن گیــري هــدف ی

عملکــردي نقــش واســطه اي بــین یــادگیري خــودگردان و 

  . ریت آزادانه و آمرانه کالس ایفا می کنندمدی

  

  

1شکل

   آزادانه و آمرانهسبک مدیریتبرموثرعواملمفهومیالگويمسیرنمودار

  روش

آماريهجامع : پژوهشياجرا آماري، نمونه و روش هجامع

 ی معلمان دانشگاه شهید رجایدانشجوکلیۀ ر شاملض حاپژوهش

 300ن پژوهش یدر ا .بود 87-88شهر تهران در سال تحصیلی 

 گیرينمونهبا روش )  پسر نفر100 و دختر  نفر 200(نفر 

چگونگی روش  .انتخاب شدندمتناسبايطبقهتصادفی

 و آگاه بودن حجم جامعه با توجه به :نمونه گیري بدین شرح بود

 به صورت ،مردان و زنان در جامعه مورد نظر نسبت به طبقه

 200) شداز هر سه نفر، یک نفر انتخاب(دفی  تصامتناسب و کامالً

  از. انتخاب شدنددختران  نفر از طبقه 100  و پسراننفر از طبقه 

جهت گیري ،یادگیري خودگرداناز آنجایی که بررسی رابطه بین 

 اصلی هدف يمدل ساختارک یدر قالب  هدف با سبک مدیریت

         يهادر زمره پژوهش حاضرپژوهشاین پژوهش است، 

تحلیل نوع از همبستگی تردقیقطوربهوآزمایشیغیر

درمتغیرهابین رابطهبررسیآنهدفکهاستمسیر

   براي تجزیه و تحلیل  بنابراین.استي ساختارمدلیکقالب

هاي آمار توصیفی از قبیل فراوانی،  هاي این پژوهش از روش داده

   ی شاملـر استنباطهاي آماتاندارد و روشـحراف اسـن و انـمیانگی

  

  

تحلیل  و مدل  )ماتریس همبستگی(آزمون همبستگی پیرسون 

  .  استفاده شده استمسیر

  

   سنجشابزار

 پرسشنامه :)SRLQ (خودگردان يریادگی پرسشنامه        

صورت لیکرت پنج  ه ب سوال14حاوي  1گردانیادگیري  خود

 )1382ی،به نقل از غالم1995( 2بوفارد است که توسط يادرجه

دو ن مقیاسی براي ا و شده استی  و تحلیل عاملطراحی تدوین، 

کرده است شناساییرای و فراشناختی شناختيراهبردها عامل

فرهنگدر.  سوال هستند7 يها داران عاملی هرکدام از اکه

 ،70/0 پرسشنامه یکلییایپا نباخولفاي کرآاساس   براصلی،

 ی فراشناختي و راهبردها71/0 یشناخت ياس راهبردهایخرده مق

 )1382 ،یبه نقل از غالم 1380( کدیور .شده استگزارش69/0

براي تعیین سازه . تده اسکر یاعتباریاب یدر جامعه ایرانآن را

لی نشان داد که ضریب همبستگی بین عام تحلیلآن، نتایج

                                               
1. Self-Regulation of Learning Questionnaire (SRLQ)
2. Bufard, T.
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ها مناسب بوده و ابزار سنجش از دو عامل تشکیل شده الوس

ها در حد قابل قبول بوده است زشی مربوط به عاملاست که بار ار

.  واریانس خودگردانی را تبیین نماید52/0و این ابزار قادر است 

 و 71/0نباخ ولفاي کرآاساس  ی کلی پرسشنامه بریضریب پایا

 و  فراشناختی 70/0هاي راهبردهاي شناختی براي خرده مقیاس

ی کلی یاضریب پای  در این پژوهش. گزارش شده است68/0

 خرده       و براي69/0نباخ ولفاي کرآاساس  رسشنامه برپ

 به 66/0 و فراشناختی 68/0هاي راهبردهاي شناختی مقیاس

 کامال  گزینه5زمون براي هر سوال آدر این . دست آمده است

مخالفم در نظر  مخالفم و کامال  نظري ندارم،،موافقم موافقم،

   . هستند5 تا 1امتیاز به ترتیب داراي که  شده استگرفته 

      پرســـشنامه :)GOQ (گیـــري هـــدفه جهـــتپرســـشنام       

 و ماتیو  سوال است که توسط باتون،     16حاوي   1گیري هدف جهت

عـاملی  تحلیـل هـاي بررسـی  .طراحی شده اسـت  )1996(زاژاك 

ایـن کـه اسـت آنبیانگر، توسط آنها هدفيریگجهتهاي ماده

ن مقیاسیبراي ا آنها .سنجدینمراتک بعديیک صفتمقیاس

راي عملکـرد يریـ گ و جهـت يریادگیـ  يریـ گجهـت  دو عامـل 

 سـوال   8 يهـا دارا ن عامـل یـ  هرکـدام از ا انـد کـه  کردهشناسایی

گیـري  جهتخرده مقیاس یپایاینباخرولفاي کآاساس   بر.هستند

گزارش 68/0گیري هدف عملکردي جهت و 71/0هدف یادگیري 

بـه  ) 1382( المـی در سـال    غنامه توسـط    ایـن پرسـش    .شده است 

 ی پرسـشنامه بـر    یضـریب پایـا    شده و    یابیراعتبافارسی ترجمه و    

 هـدف   يریـ  جهت گ  يهااسی خرده مق  يبرا نباخ  الفاي کر آاساس  

ن یـ در ا . اسـت هشـد  گـزارش  77/0 ي و  عملکـرد   81/0 يریادگی

 خـرده   يبـرا  نبـاخ ولفـاي کر  آاسـاس     بـر  ییضـریب پایـا    پژوهش

  74/0 ي و  عملکـرد    79/0 يریادگی هدف   يریگ جهت يهااسیمق

  گزینـه کـامال  5زمون براي هر سـوال  آ در این    .دست آمده است  هب

مخـالفم در نظـر    مخـالفم و کـامال      نظـري نـدارم،    ، موافقم ،موافقم

   .  هستند5 تا 1 به ترتیب داراي امتیاز  کهشده استگرفته 

           

  

  

  

  

  

                                               
1.Goal Orientation Questionnaire (GOQ)

ــشنامه  : )CMSQ ( کالس  سبک مدیریت  پرسشنامه              پرســـ

 سوال است که بـصورت لیکـرت   20حاوي 2 مدیریت کالسسبک

براي ایـن   . طراحی شده است  ) 2000(پنج درجه اي توسط هوي      

کـرده  شناسـایی راسبک آمرانه و سبک آزادانـه  دو عاملمقیاس

پایـایی   . سـوال هـستند    10ها داراي    هرکدام از این عامل    است که 

آن در   و اعتبـار سـازه    ) 2001هوي،  ( ست بوده ا  80/0  باالي    ابزار

مـوریژن و    بـه طـور مثـال     ( برخی مطالعـات گـزارش شـده اسـت        

هـوي،   ؛2006به نقـل از گـوردن و همکـاران،         ؛2003 ،3همکاران

 زادهعـرب  این پرسشنامه توسط   ).2002،  همکارانهوي و   ؛  2001

ایـن مقیـاس   . اسـت  شـده   یابیر و اعتبا   به فارسی ترجمه   )1388(

نفـر از چهارسپسشد،برگرداندهفارسیبهمحققهلوسی بابتدا

هشدبرگرداندهماده هايکهشدانگلیسی خواستهزبانمتخصص

هـاي شـکاف آنگـاه  .نمایندمعکوسترجمهبه انگلیسیرافارسی

دستبهآزمونآن،ازپس .شداصالحترجمهدودرتطابقموجود

آناشـکاالت وااجـر آزمایـشی صورتبهآزمودنی چندآمده در

شد که بعد از اجراي نهایی تحلیل عـاملی  رفعنهاییبراي کاربرد

هـا بـوده    نتایج، نشانگر برازش مناسب مدل بـا داده        .صورت گرفت 

ــت ــاي کرو .اس ــرده  آلف ــراي خ ــه ب ــورد مطالع ــه م ــاخ در نمون      نب

ـ  68/0 و آزادانـه     64/0هاي مدیریت آمرانه    مقیاس دسـت آمـده    ه ب

نی درونـی خـوب مقیـاس در نمونـه مـورد            است که نشانگر همسا   

 گزینه در نظر گرفته     5 الوسزمون براي هر    آدر این   . بررسی است 

   . هستند5تا 1 که به ترتیب داراي امتیاز شده است
  

  هایافته

رافـحـانانگین،ـمی(یفی ـتوصهايصـشاخ1در جدول 

دریـررسـبمورد ونهـنمکل)کشیدگیوگیـچولار،ـعیـم

وچـولگی آمـار دو.اسـت شـده ارایـه پـژوهش تغیـر مهـر 

متغیـر هـر درهـا دادهتوزیـع شـکل دهدکهمینشان کشیدگی

.استنرمال

                                               
2. Classroom Management Style Questionnaire (CMSQ) 
3. Morejan,G.

  1جدول 

توصیفی متغیرهاي پژوهشهاي  شاخص

  کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  -62/0  37/0  40/6  22/50  خودگردانی

  -51/0  07/0  60/5  10/31  اهداف یادگیري

  -87/0  -32/0  10/5  80/30  اهداف عملکردي

  -47/0  33/0  62/4  45/43  سبک آزادانه

  -42/0  -31/0  12/3  28/37  سبک آمرانه
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هـاي مـدل تحلیـل وتجزیـه مبنـاي همبـستگی ماتریس

 مـاتریس پـژوهش ایـن دراسـاس همـین  بـر .اسـت سـاختاري 

وهمبستگیضرایبباهمراهبررسی،موردمتغیرهايهمبستگی

 .استشدهآورده 2شمارهجدولدرآنهامعناداريسطح
  

  2جدول 

   متغیرهاي پژوهشیهمبستگماتریس 

٠٥/٠*p < ،  ٠١/٠**p <
 

گیري جهت، نگرداخودیادگیري بین  ،بر اساس جدول فوق

 و دار مثبت و معنارابطه  آزادانه و سبک مدیریتهدف یادگیري

  بايریادگی  هدفيری و جهت گ یادگیري خودگرداننیهمچن

  منفی ورابطه  آمرانه سبک مدیریت ويگیري هدف عملکردجهت

 بینی سبک مدیریتبه منظور پیش. ت اسدست آمدهبه دارمعنا

آزادانه و آمرانه، الگوي مفهومی پیشنهاد شده از طریق روش مدل 

تحلیل مسیر بررسی شد و با توجه به این که هدف پروهش حاضر 

ین گیري یادگیري و عملکردي در باي جهتبررسی نقش واسطه

ه و آمرانه است، در  آزادانگردان سبک مدیریتیادگیري خود

هاي  ضرایب اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیر3جدول 

.آورد شده است معناداري آنها برپژوهش همراه با سطح

  3جدول

  یکدیگربرپژوهشيمتغیرهاکلاثر وغیرمستقیممستقیم،ياثرها 

 **    T ≥ 1/96    
  

 ير برونزایمتغشود،یممشاهدهفوقجدول درکههمانطور

 يعملکرد، )42/0( يریادگی اهداف بر خودگردانيریادگی

اثر  )- 12/0(  و آمرانه)18/0( دانهت آزایری سبک مد،)- 34/0(

 اهداف ايواسطه نقشق ین از طری و همچن معنادار دارد میمستق

 و آمرانه) 31/0( ت آزادانهیری بر سبک مدي و عملکرديریادگی

سبک شدهتبیینواریانس .م معنادار داردی مستقری غاثر) - 32/0(

 41 و 36 بیبه ترتشدهبرازشيالگودرت آزادانه و آمرانهیریمد

دهـشهـارای3جدولدرکهیـپارامترهایبه هـتوجبا. درصد است

ت آزادانه و یریسبک مدیبینپیششده برازشيالگواست،

  .شودیم هاراییبرازندگيهامشخصهباهمراه، آمرانه

  5  4  3  2  1  متغیر

          1  خودگردانی

  اهداف یادگیري
**499/0  1        

  اهداف عملکردي
**366/0-  **423/0-  1      

  سبک آزادانه
**720/0  **561/0  **187/0-  1    

  سبک آمرانه
**422/0-  **287/0-  *197/0  **373/0-  1  

    مقدار واریانس تبیین شده  اثر کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  مسیر

  بر اهداف یادگیري از

  یادگیري خودگردان

  
**42/0  

  

-  

  
**42/0  

  

34/0  

  بر اهداف عملکردي از

  یادگیري خودگردان

  
**34/0-  

  

-  

  
**34/0-  

  

26/0  

   آمرانه ازبر سبک مدیریت

  یادگیري خودگردان

  اهداف یادگیري

  اهداف عملکردي

  
**12/0-  
**41/0-

**46/0

  
**32/0-  

  
**44/0-  

  

36/0  

   آزادانه ازریتبر سبک مدی

  یادگیري خودگردان

  اهداف یادگیري

  اهداف عملکردي

  
**18/0  
**54/0  
**28/0-  

  
**31/0  

  
**49/0  

  

41/0  
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  2 شکل

   آزادانه و آمرانهسبک مدیریتبینیپیششدهبرازشالگوي

  

، شاخص (2) 1ژوهش، شاخص مجذور خیدر این پ

 2ايمقایسه  شاخص برازش،(2/df)مجذور خی بر درجه آزادي 

(CFI)3، شاخص نیکویی برازش (GFI) شاخص نیکویی برازش ،

 5 و خطاي ریشه مجذور میانگین تقریب(AGFI) 4انطباقی

(RMSEA)گزارش شده است .

ازش دار نباشد به براگر مجذور خی از لحاظ آماري معنا

هاي بزرگتر مناسب الگو داللت می کند، اما این شاخص در نمونه

دار است و از این رو شاخص مناسبی براي برازش الگو معموالً معنا

  ). 2008، کاواباتا، مالت و جکسون(شود تلقی نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
1. Chi square
2. Comparative Fit index (CFI)
3. Goodness of Fit Index (GFI)
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

 2/df سازند که اگر نسبتهمچنین خاطر نشان می

مقدار . دهدرا نشان نمی باشد برازش قابل قبولی 3بزرگتر از 

 و مقدار CFI ،GFI ،AGFI براي شاخص هاي 90/0بزرگتر از 

  بر برازش مناسب و RMSEA براي شاخص 06/0کوچکتر از 

 براي 80/0همچنین مقدار بزرگتر از . مطلوب داللت دارند

 بر برازش مورد قبول  و مقدار CFI ،GFI ،AGFIهاي شاخص

.  برازش معقول داللت دارند برRMSEA براي 08/0کوچکتر از 

  4جدول

  پژوهشمسیرتحلیلمدلبرازشنیکوییهايشاخص
شاخص

2  dfdf /2CFIGFIAGFIRMSEA

24/1241  647  91/1  87/0  92/0  93/0  06/0  
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    فـوق  ي، در الگـو شـود مـی مالحظـه کـه همـانطور 

 RMSEA، مقــدار 80/0 بزرگتـر از  AGFI و GFI يهــاشـاخص 

2 و 08/0کوچکتر از  /dfه اسـت  به دسـت آمـد  2ز کمتر از ی ن .

  . داردیها برازش قابل قبولن، مدل با دادهیبنابرا

  بحث

 ايطهـواسـ رـاثـ بررسـی مطالعـه ایـن  از دفـهـ 

 انیـ مرابطـه در ي و عملکـرد يریادگیـ اهـداف  غیرهايـمتـ 

 .ت آزادانه و آمرانه بـوده اسـت       یری خودگردان و سبک مد    يریادگی

ویاجتمـاع  -یشـناخت نظریهبهتوجهباهدفاینبهنیليبرا

بـا وشـد پیـشنهاد یمفهـوم  یالگـوی ،یتجربـ وينظـر پیشینه

 طـور  بـه .گرفتقرارنآزموموردمسیرتحلیلروشازاستفاده

اهـداف    خـودگردان، يریادگیـ دادنـد کـه   نـشان هایافتهکلی

  رابطه مثبت و معنـادار   گریکدیت آزدانه با    یری و سبک مد   يریادگی

 و  ی آمرانـه رابطـه منفـ      یتیریسـبک مـد     و ي اهداف عملکـرد   و با 

 بـا مفهـومی ج نشان داد کـه مـدل  ین نتایهمچن .معنادار دارند

ه ترت داردبیمناسـ بـرازش هاداده درصـد   41 و 36ب یـ و ـب

 اثـر  .کنـد ین مـ یـی  را تب   آزدانـه و آمرانـه     یتیریسبک مد انس  یوار

 يریادگیـ  يریگر جهت ی خودگردان برمتغ  يریادگیر  ی متغ میمستق

 و معنـادار  یمنفـ  ،ي عملکـرد يریـ جهـت گ مثبت و معنادار و بـر   

 بـر  يریادگی يری و جهت گ    خودگردان يریادگیم  ی اثر مستق  .است

ت  یریت آزادانه مثبت و معنادار و بر سـبک مـد       یریر سبک مد  یمتغ

 يریـ گر جهـت  یـ م متغ یاثـر مـستق   . ر اسـت  ا و معنـاد   یآمرانه منف 

 .ت آمرانـه مثبـت و معنـادار اسـت     یریر سبک مد  ی برمتغ يعملکرد

ت یری خودگردان بر سـبک مـد      يریادگیم  یمستقریغ ن اثر   یهمچن

 و معنـادار    یانه منف ت آمر یری و بر سبک مد    معنادارآزادانه مثبت و    

ن یشیـ ج مطالعـات پ   ی نتـا  ين پژوهش در راستا   ی ا يهاافتهی .است

 ؛ گـوردن و   2004 ،رادوسـویچ و همکـاران     ؛2008،يمنتریب( است

 مـذکور   يهـا افتهی یطور کل هب ).2003 وینگراد، ؛2006 همکاران،

  .ن هستندییر قابل تبیبه شرح ز

 تعیین خودگردانی را کنترل فراشناختی) 2008( زیمرمن

گیري بنابراین معلمان خودگردان داراي جهت. داند هدف می

 نگرادین وی همچن.گزینی اعتقاد دارندباشند و به هدف هدف می

گیري هدف یادگیري معلمان داراي جهتنشان داد که ) 2003(

سازماندهی و  ،يهدفمند ،ریزي  برنامهتاکید بر در کالس خود

هاي مهم ویژگی از یکی  لذا ،دهاي یادگیري معنادار دارنفعالیت

  ن مدیریت مطلوب کالسی ییادگیرنده خودگردان و همچن

اي تواند نقش واسطهگزینی میهدف نیبنابرا ،گزینی استهدف

دانشجو  . داشته باشدن یادگیري خودگردان و سبک مدیریتبی

معلمانی که براي دستیابی به پیشرفت تحصیلی از راهبردهایی 

  استفاده ی و فراشناختی شناختي راهبردهاژهیبه وخودگردانی 

ش ی قابل افزا،ییو توانات ی علت موفق،معتقدند که تالش، کنندمی

ر ید با آنها درگینند که بایبی مییها آنها مشکالت را چالش.است

د یباهاي تحصیلی ، در برابر چالششوند و آنها را حل کنند

.  استيریادگی آنها هدفو پایداري و پشتکار از خود نشان دهند 

ن خودگردان در هنگام تحصیل گر دانشجو معلمایبه عبارت د

ن در یبنابرا، گیري هدف یادگیري دارند گرایش به جهتعمدتا

 که فراگیران رندی گیت را به کار میری از مدیسبکهنگام تدریس 

به، به عبارت دیگر. را دنبال کنندین اهداف مشابهیچنآنها نیز 

ودرونی،ذاتینیروهاي دهند تایخود اجازه مدانش آموزان 

  .سازندنمایان یادگیرياهدافبهرسیدن جهت در راخودخالق

عدم   معتقد هستند که)2004( رادوسویچ و همکاران

یادگیري ( استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی

ضی ازـ بعد تاوـشث میـباع يریـادگـیان ـریـدر ج) ردانـخودگ

در . کنندپیدا گرایشعملکردياهدافبهراحتیبهرانیفراگ

 هايیییادگیرندگان سعی در مقایسه توانا ،يگیري عملکردجهت

ین نکته تاکید دارند که دیگران راجع  او بر کرده  با دیگرانخود

 و کردهاز وظایف چالشی پرهیز  ،نها چگونه قضاوت می کنندآبه 

 پشتکار کمتري از ،شوندزمانی که با وظایف دشوار مواجه می 

ها در ن دانشجو معلمانی با این ویژگییبنابرا .می دهند خود نشان

 ،قیعالازآینده کالس خود را به روشی مدیریت می کنند که 

 که تمام نیستخبري خالقیتواستعدادپرورش ،انگیزشایجاد

   . آمرانه استهاي سبک مدیریتاین  موارد از ویژگی

 تا معتقد است که معلمان خودگردان) 2008( بنوتی مب

 در  فراگیرانجایی که بافت کالسی اجازه دهد، براي شرکت

ایف تحصیلی، جو و ساختار کالسی کنترل و تنظیم وظ

                  تالش زیادي از خود نشان) و سازماندهیریزي برنامه ارزشیابی،(

یتی توانند سبک مدیری نمیبنابراین چنین معلمان .دهندمی

 آزادانه  تمایل به کاربرد سبک مدیریت و عمالآمرانه داشته باشند

  .دارند

شرکت کنندگان از  به منظور حفظ همگنی گروه نمونه،

 لذا تعمیم نتایج به ،بین دانشجویان دبیري انتخاب شدند

 پیشنهاد   . با احتیاط صورت گیرددانشجویان آموزگاري باید 

 به منظور پرورش فرایندهاي ماساتید مراکز تربیت معلد شومی

ل گوناگون به آموزش  دانشجو معلمان در برخورد با مسایفکري

راهبردهاي خودگردانی و چرایی و چگونگی آن بپردازند و همواره 
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یادگیرنده و یاددهنده بر این نکته تاکید داشته باشند که معلمان 

شود مگر این که در درجه این مهم حاصل نمی .خودگردان شوند

آیند، اول معلمان که کارگزاران نظام آموزشی به حساب  می

پژوهشهمچنین . هاي الزم را در این زمینه دیده باشندآموزش

به ترتیب تنهامدلایندرموجودمتغیرهايدهدمی نشانحاضر

تبیینرا آزدانه و آمرانه  درصد واریانس سبک مدیریت41 و 36

متغیرهايسایرنقشبعديهايپژوهشدربنابراین،اندکرده

 این پژوهش توسط اساتید جنتای .گیردقرارتوجهمورد انگیزشی

تواند مورد وزش دانشجو معلمان  میتربیت معلم در زمینه آم

  .استفاده قرار گیرد
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رابطه يادگيري خودگردان و جهتگيري هدف با سبک مديريت کلاس 

Relationship between self-regulated learning and goal orientation with classroom management style

مهدي عرب زاده*
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دانشگاه تربیت معلم تهران
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چکيده


هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين يادگيري خودگردان و جهتگيري هدف با سبک مديريت کلاس دردانشجو- معلمان بود. بدين منظور، 300 دانشجو معلم (100 دختر، 200 پسر) انتخابشدند و به پرسشنامههاي يادگيري خودگردان (SRLQ)، جهت گيري هدف (GOQ) و سبک مديريتکلاس (CMSQ)پاسخ دادند. يافتهها نشان داد که يادگيري خودگردان باجهتگيري هدف يادگيري و سبک مديريت آزادانه، رابطه مثبت و معنادار و با  جهتگيري هدف عملکردي و سبک مديريت آمرانه، رابطه منفي و معنادار دارد. جهتگيري هدف يادگيري با سبک مديريت آزادانه، رابطه مثبت و معنا دار و با سبک مديريت آمرانه، رابطه منفي و معنادار داشت. جهتگيري هدف عملکردي با سبک مديريت آمرانه رابطه مثبت و  معنادار و با سبک مديـريت آزادانـه، رابطه مـنفي و معـنادار داشت. روش تحليـل مسير حاکي از برازش خوب مدل بود و نشان داد که يادگيري خودگردان بر سبک مديريت آزادانه و آمرانه اثر مستقيم معنادار دارد و همچنين از طريق جهتگيري هدف يادگيري و عملکردي بر سبک مديريت آزادانه و آمرانه اثر غيرمستقيم معنادار به دست آمد. نتايج اين پژوهش ميتواند براي مراکز تربيت معلم و دانشجو معلمان مفيد باشد.

واژههاي كليدي: يادگيري خودگردان، جهت گيري هدف، سبک مديريت کلاس
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Abstract

The purpose of this research was to investigate the relationship between self-regulated learning and goal-orientation with classroom management style in Pre service Teachers. A sample of 200 boys and 100 girls were randomly selected. The         Self-Regulation of Learning Questionnaire (SRLQ), Goal Orientation Questionnaire (GOQ) and Classroom Management Style Questionnaire (CMSQ) was used. Findings showed that        self-regulated learning has a positive and significant relationship with learning orientation and democratic management style has a negative and significant relationship with performance goal orientation and custodial management style. Learning goal orientation has a positive and significant relationship with democratic management style and has a negative and significant relationship with custodial management style. Performance management style has a positive and meaningful relationship with custodial management style and has a negative and significant relationship with democratic management style. In addition, self-regulated learning has a significant direct effect on democratic and custodial management style. self-regulated learning via learning and performance goal orientation has a significant indirect effect on democratic and custodial management style. These results can be useful teacher training center and pre service teachers.

Keywords: self-regulated learning, goal-orientation, classroom management style
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مقدمه


آنچه که اغلب در زمينه آموزش دانشجو معلمان ناديده گرفته مي شود، ارزيابي دقيق فرايندها و باورهاي خودگرداني آنها است. اخيرا پژوهشهاي متعددي نشان ميدهند که فرايندها و باورهاي خودگرداني  يادگيرندگان با پيشرفت
، خودکارآمدي
 و انگيزش تحصيلي
 آنها رابطه مثبت و معنادار دارد (آزيويدو، 2009؛ بم نیوتی، 2008). دمبو (2001) معتقد است که آموزش دانشجو معلمان بايد دو هدف مکمل داشته باشد. نخست آموزش به آنها براي اينکه يادگيرندگان موفقي باشند؛ دوم براي اينکه معلمان موفقي شوند و در ادامه بيان مي کند که هدف نخست مي تواند به دستيابي هدف دوم، منجر شود.


يکي از ويژگيهاي مهم يادگيرندگان موفق، استفاده از راهبردهاي خودگرداني است. يادگيري خودگردان
، سازهاي است که اوّلين بار توسط بندورا (1986) مطرح شد و طيف وسيعي از رفتارها را پوشش ميدهد (چولاروت، پاسانا، دباکر و ترزاک، 2003). مفهوم يادگيري خودگردان در ديدگاهها و رويکردهاي نظري مختلفي تعريف شده است. يکي از مشهورترين تعاريف اين مفهوم، تعريف زيمرمن و مارتينز - پونز (1988) است که بر اساس اين تعريف، خودگردان کسي است که در امر يادگيري از نظر رفتاري، فراشناختي و انگيزشي فعال است. راهبردهايي که زیمرمن و مارتینز - پونز براي يادگيري، تعريف کردهاند، عبارتند از: هدف گزيني و برنامهريزي
، تغيير و سازماندهي اطلاعات
، جستجوي اطلاعات
، يادداشت برداري و خود نظارتي
، تمرين و حفظ کردن
، مرور کردن نکات، آزمونها و متون
، کمک گرفتن از همسالان، بزرگسالان و معلمان
، ارزيابي و خودپاداشدهي
 (زيمرمن و مارتينز- پونز، 1986). طبق نظر شانک (2005) يادگيري خودگردان فرايندي است که از طريق آن، فراگيران توانایيهاي ذهني خود را به مهارتهاي تحصيلي انتقال مي دهند. اساسا يادگيري شامل به کار بردن مواردي از فرايندهاي يادگيري خودگردان مانند: تعيين اهداف، برنامه ريزي، فعال بودن، شناخت، فراشناخت و ارزيابي است (آزيويدو، 2009). اهداف جايگاه ويژه اي در فرايند يادگيري خودگردان دارند. هدف گذاري، ارزش گذاري به اهداف و اهداف شخصي، پيش نيازهاي ضروري رفتار خودگرداني محسوب ميشوند (شانک، 2005). بررسي نتايج مختلف نشان ميدهد که يادگيرندگان خودگردان فعالانه اهداف خود را مشخص   ميکنند و از راهبردهاي موثر يادگيري استفاده مي کنند. مشخص کردن اهداف، آنها را قادر ميسازد تا پيشرفت خود را دقيقتر برآورد کنند و اگر لازم باشد تغييراتي را اتخاذ نمايند (گرين و آزويدو، 2007). بندورا (1986) معتقد است که خودگرداني دربرگيرنده سه فرايند مولفه اي است: مشاهده خود
، ارزشيابي خود و واکنش به خود
. براي اجراي اين فرايندها داشتن يک هدف مشخص ضروري است. جهتگيري هدف
، بيانگر الگوي منسجمي از باورهاي فرد است که سبب ميشود تا فرد به طرق مختلف به موقعيتها گرايش پيدا کند، در آن زمينه به فعاليت بپردازد و نهايتا پاسخي را ارایه دهد (ايمز، 1992). اين جهت گيري در موقعيتهاي آموزشي، مبين انگيزه فرد از تحصيل است و به همين لحاظ، تمايلات، کنشها و   پاسخهاي او را در موقعيتهاي يادگيري تحت تاثير قرار ميدهد.

به طور کلي دوک
 (1998 به نقل از ليموس، 1999) دو نوع جهت گيري هدف را بيان نمود. در جهت گيري هدف عملکردي
، انگيزه بيروني عامل اصلي است و افراد در تلاش هستند تا محبوبيت و مطلوبيت از سوي ديگران را کسب کنند و از داوري هاي انتقاد آميز و منفي ديگران نسبت به رفتار خود اجتناب ورزند. اين جهت گيري بر اثبات شايستگي يا توانايي تاكيد دارد. اما در جهت گيري هدف يادگيري
،  انگيزه دروني براي يادگيري و موفقيت موضوع اصلي است، يعني فرد تمايل دارد از طريق يادگيري مهارتهاي جديد و تسلط بر آنها، توانایيهاي خود را بسط دهد. در اين نوع جهت گيري هدف، افراد سعي دارند در يك موضوع جديد تسلط و پيشرفت کسب كنند (گرهارت و براون، 2006).  ميدگلي (2002) مطرح کرده است، فراگيراني که از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتر استفاده مي کنند و به عبارت ديگر از لحاظ خودگرداني در سطح بالاتري هستند به احتمال قوي، افرادي هستند که اهداف يادگيري را پيگيري مي کنند، همچنين معتقد است وقتي معلمان در کلاس، روشهايي را مورد استفاده قرار مي دهند که بر مقايسه اجتماعي و تفاوت در تواناييها تاکيد دارد، هدف عملکردي برجسته مي شود، در مقابل، وقتي که بر  پيشرفت، تلاش خود و خودارزيابي، تمرکز مي کنند، هدف يادگيري برجسته مي شود. مطالعه رادوسويچ و همکاران (2004)، نيز نشان داد جهت گيري هدف يادگيري با خودگرداني شناختي ارتباط مثبت و معنادار دارد و جهت گيري هدف عملکردي با خودگرداني شناختي ارتباط منفي معنادار دارد (رادوسویچ، وایدیاناتان، یو و رادوسویچ، 2004). بم بنوتی (2007) نشان داد که هدفگذاري، عاملي تعيين کننده در تقويت انگيزش تحصيلي دانشجو معلمان به شمار ميرود و معلماني که جهت گيري هدف يادگيري دارند، نگرش مثبت تري براي مديريت و تدريس مطلوب داشته و غالبا مسايل چالش برانگيز را انتخاب ميکنند.

مک
 ( 1992 به نقل از گوردن و همکاران، 2006)، نشان داد که بين نوع نظام مديريت کلاس و اهداف آموزشي رابطه وجود دارد، به طوري که معلمان خودگردان با اهداف يادگيري، کلاس خود را به شيوه فراگير- محور مديريت مي کنند. منظور از نظام مديريت کلاس،     برنامهريزي براي تحقق کامل طرحهايي است که محيط منظم و پويايي را براي تدريس و يادگيري ايجاد ميکند (فینی مور، 1990). هوي (2001) دو شيوه مديريت شامل روش آمرانه يا معلم ـ محور و روش آزادانه يا فراگيرـ محور را بيان نمود. سبک آمرانه، به رويکرد سنتي بر ميگردد که معلمان گرايش دارند دانشآموزان را به عنوان غير مسوول و نيازمند انضباط، ببينند. بر اين اساس، انتظار ميرود دانشآموزان تصميمات معلمان را بدون چون و چرا بپذيرند. اما در سبک آزادانه، دانشآموزان از طريق تعامل و تشريک مساعي در فعاليتهاي کلاسي ميآموزند که روابط بين فردي ميان آنها و معلمان، نزديک و انسان دوستانه است و خود انضباطي و خودگرداني به جاي کنترل خشک معلم، مورد تاکيد قرارميگيرد (هوي، 2001). وينگراد (2003) نشان داد که معلمان داراي جهت گيري هدف يادگيري، علاقمند به سبک مديريت آزادانه هستند و در مقابل، معلماني که داراي جهت گيري  هدف عملکردي بودند به سبک مديريت آمرانه گرايش دارند، همچنين معتقد است که معلمان داراي جهتگيري هدف يادگيري در کلاس خود  تاکيد بر برنامهريزي، وضع قوانين ساده و موثر، سازماندهي و فعاليتهاي يادگيري معنادار دارند، که در چنين  شرايطي احساس ارزشمندي، افزايش عزت نفس و خودکارآمدي در فراگيران مشاهده مي شود. ازگانگور (2009)،  پري و همکاران (2006) و ماتيوگا (2009) همبستگي مثبتي بين جهتگيري هدف يادگيري، يادگيري خودگردان، خودکارآمدي، پيشرفت تحصيلي و مديريت موفق گزارش نموده اند.

معلمان خودگردان با توجه به اهدافي که دنبال مي کنند محيطي مناسب براي فعاليتهاي ياددهي- يادگيري ايجاد ميكنند، به طوري که دانشآموزان تمام توجه خود را به فعاليتهاي درسي متمركز مي كنند و از چالش لذت مي برند. بنابراين، اگر دانشجو معلمان در زمان تحصيل با راهبردهاي خودگرداني و اهداف يادگيري آشنا شوند و آنها را به کار برند، براي اين راهبردها و اهداف  ارزش قایل شده و در آينده  کلاس خود را به روشي مديريت مي کنند که دانش آموزان آنها نيز چنين اهدافي را دنبال کنند.

استفاده از سبک مديريت مناسب توسط معلمان منجر به افزايش کارآيي نظام آموزشي و پيشرفت تحصيلي     دانشآموزان ميشود. بر همين اساس، مطالعات فراواني درباره عوامل ايجاد كننده بهبود سبک مديريت انجام شده است. تأکيد اين مطالعات بر شناسايي عواملي است که توانايي تغيير و دستکاري را دارند و مي توانند نقش واسطه را در بين رابطه سبک مديريت و متغيرهاي مرتبـط با آن ايفا كنند. بنابراين با اين پيش فرض که احتمالا اگر دانشجو معلمان مهارتهاي خودگرداني را در خود پرورش دهند، در زمينه آموزش، اهداف با ارزش يادگيري را انتخاب مي کنند و کلاس خود را به سبک آزادانه مديريت خواهند کرد و با توجه به مباني نظري و پژوهشهاي انجام شده در اين حوزه، پژوهش حاضر در قالب يک مدل ساختاري به بررسي رابطه بين متغيرهاي يادگيري خود گردان، جهت گيري هدف يادگيري و عملکردي با سبک مديريت آزادانه و آمرانه معلمان       ميپردازد. در مدل پيشنهادي اين پژوهش که در شکل 1 نشان داده شده است، جهتگيري هدف يادگيري و عملکردي نقش واسطه اي بين يادگيري خودگردان و مديريت آزادانه و آمرانه کلاس ايفا مي کنند. 

		







شکل ۱


نمودار مسير الگوي مفهومي عوامل موثر بر سبک مديريت آزادانه و آمرانه

روش

جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش: جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كلية دانشجو معلمان دانشگاه شهيد رجايي شهر تهران در سال تحصيلي 88-87 بود. در اين پژوهش 300 نفر (200 نفر دختر  و 100 نفر پسر) با روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي متناسب انتخاب شدند. چگونگي روش نمونه گيري بدين شرح بود: با توجه به حجم جامعه و آگاه بودن نسبت به طبقه مردان و زنان در جامعه مورد نظر، به صورت متناسب و کاملاً تصادفي (از هر سه نفر، يک نفر انتخاب شد)200 نفر از طبقه پسران  و 100 نفر از طبقه دختران انتخاب شدند.  از از آنجايي که بررسي رابطه بين يادگيري خودگردان،جهت گيري هدف با سبک مديريت در قالب يک مدل ساختاري هدف اصلي اين پژوهش است، پژوهش حاضر در زمره پژوهشهاي         غيرآزمايشي و به طور دقيقتر همبستگي از نوع تحليل مسير است که هدف آن بررسي رابطه بين متغيرها در قالب يک مدل ساختاري است. بنابراين براي تجزيه و تحليل 

دادههاي اين پژوهش از روشهاي آمار توصيفي از قبيل فراواني، ميانگيـن و انـحراف اسـتاندارد و روشهاي آمار استنباطـي شامل 

آزمون همبستگي پيرسون (ماتريس همبستگي)  و مدل تحليل مسير استفاده شده است. 

ابزار سنجش

        پرسشنامه يادگيري خودگردان (SRLQ): پرسشنامه یادگیری  خودگردان
 حاوي 14 سوال به صورت ليکرت پنج درجهاي است که توسط بوفارد
 (1995به نقل از غلامي،1382) تدوين،  طراحي  و تحليل عاملي شده است و براي اين مقياس دو عامل راهبردهاي شناختي و فراشناختی را شناسايي كرده است که هرکدام از اين عاملها داراي 7 سوال هستند. در فرهنگ اصلي، بر اساس آلفاي کرونباخ پايايي کلي پرسشنامه 70/0، خرده مقياس راهبردهاي شناختي 71/0 و راهبردهاي فراشناختي 69/0گزارش شده است. کديور (1380 به نقل از غلامي، 1382) آن را در جامعه ايراني اعتباريابي کرده است. براي تعيين سازه آن، نتايج تحليل عاملي نشان داد که ضريب همبستگي بين


سوالها مناسب بوده و ابزار سنجش از دو عامل تشکيل شده است که بار ارزشي مربوط به عاملها در حد قابل قبول بوده است و اين ابزار قادر است 52/0 واريانس خودگرداني را تبيين نمايد. ضريب پايايي کلي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ 71/0 و براي خرده مقياسهاي راهبردهاي شناختي 70/0 و  فراشناختي 68/0 گزارش شده است. در اين پژوهش ضريب پايايي کلي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ 69/0 و براي خرده      مقياسهاي راهبردهاي شناختي 68/0 و فراشناختي 66/0 به دست آمده است. در اين آزمون براي هر سوال 5 گزينه کاملا موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم در نظر گرفته شده است که به ترتيب داراي امتياز 1 تا 5 هستند. 

       پرسشنامه جهتگيري هدف (GOQ): پرسشنامه      جهتگیری هدف
 حاوي 16 سوال است که توسط باتون، ماتيو و زاژاک (1996) طراحي شده است. بررسيهاي تحليل عاملي مادههاي جهتگيري هدف، توسط آنها بيانگر آن است كه اين مقياس يك صفت تك بعدي را نميسنجد. آنها  براي اين مقياس دو عامل جهتگيري يادگيري و جهتگيري عملکردي را شناسايي كردهاند که هرکدام از اين عاملها داراي 8 سوال  هستند. بر اساس آلفاي کرونباخ پايايي خرده مقياس جهتگيري هدف يادگيري 71/0 و جهتگيري هدف عملکردي 68/0 گزارش شده است. اين پرسشنامه توسط غلامي در سال (1382) به فارسي ترجمه و اعتباريابي شده و ضريب پايايي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرانباخ  براي خرده مقياسهاي جهت گيري هدف يادگيري 81/0 و  عملکردي 77/0 گزارش شده است. در اين پژوهش ضريب پايايي بر اساس آلفاي کرونباخ براي خرده مقياسهاي جهتگيري هدف يادگيري 79/0 و  عملکردي 74/0  بهدست آمده است. در اين آزمون براي هر سوال 5 گزينه کاملا موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم در نظر گرفته شده است که به ترتيب داراي امتياز 1 تا 5  هستند. 

       پرسشنامه سبک مديريت کلاس (CMSQ) :
 پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
 حاوي 20 سوال است که بصورت ليکرت پنج درجه اي توسط هوي (2000) طراحي شده است. براي اين مقياس دو عامل سبک آمرانه و سبک آزادانه را شناسايي كرده است که هرکدام از اين عاملها داراي 10 سوال هستند. پايايي ابزار  بالاي 80/0 بوده است (هوي، 2001) و اعتبار سازه آن در برخي مطالعات گزارش شده است (به طور مثال موريژن و همکاران
، 2003؛ به نقل از گوردن و همکاران،2006؛ هوي، 2001؛ هوي و همکاران، 2002). اين پرسشنامه توسط عربزاده (1388) به فارسي ترجمه و اعتباريابي شده است. اين مقياس ابتدا بوسيله محقق به فارسي برگردانده شد، سپس از چهار نفر متخصص زبان انگليسي خواسته شد كه ماده هاي برگردانده شده فارسي را به انگليسي ترجمه معكوس نمايند. آنگاه شكافهاي موجود درتطابق دو ترجمه اصلاح شد. پس از آن، آزمون به دست آمده در چند آزمودني به صورت آزمايشي اجرا و اشكالات آن براي كاربرد نهايي رفع شد که بعد از اجراي نهايي تحليل عاملي صورت گرفت. نتايج، نشانگر برازش مناسب مدل با دادهها بوده است. آلفاي کرونباخ در نمونه مورد مطالعه براي خرده     مقياسهاي مديريت آمرانه 64/0 و آزادانه 68/0 بهدست آمده است که نشانگر همساني دروني خوب مقياس در نمونه مورد بررسي است. در اين آزمون براي هر سوال 5 گزينه در نظر گرفته شده است که به ترتيب داراي امتياز 1 تا 5  هستند. 

يافتهها


 
در جدول ۱ شاخـصهاي توصـيفي (ميـانگين، انـحـراف مـعيـار، چولـگي و کشيدگي) کل نمـونه مورد بـررسـي در هر متغير پژوهش ارایه شده است. دو آمار چولگي و كشيدگي نشان مي دهدکه شكل توزيع دادهها در هر متغير نرمال است.



ماتريس همبستگي مبناي تجزيه و تحليل مدلهاي ساختاري است. بر همين اساس در اين پژوهش ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد بررسي، همراه با ضرايب همبستگي و سطح معناداري آنها در جدول شماره 2 آورده شده است. 

جدول 2

ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش

		متغير

		1

		2

		3

		4

		5



		خودگرداني

		1

		

		

		

		



		اهداف يادگيري

		**499/0

		1

		

		

		



		اهداف عملکردي

		**366/0-

		**423/0-

		1

		

		



		سبک آزادانه

		**720/0

		**561/0

		**187/0-

		1

		



		سبک آمرانه

		**422/0-

		**287/0-

		*197/0

		**373/0-

		1





05/0*p <   ، 01/0 **p <  


بر اساس جدول فوق، بين يادگيري خودگردان، جهتگيري هدف يادگيري و سبک مديريت آزادانه رابطه مثبت و معنادار و همچنين يادگيري خودگردان و جهت گيري هدف يادگيري با جهتگيري هدف عملکردي و سبک مديريت آمرانه رابطه منفي و معنادار بهدست آمده است. به منظور پیشبینی سبک مدیریت آزادانه و آمرانه، الگوی مفهومی پیشنهاد شده از طریق روش مدل تحلیل مسیر بررسی شد و با توجه به این که هدف پروهش حاضر بررسی نقش واسطهای جهتگیری یادگیری و عملکردی در بین یادگیری خودگردان سبک مدیریت آزادانه و آمرانه است، در جدول 3 ضرایب اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش همراه با سطح معناداری آنها برآورد شده است.


جدول 3 

 اثرهاي مستقيم، غيرمستقيم و اثر کل متغيرهاي پژوهش بر يکديگر

		مسير

		اثر مستقيم

		اثر غير مستقيم

		اثر کل

		  مقدار واريانس تبيين شده



		بر اهداف يادگيري از


يادگيري خودگردان

		**42/0

		-

		**42/0

		34/0



		بر اهداف عملکردي از


يادگيري خودگردان

		**34/0-

		-

		**34/0-

		26/0



		بر سبک مديريت آمرانه از


يادگيري خودگردان


اهداف يادگيري


اهداف عملکردي

		**12/0-


**41/0-

**46/0

		**32/0-

		**44/0-

		36/0



		بر سبک مديريت آزادانه از


يادگيري خودگردان


اهداف يادگيري


اهداف عملکردي

		**18/0

**54/0

**28/0-

		**31/0

		**49/0

		41/0





 **    T ≥ ۱/۹۶    

همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود، متغير برونزاي يادگيري خودگردان بر اهداف يادگيري (42/0)، عملکردي (34/0-)، سبک مديريت آزادانه (18/0) و آمرانه (12/0-) اثر مستقيم  معنادار دارد و همچنين از طريق نقش واسطهاي اهداف يادگيري و عملکردي بر سبک مديريت آزادانه (31/0) و آمرانه (32/0-) اثر غير مستقيم معنادار دارد. واريانس تبيين شده سبک مديريت آزادانه و آمرانه در الگوي برازش شده به ترتيب 36 و 41 درصد است. با توجـه به پارامترهايـي كه در جدول 3 ارایـه شـده است، الگوي برازش شده پيشبيني سبک مديريت آزادانه و آمرانه، همراه با مشخصه هاي برازندگي ارایه ميشود.

           

شکل 2

 الگوي برازش شده پيش بيني سبک مديريت آزادانه و آمرانه

در اين پژوهش، شاخص مجذور خي
 (2)، شاخص مجذور خي بر درجه آزادي (2/df)، شاخص برازش مقايسهاي
 (CFI)، شاخص نيکويي برازش
 (GFI)، شاخص نيکويي برازش انطباقي
 (AGFI) و خطاي ريشه مجذور ميانگين تقريب
 (RMSEA) گزارش شده است.

اگر مجذور خي از لحاظ آماري معنادار نباشد به برازش مناسب الگو دلالت مي کند، اما اين شاخص در نمونههاي بزرگتر معمولاً معنادار است و از اين رو شاخص مناسبي براي برازش الگو تلقي نميشود (کاواباتا، مالت و جکسون، 2008). 

همچنين خاطر نشان ميسازند که اگر نسبت 2/df بزرگتر از 3 باشد برازش قابل قبولي را نشان نميدهد. مقدار بزرگتر از 90/0 براي شاخص هاي CFI، GFI، AGFI و مقدار کوچکتر از 06/0 براي شاخص RMSEA  بر برازش مناسب و مطلوب دلالت دارند. همچنين مقدار بزرگتر از 80/0 براي شاخصهاي CFI، GFI، AGFI بر برازش مورد قبول  و مقدار کوچکتر از 08/0 براي RMSEA بر برازش معقول دلالت دارند. 


همانطور که ملاحظه ميشود، در الگوي فوق    شاخصهاي GFI و AGFI بزرگتر از 80/0، مقدار RMSEA کوچکتر از 08/0 و 2 /df نيز کمتر از 2 به دست آمده است. بنابراين، مدل با دادهها برازش قابل قبولي دارد.

بحث

هـدف از اين مطالعه بررسي اثـر واسـطهاي متـغيرهاي اهداف يادگيري و عملکردي در رابطه ميان يادگيري خودگردان و سبک مديريت آزادانه و آمرانه بوده است. براي نيل به اين هدف با توجه به نظريه شناختي- اجتماعي و پيشينه نظري و تجربي، الگويي مفهومي پيشنهاد شد و با استفاده از روش تحليل مسير مورد آزمون قرار گرفت. به طور كلي يافتهها نشان دادند که يادگيري خودگردان، اهداف يادگيري و سبک مديريت آزدانه با يکديگر رابطه مثبت و معنادار و با اهداف عملکردي و سبک مديريتي آمرانه رابطه منفي و معنادار دارند. همچنين نتايج نشان داد که مدل مفهومي با دادهها برازش مناسبي دارد و به ترتيب 36 و 41 درصد واريانس سبک مديريتي آزدانه و آمرانه را تبيين ميکند. اثر مستقيم متغير يادگيري خودگردان برمتغير جهتگيري يادگيري مثبت و معنادار و بر جهت گيري عملکردي، منفي و معنادار است. اثر مستقيم يادگيري خودگردان و جهت گيري يادگيري بر متغير سبک مديريت آزادانه مثبت و معنادار و بر سبک مديريت  آمرانه منفي و معنادار است. اثر مستقيم متغير جهتگيري عملکردي برمتغير سبک مديريت آمرانه مثبت و معنادار است. همچنين اثر  غيرمستقيم يادگيري خودگردان بر سبک مديريت آزادانه مثبت و معنادار و بر سبک مديريت آمرانه منفي و معنادار است. يافتههاي اين پژوهش در راستاي نتايج مطالعات پيشين است (بيمنتري،2008؛ رادوسويچ و همکاران، 2004؛ گوردن و همکاران، 2006؛ وينگراد، 2003). بهطور کلي يافتههاي مذکور به شرح زير قابل تبيين هستند.

زيمرمن (2008) خودگرداني را کنترل فراشناختي تعيين هدف ميداند. بنابراين معلمان خودگردان داراي جهتگيري هدف ميباشند و به هدفگزيني اعتقاد دارند. همچنين وينگراد (2003) نشان داد که معلمان داراي جهتگيري هدف يادگيري در کلاس خود تاکيد بر برنامهريزي، هدفمندي، سازماندهي و فعاليتهاي يادگيري معنادار دارند، لذا يکي از  ويژگيهاي مهم يادگيرنده خودگردان و همچنين مديريت مطلوب کلاسي   هدفگزيني است، بنابراين هدفگزيني ميتواند نقش واسطهاي بين يادگيري خودگردان و سبک مديريت داشته باشد. دانشجو معلماني که براي دستيابي به پيشرفت تحصيلي از راهبردهايي خودگرداني به ويژه راهبردهاي شناختي و فراشناختي  استفاده ميکنند، معتقدند که تلاش، علت موفقيت و توانايي، قابل افزايش است. آنها مشکلات را چالشهايي ميبينند که بايد با آنها درگير شوند و آنها را حل کنند، در برابر چالشهاي تحصيلي بايد پايداري و پشتکار از خود نشان دهند و هدف آنها يادگيري است. به عبارت ديگر دانشجو معلمان خودگردان در هنگام تحصيل عمدتا گرايش به جهتگيري هدف يادگيري دارند، بنابراين در هنگام تدريس سبکي از مديريت را به کار مي گيرند که فراگيران آنها نيز چنين اهداف مشابهي را دنبال کنند. به عبارت ديگر، به دانش آموزان خود اجازه مي دهند تا نيروهاي ذاتي، دروني و خلاق خود را در جهت رسيدن به اهداف يادگيري نمايان سازند.

رادوسويچ و همکاران (2004) معتقد هستند که عدم استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي (يادگيري خودگـردان) در جـريـان يـادگـيري باعـث ميشـود تا بعـضي از فراگيران به راحتي به اهداف عملكردي گرايش پيدا کنند. در جهتگيري عملکردي، يادگيرندگان سعي در مقايسه توانایيهاي خود با ديگران کرده و بر اين نکته تاکيد دارند که ديگران راجع به آنها چگونه قضاوت مي کنند، از وظايف چالشي پرهيز کرده و زماني که با وظايف دشوار مواجه مي شوند، پشتکار کمتري از خود نشان مي دهند. بنابراين دانشجو معلماني با اين ويژگيها در آينده کلاس خود را به روشي مديريت مي کنند که از علایق، ايجاد انگيزش، پرورش استعداد و خلاقيت خبري نيست که تمام اين  موارد از ويژگيهاي سبک مديريت آمرانه است. 


بم بنوتی (2008) معتقد است که معلمان خودگردان تا جايي كه بافت كلاسي اجازه دهد، براي شركت فراگيران در كنترل و تنظيم وظايف تحصيلي، جو و ساختار كلاسي (ارزشيابي، برنامهريزي و سازماندهي) تلاش زيادي از خود نشان                  ميدهند. بنابراين چنين معلماني نميتوانند سبک مديريتي آمرانه داشته باشند و عملا تمايل به کاربرد سبک مديريت آزادانه دارند.

به منظور حفظ همگني گروه نمونه، شرکت کنندگان از بين دانشجويان دبيري انتخاب شدند، لذا تعميم نتايج به دانشجويان آموزگاري بايد با احتياط صورت گيرد. پيشنهاد    ميشود اساتيد مراکز تربيت معلم به منظور پرورش فرايندهاي فکري دانشجو معلمان در برخورد با مسایل گوناگون به آموزش راهبردهاي خودگرداني و چرايي و چگونگي آن بپردازند و همواره بر اين نکته تاکيد داشته باشند که معلمان يادگيرنده و ياددهنده خودگردان شوند. اين مهم حاصل نميشود مگر اين که در درجه اول معلمان که کارگزاران نظام آموزشي به حساب  ميآيند، آموزشهاي لازم را در اين زمينه ديده باشند. همچنين پژوهش حاضر نشان ميدهد متغيرهاي موجود در اين مدل تنها به ترتيب 36 و 41 درصد واريانس سبک مديريت آزدانه و آمرانه را تبيين كرده اند، بنابراين در پژوهشهاي بعدي نقش ساير متغيرهاي انگيزشي مورد توجه قرار گيرد. نتايج اين پژوهش توسط اساتيد تربيت معلم در زمينه آموزش دانشجو معلمان  ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
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جدول4


شاخص هاي نيكويي برازش مدل تحليل مسير پژوهش
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جدول 1


شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
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1. achivement


2. self-efficacy 


3. academic motivation 


4. self-regulation of learning 


5. setting goals and planning 


6. organizing and transforming information 


7. seeking information 


8. keeping records and monitoring themselves     


9. rehearsing and  memorizing 


10. reviewing notes, tests, and texts 


11. seeking peer, adult, and teacher assistance 


12. self-reward and evaluation 


self-observation .13 


14. self-reaction 


15. goal-orientation 


�. Dweck, C. S.


17. performaance goal orientation 


18. learning goal orientation 


1. Meece, J. L. 


�. Self-Regulation of Learning Questionnaire (SRLQ)


2. Bufard, T.


�.Goal Orientation Questionnaire (GOQ)


�. Classroom Management Style Questionnaire (CMSQ) 


3. Morejan,G.


1. Chi square


2. Comparative Fit index (CFI)


3. Goodness of Fit Index (GFI)


4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)


5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)







