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در علوم ديني و پرورشيِ الگوي مديريت آموزش خودراهبر آموزشيبررسي تأثير 
آموزان دانش تحصيليبر يادگيري خودراهبر و پيشرفت 

 ،استاد مديريت آموزشي، دانشكده مديريت، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايرانمحمدرضا بهرنگي

كارشناسِ ارشد مديريت آموزشي، دانشكده مديريت، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايرانسعيد صيدي، 

چكيده
هاي آموزش نيازمند و روشاي شده آموزان در اين عصر بسيار حرفه آموزش معلمان و يادگيري دانش

هدف اين پژوهش بررسي تأثير پرورشي و آموزشي. است يادگيري-جوابگويي به پيچيدگي نيازهاي آموزش
آموزانالگوي مديريت آموزش خودراهبر در آموزش علوم ديني بر رفتار خودراهبري و پيشرفت درسي دانش

مندي، استقالل در يادگيري، يادگيري، برنامه  يتقابل آموزان به لحاظ ميزان رفتار خودراهبري دانش. بود
پذيري، عالقه به يادگيري، ارزيابي و تفكر انتقادي، خالقيت، خودمنظبتي و تعامل، با طرح پژوهشي مسئوليت

آموز پسر دانش 24و  28با  دو كالس. آزمون همراه با گروه گواه بررسي شد آزمون و پس آزمايشي با پيش نيمه
تان امام رضا در منطقه آموزشي نيروگاه شهر قم به طور تصادفي در گروه آزمايش و گواه قرارنهم دبس ةپاي

ابزار. هفته با محتواي درسي برابر بود 8اي در  دقيقه 75جلسة  14دوره آموزشي براي هر دو گروه . گرفتند
اش توسطروايي سازهها پرسشنامه يادگيري خودراهبري بود كه رواييش توسط صاحبنظران، گردآوري داده

ابزار سنجش پيشرفت تحصيلي در سه زمينه. تحليل عاملي، و پاياييش توسط ضريب الفاي كرانباخ تأييد شد
ميانگين، و انحراف(آمار توصيفي . دانش، مهارت و نگرش آزمون مداد كاغذي معلم ساخته و چك ليست بود

نتايج پژوهش تفاوت. ها به كار رفت در تحليل داده) تي مستقل و كوواريانس(و آمار استنباطي ) استاندارد
آماري معنادار آموزش علوم ديني با الگوي مديريت آموزش خودراهبر را در يادگيري رفتار خودراهبري

هاي اين پژوهش، كاربست الگوي مديريت آموزش بر مبناي يافته. آموزان گروه آزمايش نشان داد دانش
آموزان و يد در آموزش علوم ديني جهت پرورش مهارت خودراهبري دانشخودراهبر به عنوان راهبردي جد

.پيشرفت آموزشي و درسي آنها توصيه گرديد

الگوي مديريت آموزش، يادگيري خود راهبر، آموزش علوم ديني، اثرات پرورشي و آموزشي :كليدي واژگان

 نويسنده مسئول :behrangimr@yahoo.com

 30/3/96: پذيرش مقاله 31/1/96: دريافت مقاله
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Studying the nurturing and instructing effects of self-directed 
management education model in religious science on students’ self-

directed behavior and academic achievement 
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Abstract  
Teachers’ teaching and students’ learning have become highly professional, in 
this age. Teaching methods need to be responsive to today’s education and 
learning complexities. The goal of this research was to study the nurturing and 
instructional effects of self-directed management education model in teaching 
religious science on students’ self-directed behavior and academic achievement. 
The amount of students’ self-directed behaviors concerning their ability in 
learning planning, be independent, accountability, interest, evaluating and critical 
thinking, creativity, self-arrangement and interaction were studied through semi-
experimental research method using pre-test and post-test design with control 
group. Two ninth grade classes randomly selected as experimental and control 
group with the size of 29 and 24 in Imam Reza School in Nirugah District in 
Qom. Fourteen 75 minute sessions were conducted in the classes during eight 
weeks. The tools for collecting data were a valid questionnaire confirmed through 
a panel of experts, its construct validity through factor analysis, and its reliability 
by Cronbach's alpha coefficients. The tool for measuring academic achievement 
in three areas of knowledge, skill and attitude respectively were teacher paper and 
pencil test and checklist. The data were analyzed through descriptive statistics 
(mean and standard deviation) and inferential statistics (Independent T and 
Covariance). The results indicated the use of self-directed management education 
model in religious sciences has positive nurturing effect on students’ self-directed 
skill and their academic achievement. Therefore, the use of self-directed 
management education model as a new approach in religious education for 
nurturing students’ self-directed skills and their academic achievement was 
recommended.  

Key words: management education model, self-directed learning, religious 
sciences instruction, nurturing and instructional effect.  
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مقدمه
آموزان هدف اصلي تفكر آموزش و پرورش توان براي تمام دانشفضيلت را مي تعقيبِ

اعالي هنر و رشد انساني و ةآموزش و پرورش، نمون" .در قرن بيست و يكم تلقي نمود
سختي اي بهاق و مربيِ حرفهخودادراكي است ولي تعقيب فضيلت بدون معلمانِ عالم، خلّ

سابقه معلم قادر نخواهد بود بدون داشتن در عصر تغييرات اجتماعيِ بي. پذير است امكان
آموزان را هدايت و الهام بخشد، همچنين چون و چرا، تمام دانش اي بي شايستگي حرفه

بايد. دتوانست معيارهاي باالي كسب دانش و انسجام اخالقي را به نمايش گذار نخواهد
درحال تغيير بايد بينش ةاذعان كرد تنها داشتن اطالعات بيشتر كافي نيست، بلكه جامع

[22].د بيروني داشته باشن ةانداز گسترد نافذ دروني و چشم

تجربه را بررسي و به يادگيري ةپيچيد هاي محيط ةر، تأثير اوليضحاعصر آموزش در 
هاي برداري از محيط بهرهچگونگي  ةدربار در اين رابطه، چيزهاي زيادي آورد ودر مي
بهمربيان را يادگيري در محيط  ةروابط پيچيد. گيردمي براي يادگيري مؤثر ياد پيچيده

،دده و آنچه كه يادگيري مؤثر را تشكيل مي آموزش و تدريسدر فرايندهاي بازنگري 
را كه ما دردر كالسي قديمي به سادگي اين مقصود  آموزش هاي روش .كند مجبور مي

هاي منحصر به فرد هستيم، از قلم مي با ويژگي محيط جديدحال عمل كردن در يك 
[8]. اندازد

اساسي در جهت برقراري يهاي يادگيري در محيط رسمي گاموري از فرصت ههرب
،باشدارتباط بصورت مؤثر است، ولي آنچه ممكن است به همين اندازه براي مربيان مهم 

خارج از كالسدر آموزان  دانشهاي براي تقويت مهارت كمك كننده تربيت رفتارهاي
توانند اهدافشان و اينكه چگونه ميخود آموزان  ، دانشبر معلم محوريبجاي تكيه . است

تواند به پرورش اين توانايي جهت خودراهبر بودن مي. به اين اهداف تعيين كنند
[11].درتمام حوزه ها به عهده بگيرند شان را آموزان كمك كند تا مالكيت يادگيري دانش
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هاي واقعي  انتظار امروز از نظام تعليم و تربيت، پرورش افراد توانمند در زمينه
آموزان ما بايد بطور  بنابراين دانش. زندگي و حلّ مسائل روزافزون زندگيِ خود است

با  را خود بتوانند تنها نه كه شوند مجهز هايي نگرش و ها مهارتها،  فزآينده به دانش
 سهم دانش ِنوين توليدكنندگان بعنوان بلكه سازند، هماهنگ بشري ةجامع شتابان اتتغيير

زندگي  هاي بايد مهارت آنها .باشند داشته جديد و تغييرات تحوالت ايجاد در مؤثري
 خود بايد همچنين آنها .كنند تمرين و مشاركتي هاي گروهي فعاليت طريق از را اجتماعي

 مسائل حل و گيري تصميم براي العمر دگيري خودراهبر و ماداميا و تفكّر هاي مهارت به را
  [3].سازند  مجهز فردي و اجتماعي

آموزش  ةگر اطالعات فراوان براي يادگيرندگان در زمين با پيشرفت فناوري كه ارائه
مستلزم كار زياد در كالس دانش  است و با توجه به اين حقيقت كه اين حوزه از

راي آموزش مستقل و يادگيران خودراهبري كه خود مسئول باشد، نياز اساسي ب مي
  [6]. شود باشند احساس مي يادگيري و مديريت فرايند يادگيري خود مي

عمومي تحصيلي نيز  ةآموزش علوم ديني دور ةبرنام ةاز آنجا كه رويكرد اصلي و ويژ
كسب براي  ،العمر براي سواد علمي با بينش توحيدي است هاي مادام كسب شايستگي

ها،  هايي قراردهيم كه دانش آموزان را در موقعيت شايستگي بايد تالش كنيم دانش
  [23].هاي خود را به هم پيوند دهند تا به شايستگي برسند  ها و نگرش مهارت

دارد آنچه پيش از  آموزش علوم ديني بيان مي ةعلي صفايي حائري در زمين
، اين ضرورت توسط معلم و ها ضرورت دارد، روش تدريس است دگرگوني كتاب

طرح عملي و با فراهم آوردن بينش و ظرفيت  ةبايد پيش از درس به طور مجموع
كنيم، پس ناچار به  آموز انجام شود ؛ چون ما در قرن شبهه زندگي مي روحي در دانش

يك طرح فكري و عملي به همراه كسب بينش و ظرفيت دروني براي ارتقاء سطح 
  [26].آموزان نياز داريم  آمادگي و انگيزش دانش
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هايي  بنابراين هر الگوي پيشنهادي براي تحقق اين اهداف بايد داراي چنين ويژگي 
  .باشد

معارف ديني الگوي مديريت آموزش خودراهبر، رويكرد جديدي در آموزش علوم و 
 كنند و تالششانهاي يادگيري مديريت مي در آن معلم با فراگيران بر فرآيند فعاليت. است

ايجاد شرايط مناسب از نظر مشاركت براي يادگيري، همكاري، تمرين كار گروهي و 
مباحثه است تا عالوه بر پيشرفت تحصيلي و آثار آموزشي، به آثار پرورشي نيز توجه 

  [2].شود 
  

  ديني  علوم و معارف
هاي تعليم و تربيت  هاي مهم آموزشي در نظام عنوان يكي از حوزه آموزش علوم ديني به

دارد علوم و غنوي بيان مي. عاملي مهم براي رشد فرهنگي و اجتماعي كشور است
بشري  ةمعارف ديني سرشار از گوهرهايي است كه قدر و قيمتشان در بازار محدود انديش

  [24]. است  ناشناخته مانده
  :داردبيان مي رانيا ياسالم يجمهور يملّ يدرس ةبرنام

 يتيجامع ترب ةشده، برنام يوح امبرانيبر پ -كتايخداوند -كه از جانبِ اهللا  نيد
است كه شامل اعتقادات، اخالق، احكام و  او يِو تقرّب به سو تيعبود يانسان برا

. دارند ازيبدان ن يبه آن مقصد متعال دنيرس يها برا است كه انسان ييها نظام هيكلّ
و  امبرانيپ ةريسسنّت و  م،يعقل، كتاب قرآن كر ؛ينيمنابع اخذ علوم و معارف د

و  ليو تحل هيقدرت تجز يتعقّل به معنا. است) ميهصلوات اهللا عل(امامان معصوم 
است كه ) نيد( اريبر اساس نظام مع ها افتهي يابيو سنجش و ارز ايكشف روابط قضا

محكم و استوار،  ن،يعلم مت يبه معنا ينيعلوم د. رق معتبر بدست آمده استاز طُ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

مديريت بر آموزش سازمانها

216

كه فرد در وندديپ يبه وقوع م يزمان ينيد رتيعلم و بص. تعقّل است ةتاورد قودس
[23]. رديقرار گ حيو نقل صح ميعقل سل يو رهبر تيتفكّر با هدا حيصح نديفرآ

و معارف يادگيري حكمت« ةحوز ،يآموزش عموم ةهدف در دور نيتحقق ا يبرا
.به وجود آمد »ياسالم

پاسخ به هشت سؤال اساسي فطري انسان كه ةعلم دربارمعارف ديني مستلزم داشتن 
:باشد در نهاد خود مطرح است، مي

"شناسي انسان" ة، زمين"كيستم؟" .1

، مبدأ؛ توحيد"ام؟ از كجا آمده" .2
، معاد"روم؟ به كجا مي" .3
شناسي ، هستي "در كجا هستم؟" .4
يه، راهنما؛ نبوت، امامت و واليت فق "راهنماي من در مسير هستي كيست؟" .5
دين ة، راه ؛ برنام "از كدامين راه؟ چگونه بايد بروم؟" .6
[23].شناسي  ، دشمن "؟دموانع راه كدامن" .7

ي،نيد يشناس انسان و انسان نسبت به» اگر فطرت« كرديرو مي،اسال در مبانيِ
ينقش محور» فطرت« دگاه،يد نير اد .است ينيد ماتيو سازگار با تعل منطبق كرديرو

محسوب »المعارف ام«، دارد بيان مي يمطهر يمرتض ديشه طور كه متفكر دارد و همان
تيبه انسان ،خلقت خاص نيا. نوع خاص خلقت انسان است يافطرت به معن شود، يم

زيانواع موجودات متما ريكه او را از سا دهيبخش يذات ييها يژگيانسان، اوصاف و و
يها ييخاص و توانا يها شيگراخاص،  اتياستعدادها و غا يانسان دارا. دينما يم

ا تا به آن حد در آنهايو  شود يمشاهده نم گريدر موجودات د اياست كه  يخاص يشناخت
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فطرت بنا شده و در تناسب با آن  نيسعادت است، بر ارشد و كه راه  نيد. تحقق ندارد
  :ميخوان مي ميدر قرآن كر در اين رابطه. است  آمده

لخلق اهللا ذلك  ليال تبد هايفطر النّاس عل يتطرة اهللا الّف فايحن نيوجهك للد فاقم«
الق نيالد1علمونياس الولكن اكثر النّ مي«. 

شناسي  گراي توحيدي كه برگرفته از انسان بنا بر آنچه تبيين شد؛ رويكرد فطرت 
آموزشي و روش تدريس  ةكند كه برنام است، ما را به سمت اصولي راهنمايي مي  اسالمي

  :دهد، اهم اين اصول عبارتند از أثير قرار ميرا تحت ت
 "خداوند كمال مطلق است و نوع انسان فطرتا: گراي انسان توجه به حقيقت كمال -

  .گرا و خداگراست كمال
مندي از عقل  كه فطرت و استعدادهاي فطري با بهره چرا: توجه به عقالنيت و تفكر -

  .رسند و اراده به شكوفايي مي
، عقل را نيرو و قوه تجزيه و تحليل مي داند در كتاب تعليم و  [19]شهيد مطهري 

 مي دارد بيانچنين  عقل و جهل در روايات اسالمي "تربيت در اسالم در بخش 
است كه از خودش فهم و قدرت تجزيه و تحليل دارد و جاهل  شخصيعاقل 

 .است كه اين قدرت را ندارد شخصي

ن اصل نيز ريشه در معارف ديني، قرآن كريم و اي: توجه به بعد زيباگرايي انسان -
 . دارد) ع(معصومين ةسير

 ةتوجه به فطرت انساني، رشد هماهنگ و همه جانب: جانبه انسان توجه به رشد همه -
 . كماالت انساني را بدنبال دارد

                                                 
به  ،يگرا باش برتافته و حق يرو ها شيك ةكه از هم يفرادار، درحال يكتاپرستي نِيد يخود را به سو يپس رو .1

 تر شيب ياستوار، ول نياست د نيا ست،ين يخدا را دگرگون نشياست، آفر دهيكه خدا مردم را آفر يهمان فطرت
 30 هيآ روم، ةسور. / دانند يمردم نم

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

مديريت بر آموزش سازمانها

218

عرفان بدون انحراف وقتي ممكن است كه از عقل سود: هماهنگي ميان عقل و عرفان -
ةنيز بايد با استفاده از ظواهر و باطن قرآن كريم و سنت و سيرگيرد و عقل 

[23].راه سلوك،كمال و رشد را مشخص نمايد ) ع(معصومين

و تيكتابِ هدا م،ياست و قرآن كر تيانسان به مقصود و غا دنيراه رس ن،دي
كتاب، مكتوب است و نياهللا در ا يال ليو سب ميصراط مستق. است يمكتوب اله نيد

يگزند ريمس توانند ياز معلمان آن، م يرويكتاب و پ نيها با تدبر و تفكر در ا انسان
[23]. نديو با انتخاب آن، به هدف و مقصود نائل آ ابنديخود را ب

از طرفي اين اصول فطري توحيدي در منابع متفكران اسالمي مورد تأييد و تأكيد
:شود بوده است كه مواردي بيان مي

اين. ندگي و بلوغ انسان، رسيدن به استقالل شخصيتي استهاي بال از نشانه
استاد شهيد مرتضي مطهري درباره. باشد استقالل، فرعِ رسيدن به استقالل فكري مي

استقالل -فكر "هاي استاد در بخش  استقالل فكري در جلد ششم كتاب يادداشت
ماد به نفسهمان طورى كه براى يك فرد، الزم است اعت: چنين مي نويسد "فكري 

داشته باشد در عمل و اراده، استقالل فكر داشته باشد، در كارها، خودش مدير و مدبر
در كار خود باشد؛ براى جامعه نيز حس اعتماد به نفس، قيام به ذات و استقالل فكرى

[20].الزم است

علمي در كتاب تعليم و تربيت در و تفكر  شهيد مرتضي مطهري درباره روحيه
وروح  شاگرددر تعليم و تربيت بايد به  :ر بخش روح علمي چنين مي نويسداسالم د

او دانا بشود، بلكه همچنين بايد  علمي داد؛ يعني نبايد توجه فقط به اين باشد كهتفكر 
هايي كه انسان را از از َبيمارياو جوئي در او پديد آيد و  كاري كرد كه روح حقيقت

يعني تعصبها، جمودها، غرورها و تكبرها دوركند  جوئي منحرف مي حالت حقيقت
[19].پرورش يابدبا روح علمي  شاگرد  تا گردد
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اين. همواره استعدادهايي در انسان وجود دارد كه بايد شناسائي و شكوفا گردد
شهيد مطهري در. استعدادها بايد رشد كند و از حالت بالقوه به بالفعل تبديل شود

:دارد بيان ميچنين  حق و تكليف  د اول در مقالهها و اندرزها جل كتاب حكمت
، به طرز بسيار لطيف و جذّابي، استعداد فوق722خداوند متعال در سوره احزاب، آيه 

آنجا كه هيچ موجود آسماني و زميني، جرأت و. است نمودهالعاده فرزند آدم را ذكر 
، گام پيش مينهد وجسارت جلو آمدن ندارد، انسان به اتكاء استعداد و شايستگي خود

قرآن در و از طرفي. ددار قبولي خود را نسبت به امانت الهي و سرّ امانت اعالم مي
اي آفريديم كه داراي انسان را از نطفه ما« : فرمايد مي 33و  2سوره دهر آيات 

ها و استعدادهاي گوناگون است، او را در معرض امتحان و آزمايش ها و رشته خليط
طوري را او اما داديم نشان او به را راه داديم، قرار بينا و شنوا را او دهيم، قرار مي
آفريده حرّ و آزاد او كند، اطاعت اي غريزه يا طبيعت از نيست مجبور كه آفريديم

و داديم نشان او به را راه ما كند، انتخاب را خود راه خودش شخصاً بايد و است شده
رفتن ورشد و باالآدمي هم استعداد » بوده باشد قدردان يا ناسپاس  كه داند خود او

پيوستن به مأل اعلي را دارد و هم استعداد فرو رفتن در طبيعت و استغراق در پستي و
دنائت، و اگر راه كمال و ترقي را گرفت و با سعي و عمل با هواپرستي مبارزه كرد

[21].دنتخاب كنارزش بيشتري دارد، كه بايد با نيروي تصميم راه صحيح خود را ا

، نياز»حكمت و معارف ديني«يادگيري -آموزش ةبنابر مباني مطرح شده در حوز
به يك الگو و روش تدريسي است كه بتواند اوال با اين مباني منطبق بوده و در ثاني

هاي مختلف مقاصد و اهداف آموزشي آنرا عملي نمايد كه در ادامه با بررسي مدل
ي مديريت آموزش خودراهبر را منطبق بر نياز و اصوليادگيري خودراهبر، الگو

.گردد آموزش حكمت و معارف ديني بيان مي
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  هاي مفهوميِ آن يادگيري خودراهبر و شناسه
 نمايد را متقاعد مييادگيرندگان هاي پيچيده،  در محيطت يادگيري هيمروزه ماا"

ترل بيشتري بر بررسي و يعني كن بپذيرند؛ راشان  يادگيري مسئوليتخودراهبر باشند و 
مفهوم سازي و . شان تقبل كنند هاي شناختي و وابسته به قراين يادگيري مديريت جنبه

عمل يادگيري خودراهبر و منظم بر روي موضوعات كنترل هم خارجي و هم داخلي 
هاي  آموزان، كنترل، و تنظيم فعاليت نظارت دانش خود تنظيمي به. تمركز كرده است

يعني يادگيرندگان خودمنظم هم شركت . كند ر واقعي خودشان اشاره ميشناختي و رفتا
هستند و هم مسئوليت و كنترل مناسبي را در فرايند  فكورانهكنندگاني فعال و 

آنها همچنين  ،باشند ها همان ابعاد تحقيق انعكاسي مي اين. كنند شان تقبل مي يادگيري
  [8]. همان ابعاد فراشناخت هستند

اي انتقادي در تالش براي يافتن تعريف جديد،  در مطالعه؛  [6]اران و همك 1دهناد
خود يادگيري  2014تا  2000هاي  مستقل و روشني از يادگيري خودراهبري در نوشته
آموز در فرايندهاي يادگيري به طور  خودراهبر را به عنوان فرآيند يادگيري كه در آن علم

درك دانشجويان پيرامون اينكه چگونه يادگيري نمايند و نمايد قلمداد مي مستقل عمل مي
شود را تشريح نمود؛ با اين وجود وي مطرح  خودراهبري در يك دوره آنالين تسهيل مي

هاي زيادي در تعريف، توصيف و اهداف يادگيري خودراهبري وجود  كرد كه تفاوت
  . دارد

ت از يكديگر بطور شفاف در آثار و مقاال خودمنظبتيمفاهيم يادگيري خودراهبر و 
شوند، و در حقيقت هردو بطور قابل معاوضه در بسياري از مطالعات بكار  تمايز داده نمي

وجود  يهاي تئوريك بين يادگيري خودراهبر و خودتنظيم هرچند برخي تفاوت؛ روند مي
 [16]. دارد، اصول عملياتي بنيادي شان باهم يكسان است

                                                 
1. Dehnad & et.al 
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به تعريف كالسيك نبوده و يا برخالف مطالعات پيشين، پژوهش حاضر محدود
هاي مختلف اين واژه و تمركز بر با تفسير جنبه. صرفا بر تعريف نولز توجه ندارد

هاي اين واژه شامل تعاريف و توصيف) 2009(هاي اخير هندري و گينس  نوشته
گيري پيرامون فردي و گروهي، تصميم ةگيري، فراشناخت، تفكر و تأمل، مطالع تصميم

با) 2010( 1فيشر و كينگ. شودمي 2005تا  1991ن مطالعات آنها، از سال عمق و ميزا
هاي آمادگي يادگيري خودراهبري به طور خالصه اين واژه را بررسي مجدد اعتبار مقياس

ال بر.بي.تأثير پي) 2010(و همكاران  2لي. آموزشي تعريف نمودند ةبه عنوان يك شيو
ةب درسي چندگانه را بررسي نموده و بر جنبيادگيري خودراهبر دانشجويان در مطال

ةيادگيري طوالني مدت يادگيري خودراهبري تأكيد داشته و اين واژه را با توجه به نظري
يادگيري) 2012( 3دوي و همكاران. نولز در چند كلمه مورد توجه قرار دادند
وند را تجربهدرسي سنتي و چندگانه با پي ةخودراهبري ميان دانشجوياني كه هر دو برنام

درسي سنتي آمادگي بيشتري ةكنند مقايسه كردند و دريافتند كه دانشجويان در برنام مي
[6].دهند  درسي با پيوند، از خود نشان مي ةبراي يادگيري خودراهبري نسبت به برنام

تعاريف زير را در مورد يادگيري ،[18] 4مريام و كافارالعبدالهي به نقل از 
؛دارد ميخودراهبر بيان 

.هاي افراد در يادگيري، تا خودراهبر شوند افزايش ظرفيت و توانايي .1
پرورش يادگيري تحولّي به معني تفكّر انتقادي يادگيرنده، به عنوان مركز ثقل .2

.باشد يادگيري خودراهبر مي

1. Fisher & King
2. Lee & et.al
3. Devi & et.al
4. Merriam & Caffarella
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اجرا و ارزيابي   ريزي، فرايندي كه در آن يادگيرندگان يادگيري خود را برنامه .3
  .كنند مي

اجتماعي به عنوان بخش جدايي ناپذير  تعاملارتقاي يادگيري آزاد و رفتار  .4
  .باشد يادگيري خودراهبر مي

يادگيري  ةمفهومي و عمدهاي  شناسهيادگيري خودراهبر را در  مفاهيم) 1(جدول
 .دهدخودراهبر نشان مي
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هاي صاحبنظران ني و مدلخودراهبري در مبا ةهاي مفهومي نظري شناسه .1 جدول

1. Simons
2. Garrison
3. khiat
4. Dehnad & et.al
5. Graver & Miller
6. Fisher & et.al
7. Guglielmino
8. Abdullah

هاي مفهومي يادگيري خودراهبرشناسه

شصاحبنظران
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+  +  +  ‐  ‐+ + ++ )2015( 1سيمونز

‐+  +  +  ‐+ + ++ )2015( 2گريسون

‐- - + ++ + +-)2015( 3خيات

‐+ - + +- - -+ )2014(4دهناد و همكاران

‐+ - + +- - -- )2014( 5گراور و ميلر

‐+ - - -- - -+ )2010(6و همكاران فيشر

+ + - + +- + -+ )2008( 7گاگليلمينو

  -   - +  -   ++  - +  -)2008( 8عبداله
‐‐+  ‐  ‐‐+ ++ )2007(مريام و كافارال 
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  يادگيري خودراهبرهاي  مدل
هاي مختلف يادگيري در بازبيني ادبيات و ديدگاه،  [30] 1كندي - مدل چهاربعدي كندي

هاي شخصي، رضايت  مركب از چهار بعد ويژگيخودراهبر، آن را بعنوان چتري مفهومي 
 هاي رسمي وي سازماندهي آموزش در محيطو پتانسيل فرد براي هدايت خود، شيوه

ها در الگوي تنوع سازه. هاي غيررسمي در نظر گرفتيادگيري در محيط گيري فرصت پي
لگو اولين است؛ اين ا كَندي، درك عميقي از يادگيري خودراهبر براي ما ايجاد نموده

هاي مختلف الگوي اشاره كننده به امكان خودراهبري متفاوت يادگيرندگان در حوزه
) پتانسيل(كندي در مفهوم پرورشي به دو بعد ويژگي شخصي و رضايت . محتوا است

سازماندهي آموزش در  ةفرد براي هدايت خود و در مفهوم آموزشي به دو بعد شيو
هاي غيررسمي اشاره دارد ولي يادگيري در محيط گيري فرصت هاي رسمي و پي محيط

هايي از قبيل يادگيري كالس درس يا الگو چگونگي يادگيري خودراهبر را در زمينه
  [30].دهد يادگيري برخط شرح نمي

در ، [4]براكت و همسترا  - 2گيري مسئوليت شخصي براكت و همسترامدل جهت
 - 2ريزي دار نقش برنامهعهده دگيرندهيا -1: مفهوم آموزشي را در سه بعد خود مدل

مفهوم پرورشي را  -4ارزشيابي از يادگيري خود و در بعد  -3روش يادگيري و 
دهد كه اين الگو به مربي اين اجازه را مي. كندتعريف مي هاي شخصيت يادگيرنده ويژگي

گويي به اي يادگيرنده را از طريق چهار عامل بررسي كند و او را براي پاسخرشد حرفه
ي جديد هاي آموزشي و برنامهبعضي از يادگيرندگان روش. ها توانمند سازداين موقعيت

كنند و اين توانايي را آنها از اين طريق تقاضاي حمايت مي. پذيرندرا با آمادگي كامل مي
دارند كه يادگيري خود را ارزيابي نمايند كه بدانند چه موقعي نياز به كمك گرفتن از 
                                                 
1. Candy 
2. Brockett & Hiemstra 
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خواهندبا اين وجود يادگيرندگان ديگري هم هستند به داليل مختلف نمي. دارند ديگران
و يا قادر نيستند كمكي دريافت كنند و مسئول يادگيري خود بودن را در خود به وجود

 .آورندنمي

براي يادگيري خودراهبر،، [12]گرو  -گرو 1اي مدل يادگيري خودراهبر مرحله
آنرا به عنوان) 2007(كند؛ مدلي كه مريام و بومگارتنر مي اي را پيشنهادمرحله 4مدل 

اي گرومدل مرحله. كنندبندي مييك مدل آموزشي يادگيري خودراهبر تقسيم
گري و هدايتي وابسته كه نياز به مربيمرحله از يك يادگيرنده 4يادگيرندگان را طي 

.كندمربي هدايت مي شده از طريق اي مستقل برانگيخته دارد به سمت يادگيرنده
هايي ازالگوي يادگيري خودراهبر گريسون نيز شامل جنبه -  [8] مدل گريسون

باشد به طوري كهيادگيري خودراهبر با عنوان ويژگي شخصي و فرايندهاي يادگيري مي
هاي در محيط .است خودمديريتي، خودنظارتي تشكيل شدهيادگيري خودراهبر از دو بعد 

يادگيري ةفراگيران از منابع آموزشي در خالل زمين ةيريتي شامل استفادآموزشي، خودمد
تمركز الگوي گريسون بر استفاده از منابع، استفاده از راهبردهاي يادگيري و. باشد مي

نترل يادگيرنده به معناي منع استقالل فردي نيست،كهمچنين . باشد يادگيري مي ةانگيز
توان نتيجهمي .د با يكديگر در خالل يادگيري استبلكه به معناي همكاري بيشتر افرا

فرايندهاي يادگيري از يادگيري ةگرفت الگوي گريسون تمركز مشخصي را روي مقول
گريسون همانند كندي، همچنين براكت وهمسترا، عامل زمينه در است؛ خودراهبر نداشته

.است تعريف كردهارائه شده  ةالگويش را بعنوان خودمديريتي خاص از منابع در زمين
هنوز نقش زمينه تا حدودي در الگوي گريسون صوري بوده و تعامل پويا ميان زمينه

[30].باشد  و يادگيري خودراهبر مبهم مي يادگيري

1. Staged Self – directed Learning Model

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

مديريت بر آموزش سازمانها

226

بين ابعاد كلّي هر مدل يادگيريِ خودراهبر ةدر رابط [9].آنچه گريسون ) 1(در شكل
 در توانمندسازي بسط تفكر درباره فتهتاكنون گسترش يا الگوهاي .بيان كرده، آمده است

را انآموز دانش خودراهبري نمودهاي همگي واند  يادگيري خودراهبر ارزشمند بوده
و فراگير معلم بين روابط كرده و درك را خويش آنها جايگاه با شاگرد .سازند  مي روشن
.يابد مي مفهوم و معنا

)[8]ريسوناقتباس از گ(ابعاد يادگيري خودراهبر . 1شكل 

هاي برآمده از اهميت زمينه در يادگيري واقعيت اينست كه چون هنوز برخي آگاهي
مديريتي نوع چه با كه شود مي سؤال مطرح ايناند  خودراهبر توجه زيادي را جلب نكرده

آموزشي و پرورشي رفتارهاي در را )هاشناسه(نمودها  اين توان اي مي و در چه زمينه
عنوان هتري نياز است تا زمينه را ب بنابراين، به الگوي جامع نمود؟ اعمال شاگردان و معلم

- مي »خودراهبر الگوي مديريت آموزش« .فرايندها به حساب آورد  كننده در همه شركت

.ايفا كند بارزي نقش در اين مورد تواند
الگوي مديريت آموزش خودراهبر مدلي جامع براي يادگيري خودراهبر

؛ موكر و سپير [13] 2مينو يلگاگل؛  [14] 1هاريسون(گفته، هاي پيشلبر مد  عالوه
هاي ديگري نيز براي يادگيري خودراهبر مطرح شده است، اما در هيچيك بهمدل) [30]

1. Harrison
2. Guglielmino
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همچنين در اغلب. آموزش علوم اشاره نشده است ةمديريت آموزش خودراهبر در زمين
بدون اين. اد شناختي و انگيزشي شده استفرايند يادگيري، ابع ةآنها توجه كمي به زمين

الگوي مديريت آموزش. ديدگاه، يادگيري خودراهبر فاقد مفهومي جامع خواهد بود
، كنترل دروني)ايكنترل زمينه(خودراهبر با در نظر گرفتن ابعاد مديريت عوامل بيروني 

يدر زمينهدر ارتباط با يادگيري ) وارد شدن به كار(و انگيزش ) شناختيمسئوليت(
شوند تا مسئوليت ودر اينجا يادگيران برانگيخته مي. است پيشنهاد شده علوم آموزش

اي را در ايجاد و تأييد نتايجو زمينه) خودكنترلي(كنترل مشاركتي فرايند شناختي 
.يادگيري معنادار و ارزشمند بكار برند

، شامل سه بعدبنابر آنچه تاكنون بيان شد الگوي مديريت آموزش خودراهبر
اگرچه ابعاد. و انگيزش است) شناختيمسئوليت(، خودكنترلي )كنترل كار(خودمديريتي 

گيرد، اما ارتباط نزديكي با يكديگر فوق در اينجا بطور جداگانه مورد بحث قرار مي
.كنداي در مورد بحث ايجاد مياين امر مشكالت ويژه. دارند

ر ارتباط با مباحث كنترل كار بر جنبه رفتاري وخودمديريتي د - 1خودمديريتي)الف
هاي بيروني، به اين معني، با فرايند فعاليت. اجتماعي تمايالت يادگيري تمركز دارد

هاي يادگيري و مديريت منابع خودمديريتي با تعيين هدف. يادگيري در ارتباط است
يگيري، نحوههاي ياد سؤاالت در بارة هدف مديريت، روش. يادگيري ارتباط دارد

مثالً براي. گيردحمايت و نتايج به طور مشاركتي و مداوم مورد بحث قرار مي
هايي در زمينه دوست داشتن آنها از نحوة انجام فعاالنة فراينديادگيرندگان فرصت

در خودمديريتي، مديريت فرايند يادگيري تسهيل شده و. شوديادگيري خود فراهم مي
.شودار تقويت مييادگيري مداوم و معناد

1. Self-managment
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ياي از كنترل كار بيروني ويژهي خودمديريتي براي مشخص كردن جنبهواژه
هاي يادگيري و بطور نزديك مرتبط با تعيين هدف و راهبردهايمديريت فعاليت

تواند در ادبيات انگيزشي خودتنظيميماهيت اين مفهوم مي. رود فراشناختي بكار مي
1تواند از راهبردهاي كنترل شناختيدمديريتي در عمل نميدر عين حال خو .يافت شود 

جدا باشد و براي نشان دادن مديريت) انگيزش و اراده(و كنترل خودكاوي ) خودكنترلي(
دهند، مورد استفاده قرارمنابع و آنچه كه يادگيرندگان در طول فرايند يادگيري انجام مي

.گيردمي
رلي، فرايندهاي شناختي و فراشناختيخودكنت - )خودنظارتي(2خودكنترلي) ب

ي تفكرشامل نظارت بر راهبردهاي يادگيري و همچنين توانايي تفكر در مورد شيوه
.دهدرا مورد توجه قرار مي) ريزي و اصالح تفكر مطابق با هدف يادگيريبرنامه(

شودخودكنترلي فرايندي است كه از طريق آن يادگيرنده مسئول ساخت ذهني خود مي
مسئوليت). براي مثال مفاهيم و عقايد جديد را با دانش قبلي يكپارچه مي سازد(

ي تعهد و الزام براي ساخت مفهوم از طريق تفكرانتقادي و تأييدخودكنترلي نشان دهنده
ساختارهاين يكپارچگي از طريق خودكنترلي فرايند يادگيري اطمينا. باشدجمعي مي

.شودهاي يادگيري حاصل ميادار و تحقق هدفدانش جديد و قبلي به يك روش معن
و انگيزش نقش مهمي را در اقدام و حفظ تالش براي يادگيري - 3انگيزش) ج

رغم محدود بودن درك ما از ارتباط بين علي. كندهاي شناختي ايفا ميتكميل هدف
ردهند عوامل انگيزشي تأثيرات عملي زيادي بانگيزش و شناخت، داليل كافي نشان مي

ي يادگيري فردهاي شناختي كه خود پيش زمينههاي شناختي دارند؛ فعاليتانواع فعاليت

1. Cognitive

2. Self-monitoring

3. Motivation
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انگيزش باعث ايجاد ارزش و موفقيت در دستيابي اهداف يادگيري در هنگام. هستند
در طول) مسئوليت(و شناخت ) كنترل(اي بين بافت شود و به عنوان واسطهيادگيري مي

نياز وسيله نوعي بدان تا است كار انجام به تمايل انگيزش،. دكنفرايند يادگيري عمل مي
تحريك كه كساني .كرد تعريف عملي رفتار حسب بر را انگيزش توان مي  .گردد تأمين
[25].د ده مي نشان خود از بيشتري تالش نشوند كه تحريك كساني به نسبت شوند

استقاللانش، انگيزش ، هاي قابليت يادگيري مهارت و د تعامل مؤلفه) 2(در شكل 
مندي يادگيرنده، مهارت تعامل با نگرش مثبت، ، خالقيت حل مسئله، برنامهدر يادگيري

.پذيري و عادت به تفكر انتقاديِ يادگيرنده نشان داده شده است عادت به نظم، مسئوليت
گيريي عوامل انگيزشي نياز داريم بين فرايند تصميمما براي درك تأثير گسترده

و تالش مورد نياز براي ماندن و اصرار به انجام كار) ورود انگيزش(اي مشاركت بر
چون ورود انگيزش بطور مستقيم بر افزايش تالش در. تمايز قائل شويم) انگيزش كاري(

هاي ورود انگيزشگذارد، اين مهم است كه چگونگي ايجاد حالتامور يادگيري تأثير مي
ث ايجاد تعهد نسبت به يك هدف ويژه و تمايل برايورود انگيزش باع. را درك كنيم

انگيزش ِكاري به عنوان تمايل براي تمركز و اصرار در انجام. شودعملي كردن آن مي
كند، عواملبيان مي) 1989(همانگونه كه كورنو . ها و اهداف يادگيري استفعاليت

ت در كار راشود و سوخت الزم براي مشاركدهي تمايالت مي انگيزشي باعث شكل
[9].سازد فراهم مي
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يريادگيخودراهبر بر  يآموزش تيريمد يالگو يو پرورش يتأثير آموزش. 2شكل
خودراهبر

)[2]يو بهرنگ ؛[9] سونيگر؛ [30]يكند ؛[4] اقتباس از براكت و همسترا( 
و خودراهبري توانندبا اجراي الگوي مديريت آموزش خودراهبر، مي معلمان
اعمال با آموزش بعد از يا خالل در قبل، هايي فرصت ارائه با را آموزان شدان اثربخشي
ها تصميم ةاختيار گرفتنِ هم در معناي به البته اين. دهند رشد آنها، يادگيري بر نظارت

معناي به آموزان دانش اثربخشي و خودراهبري بر تأكيد بلكه نيست، آموزان توسط دانش
براي ها فرصت راهبردهاي عرضه كننده در تن آنهاو درگير ساخ تفكر به پرداختن
انجام بايد كاري چه شود گفته آنها به اينكه بدون آنها، به مسئله حل و گيري تصميم

و پيشرفت مهارت دانش، هرگونه افزايش ودراهبريخ"عبارتي  به. باشددهند، مي
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نوع يادگيري، اين در. آموز به انتخاب استزدن دانش در دست فردي رشد يا تحصيلي
و كنند مي تقسيم يكديگر با را كالسي هاي فعاليت مسئوليت معلمان و آموزان دانش

ةهم نه و دارد بعهده را كالس نظارت ةهم معلم خودراهبر، نه كالس يك در بنابراين
معلم اصلي ةوظيف شود، بلكه مي تفويض آموزان دانش به يادگيري ةدربار تصميمات

[4]. "است شاگردان يادگيري سبك با متناسب راهبردهاي نيافت و ها ضعف بررسي

هاي يادگيري خودراهبر الگوي مديريت آموزش خودراهبر به عنوان يكي از مدل
ةوسيل به را آموزان دانش خودراهبري دهد تا خصوصياتاين توانمندي را به معلمان مي

در كه محيطي كردن همفرا پرسشگري همراه با و تحقيق مطالعه، هاي مهارت از حمايت
.كنند تقويت گيرد، مي قرار تصحيح و پذيرش مورد يادگيري فرآيند در اشتباهات آن
به آموزان دانش براي هايي فرصت كردن فراهم وسيله به را خودراهبر يادگيري معلمان"

.كنندمي تقويت خود، يادگيري و تفكر هاي روش بررسي خود و بازبيني كار منظور
بايد محور مسئله يادگيري همچنين. نمايند تكميل را كار اين توانند مي ژوهشيپ هاي گروه

[5]. "گيرد قرار گروهي كار كنار خودراهبر يادگيري در قوي عنصر عنوان به

را تدريس، اصلي ة، هست[5] 1بهرنگي در مقدمه خود بر كتاب جويس و همكاران 
معيني براي و چهارچوب گيريياد ةنحو و فرايندي تعامل مناسب هاي محيط ترتيب

محتوا، تحليل در چهارچوب الگوي تدريس. داندتدريس در آن مي مهمِ تركيب عناصر
محتواي كتاب، دهي شكل دوباره و بازانديشي تحصيلي تا برنامه تدوين و ريزي طرح

جاي ارزشيابي و باالخره رايانه كمك به اي و يادگيري چندرسانه هاي برنامه تمرينات،
رشد براي است، آموزان دانش آموختن براي يادگيري الگوهاي كه آنجا از" .گيرد مي

[15].است مالحظه براي موردي » آنان يادگيري هاي پيشينه «كه مؤثرند انيآموز دانش

1 .Joyce. Weil & Calhoun 
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:شودده گام زيرمعرفي مي اين الگو در ‐ آموزش خودراهبر مديريت الگوي
بين نمودار پيوند خلق بر اساس رسيد مبحث آماده سازي شاگردان براي تحليل  .1

.عمده مفاهيم
مبحث جزيي و كلي عناوين از تصويرسازي يادگيري و خلق براي آمادگي ايجاد  .2

.درسي
در شاگردان تصاوير ساخته شده از مفاهيم ذهني و توليدات ارزيابي و كنترل  .3

.دهي به آنها غياب و نمره و حضور هنگام
معلم، پس از مشورت با همتاي ارزشيابي نمرة نقد ايشاگرد بر به دهي فرصت  .4

خود و انعكاس آن از طريق او به معلم
به شاگردان توسط درسي مبحث عناوين زير و عناوين بين پيوند نمودار ترسيم  .5

.مستقل، از بر و جزوه بسته طور
شده تهية نمودار با شاگرد ترسيمي نمودار دريافت بازخورد اصالحي با مقايسة  .6

.او جهت تسلط بيشتر بر پيوند بين عناوين اصلي
مديريت هاي كاربرد الگوي شاخص محور بر و مطلوب جديد نمودار تهيه  .7

دهي به عناوين با توجه به مباحث جديد و مكمل مباحث موجود آموزش، نظم
مناسب تكنولوژي از استفاده و در كتاب درسي، الگوپذيري تدريس عناوين

.رسيد مبحث آموزش
نمودهاي يادگيري به توجه روايت تدريس علوم ديني با اجراي برنامة خلق .8

شامل تدريس عناصر همة هماهنگي درسي، مباحث محتواي خودراهبر، زمان،
نكات از برگرفته محتواي مناسب، رسانة رفتاري، هدفهاي شاگردان، گي آماد

.بازخورد و ارزشيابي كليدي،
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الگوهاي اطالعات، پردازش الگوهاي وين يافته در قالباجراي روايت تدريس تد .9
.فردي و رفتاري يادگيري، اجتماعي

تحصيلي پيشرفت و پرورشي آموزشي، آثار از كلينيكي نوع از ارزشيابي. 10
.شاگردان

پژوهش  روش
آزمايش(آزمايشي با استفاده از طرح دوگروهي  نيمه تحقيق حاضر با روش تحقيق از نوع

محقق سعي كرد همه موارد در. انجام شده است آزمون پس-آزمون مراه پيشه) و گواه
يكسان باشند تا) متغير مستقل(اين دو گروه به جز الگوي مديريت آموزش خودراهبر 

در آثار آموزشي و پرورشيِ خودراهبري) هايي(اين اطمينان حاصل شود كه اگر تفاوت 
اشي از تأثير بكارگيري الگوي مديريتن شود، اين تفاوتآموزان مشاهده ميدانش

.آموزش خودراهبر است
يي پسرانهنهم مدرسه ةهاي پايكنندگان پژوهش شامل دو كالس از كالس شركت
واقع در شهر قم بود كه بطور تصادفي يك كالس به عنوان گروه گواه و يك) ع(امام رضا

بطور طبيعي و بدونعضويت در گروه . كالس به عنوان گروه آزمايش انتخاب شدند
.دخالت پژوهشگر بود

با هدف بررسي تأثير آموزشي و پرورشي الگوي مديريت داده آوريجمع براي
يادگيري خودراهبر از پرسشنامه سنجش آثار آموزشي و پرورشي آموزش خودراهبر بر
براي طرّاحي اين پرسشنامه بطوري كه. استفاده شد) ساخته-محقق(يادگيري خودراهبر 

در مهارت رتغيي سنجش هدف كه با) 2001(و همكاران  شريفهاي؛  پرسشنامه از
كه با هدف) 1977(مينو  گاگليل ةو پرسشنام يريادگي در آموزان دانش يخودراهبر

مورد استفادهسنجش آمادگي خودراهبري در يادگيري، كه قبال در تحقيقات مختلف 
كيبه  ها يآزمودن است،  خودسنجي زاراب مقياس كه يك نيدر ا. ، استفاده شدقرارگرفته
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پاسخ) 5(تا كامالً موافقم ) 1(از كامالً مخالفم  كرتيل فيط يبر رو اي درجه 5 اسيمق
جامعه به رييبا توجه به تغ اسيمق نيا يياينشان داد كه پا محققان هايافتهي. دهند يم

ييروا نيهمچن. باشد مي 937/0كل آزمون  يكرونباخ در مطالعه حاضر برا يروش آلفا
و روش روايي) صوري( محتوا ييروش روا ا استفاده از نظر صاحبنظران بهب اسيمق نيا

.مطلوب گزارش شده است يديتائ )از نوع تحليل عاملي(سازه 
ابتدا الگوي مديريت آموزش خودراهبر بهپرسشنامه  يقبل از اجرا ق،يتحق نيدر ا

آثار آموزشي و پرورشي سنجشپرسشنامه الت سؤا ييايو پا ييرواطور آزمايشي اجرا و 
و ضريب آلفاياستفاده از نظر صاحبنظران به ترتيب با  )ساخته- محقق( يخودراهبر
آثار آموزشي و پرسشنامه سنجشسپس  .قرار گرفتو تأييد  يمورد بررسكرونباخ 
و شيبه هر دو گروه آزما آزمونشيبه عنوان پ )ساخته- محقق( يخودراهبر پرورشي

گروه گواه با يبرا نهم دوره اول متوسطه ةپاي دينيكتاب بخشي از . گواه ارائه شد
آموزش تيريمد يبا استفاده از الگو شيگروه آزما يو برا يسنت روشاستفاده از 
و ارائه گروه دو هر به آزمون سپس همان پرسشنامه به عنوان پس. شد سيتدر خودراهبر،

قرار گرفت؛ تا مشخص شود تحليلمورد  يقبل ةا مرحلمرحله ب نيا هاي داده نهايت، در
زانيدر بهبود مخودراهبر در علوم ديني آموزش  تيريمد ياز الگو هاستفاد ايكه آ

؟خير اياست  بودهمؤثر  يريادگي و پيشرفت درسي ايشان در آموزان دانش يخودراهبر

هاي پژوهش يافته
بعد آموزشي و –هاي آن ده مقياسهاي خودراهبري و خرتجزيه و تحليل داده ةنتيج

به( -4هاي آماري ميانگين و انحراف معيار در جدول با استفاده از شاخص -پرورشي 
.آمده است) ها و متغيرها تفكيك خرده مقياس
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و آزمايش  در گروه هاداده رمتغي براساس دهندگانپاسخ يفراوان عيتوز. 2جدول 
هبريهاي خودرا به تفكيك شناسه -گواه 

ها شناسه
پس آزمون پيش آزمون

تعداد  ميانگين تفاضل
ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

ش
زماي

وه آ
گر

  28  0.33  0.43  4.31  0.49  3.98خودراهبري
درسي   28  0.34  0.35  3.47  0.40  3.13پيشرفت
دانشي   28  0.95  0.42  3.65  0.47  2.7پيشرفت
نگرشي   28  0.09  0.41  3.45  0.45  3.36پيشرفت
مهارتي   0.0728  0.93  0.993.32  3.25پيشرفت

مندي   0.2528  4.160.71 3.910.69برنامه
  28  0.29  0.52 4.26 0.61 3.98استقالل

يادگيري   28  0.36  0.50 4.27 0.59 3.91قابليت
  28  0.28  0.50 4.42 0.51 4.13پذيريمسئوليت
  28  0.59  0.48 4.33 0.51 3.74انگيزش

انتقادي   28  0.31  0.59 4.21 0.67 3.90تفكر
  28  0.18  0.61 4.33 0.49 4.16خالقيت
  28  0.43  0.58 4.45 0.73 4.02تعامل

تنطيمي   28  0.61  0.50 4.48 0.69 3.87خود

واه
ه گ

گرو

  24  -0.74  3.560.41  0.43  4.3خودراهبري
درسي   24  0.65  0.25  3.59  0.2  2.94پيشرفت
دانشي   24  1.54  0.34  4.18  0.49  2.66پيشرفت
نگرشي   24  -0.11  0.58  3.33  0.36  3.44پيشرفت
مهارتي   24  0.53  0.55  3.25  0.56  2.72پيشرفت

مندي   24-0.84  3.320.81 4.160.68برنامه
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ها شناسه
پس آزمون پيش آزمون

تعداد  ميانگين تفاضل
ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

  24  -0.76  0.51  3.42 0.52 4.18استقالل
يادگيري   24  -0.83  0.58  3.52 0.52 4.34قابليت

  24  -0.42  0.71  3.77 0.60 4.19پذيريمسئوليت
  24  -0.50  0.71  3.36 0.68 3.86انگيزش

انتقادي   24  -0.79  0.53  3.43 0.51 4.23تفكر
  24  -0.74  0.64  3.54 0.49 4.28خالقيت
  24  -0.35  0.55  4.06 0.54 4.42تعامل

تنطيمي   24  -0.69  0.59  3.72 0.48 4.41خود

هاي آموزشي و پرورشي گروه شود؛ شناسه مشاهده مي 2در جدول همانطور كه 
آزمايش، ميزان ميانگين در پس آزمون افزايش داشته در حالي كه در گروه گواه ميانگين

تواناز اين رو مي. پس آزمون نسبت به ميانگين پيش آزمون چشمگير كاهش داشته است
هبر در آموزش علوم ديني اثر مثبت بر مهارتگفت كه الگوي مديريت آموزش خودرا

.آموزشي و پرورشي خودراهبري داشته است
پيش ها از آزمون آماري تي مستقل استفاده شد كه در آندر تحليل استنباطي داده

:هاي انجام اين آزمون عبارت بود ازفرض
ها فقط در يك گروههر يك از اعضاي گروه :استقالل اعضاي دو گروه. الف

.عضويت داشتند
 - به اين منظور از آزمون كولموگروف :بودن توزيع نمرات) نرمال(طبيعي . ب

.استفاده شد) k-s(اسميرنف 
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پس نرمال عيتوز يبرازندگ يبرا رونوفيآزمون كولموگروف اسم جينتا. 3جدول 
آزمون خودراهبري

پس آزمون خودراهبري
0.896 اسميرنف-آماره كولموگروف

sig(0.399(داريعدد معني
52درجه آزادي

بيشتر پس آزمون خودراهبريدهد سطح معناداري نشان مي 3همانگونه كه جدول 
-توان گفت اين متغير، داراي توزيع نرمال ميمي باشد، بنابراين با اطمينان مي 0.05از 

.باشد
ز خروجيه بخشي اك1آزمون لوِنبه اين منظور از نتايج  :همگوني واريانس. ج
.شد است استفادهجوامع مستقل  tآزمون 

نتايج آزمون لون. 4 جدول
پس آزمون خودراهبري

F0.062آماره 
sig(0.805(عدد معني داري

و 0.805دهد مقدار عدد معناداري برابر با نشان مي 4نتايج آزمون لون در جدول 
گرددهمگن بوده واريانس تأييد ميبوده و از اين رو فرضيه صفر مبني بر  0.05بيشتر از 

.باشدو بنابراين واريانس دو گروه همگن مي

1 Levene's Test 
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توان به بررسي معناداري تفاوت ميانگينبا توجه به تأييد سه پيش فرض فوق، مي
.نمرات دو گروه گواه و آزمايش پرداخت كه در جدول زير آورده شده است

زمون خودراهبرينتيجه آزمون تي جوامع مستقل براي پس آ. 5 جدول
tآماره  درجه آزادي  )sig(عدد معني داري 

0.000 506.286 -

توان نتيجهبوده و مي 0.05دهد مقدار عدد معناداري كمتر از نشان مي 5جدول 
به. گرفت كه بين ميانگين نمرات دو گروه گواه و آزمايش تفاوت معناداري وجود دارد

آموزاني كه با الگوي مديريت آموزشي ر دانشعبارت ديگر، رشد آموزشي خودراهبري د
بينند،آموزاني كه به روش سنتي آموزشي مي خودراهبر آموزش ديدند، نسبت به دانش
به همين. تواند ناشي از تأثير پيش آزمون باشدتفاوت معناداري دارد كه البته اين امر مي

مون را از نتايج پس آزموندليل الزم است با استفاده از تحليل كوواريانس تأثير پيش آز
.گيردهاي آن مورد بررسي قرار ميفرضبراي انجام اين آزمون نيز ابتدا پيش. حذف نمود
نرمال بودن توزيع در اين روش به عنوان :طبيعي بودن توزيع نمرات. الف

از اين رو به منظور بررسي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش از. شودپيشفرض شناخته مي
.استفاده شد) k-s(اسميرنف  -لموگروفآزمون كو

نرمال عيتوز يبرازندگ يبرا رونوفيآزمون كولموگروف اسم جينتا. 6جدول 
پيش آزمون و پس آزمون خودراهبري

پس آزمون پيش آزمون
0.6390.896اسميرنف-آماره كولموگروف
sig(0.8080.399(عدد معني داري

5252درجه آزادي
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براي پيش آزمون و پسدهد سطح معناداري جدول فوق نشان ميهمانگونه كه 
توان گفت دارايدرصد مي 95مي باشد، بنابراين با اطمينان بيش از  0.05بيشتر از  آزمون

به عبارت ديگر، فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزيع تأييد شده. باشندتوزيع نرمال مي
.است

كه )Levene's Test(آزمون لوِن ز نتايج براي اين منظور ا :همگوني واريانس. ب
.است استفاده و در جدول زير آمده استجوامع مستقل  Tبخشي از خروجي آزمون 

هانتيجه آزمون لون به منظور بررسي همگوني واريانس .7 جدول
پس آزمون پيش آزمون

F0.7510.062آماره 
sig(0.3900.805(عدد معني داري

براي پس آزمون و 0.805يج آزمون لون مقدار عدد معناداري برابر با نتا 7در جدول 
بوده و از اين رو فرضيه صفر 0.05براي پيش آزمون و در هر دو مورد بيشتر از  0.390

.باشدگردد و بنابراين واريانس دو گروه همگن ميمبني بر همگن بودن واريانس تأييد مي
پاياي پيش آزمون با استفاده از ضريب :)پيش آزمون(پايايي متغير همپراش . ج

.گيردو مورد تأييد قرار مي 0.921آلفاي كرونباخ برابر با 
اجراي پيش آزمون براي :قبل از شروع تحقيق) پيش آزمون(اجراي همپراش . د

،)ي درس با استفاده از الگوي مديريت آموزش به گروه آزمايشقبل از ارائه(هر دو گروه 
.تانجام گرفته اس
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با توجه به اينكه در اين تحقيق دو :ها با يكديگرهمبستگي متعارف همپراش. ه
پيش آزمون خودراهبري و پيشرفت درسي مورد بررسي قرار گرفته است از اين رو به

.بررسي همبستگي اين دو پيش آزمون در جدول زير پرداخته شده است
پيشرفت درسي آزمون همبستگي بين پيش آزمون خودراهبري و .8جدول 

ضريب همبستگي پيرسون تعداد
52 0.139

بوده از اين رو اين پيش فرض نيز 0.8با توجه به اينكه مقدار اين همبستگي كمتر از 
.رعايت شده است

Fبراي اثبات همگوني شيب رگرسيون بايد شاخص  :همگوني شيب رگرسيون. و

نتيجه اين بررسي اين. ادار باشدتعامل بين دو متغير همپراش و مستقل در دو گروه معن
.پيش فرض در جدول زير آمده است

آزمون تعامل بين روش تدريس و پيش آزمون خودراهبري .9جدول 

منبع
مجموع

مجذورات مرتبه
3 

درجه
آزادي

ميانگين
Fمجذورات

عدد معني داري
)sig(

ثابت 7.64217.64241.5330.000مقدار
تدريس 0.0610.0060.0320.858روش
آزمون 0.08110.0810.4420.509پيش

تعامل روش تدريس و
0.05010.0500.2700.606پيش آزمون

8.832480.184خطا
835.18452كل

دريس وــدهد مقدار عدد معناداري تعامل روش تدول فوق نشان ميهمانگونه كه ج
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بنابراين فرضيه صفر تأييد و. باشدمي 0.05و بيشتر از  0.606پيش آزمون برابر با 
.شودهاي رگرسيون پذيرفته ميهمگوني شيب

با توجه به اينكه شاخص :خطي بودن همبستگي متغير همپراش و متغير مستقل. ح
اين پيش فرض بخشي از خروجي اصلي تحليل كوواريانس است نتايج دو بررسي در

شود مقدارديف دوم جدول زير ديده ميهمانگونه كه در ر .جدول زير آورده شده است
بوده و بنابراين پيش فرض هفتم نيز رعايت 0.05معناداري تأثير پيش آزمون بيشتر از 

.شده است
هاي تحليل كوواريانس بجز خطي بودنفرض شود تمامي پيشهمانگونه كه ديده مي

يج تحليلهمبستگي همپراش و وابسته در اين مورد رعايت شده است از اين رو نتا
باشد ولي با توجه به خطي نبودن همبستگيها صحيح ميكوواريانس براي مقايسه گروه

كه با يآموزان دانشتأثيري بر  يبر خودراهبر سيمولفه روش تدرهمپراش و وابسته، 
كه به روش يآموزان نسبت به دانش دند،يخودراهبر آموز د يآموزش تيريمد يالگو
جدول زير خروجي آزمون كوواريانس را براي اين. شته استندا نندبييم يآموزش يسنت

.دهدمولفه نشان مي

آموزان گروه دانشي بر خودراهبر سيروش تدرنتيجه پس آزمون  .10جدول 
هاي گواه و آزمايش

 منبع
مجموع مجذورات

3مرتبه
درجه
آزادي

ميانگين
Fمجذورات

عدد معني
)sig(داري 

ثابت 7.79917.79943.0280.000مقدار
آزمون 0.11410.1140.6310.431پيش

تدريس 6.91116.91138.1250.000روش
8.882490.181خطا
835.18452كل
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شود مقدار عدد معناداري كمترهمانگونه كه در رديف سوم جدول فوق مشاهده مي
آزمون، اختالف معناداريبوده و حاكي از اين است كه با خارج كردن اثر پيش  0.05از 

.ها وجود داردبين گروه
توان نتيجه گرفت كه تفاوت ايجاد شده در ميزان هاي فوق مي با توجه به بررسي

آموزان دو گروه گواه و آزمايش، متأثر ازابعاد پرورشي و آموزشي خودراهبري بين دانش
ربرد الگوي مديريتكاربرد الگوي مديريت آموزش خودراهبر بوده است به طوري كه كا

آموزان و آموزش خودراهبر در آموزش علوم ديني بر پرورش مهارت خودراهبري دانش
.آموزان تأثير مثبت داشته است از آن طريق بر پيشرفت آموزشي و درسي دانش

گيري بحث و نتيجه
:تحقيق حاضر حاكي از آن است كه نتايج حاصل از

و استعدادهاي تيپرورش خالق منجر شدن به يبجا ،يتسنّ سيروش تدر .1
و زيعدم طرح موضوعات بحث برانگ ليدل هب وسبب حذف آن  ،آموزان دانش
آموزان را ، استعدادها و مهارت خودراهبري دانشآور ماللت يآموزش طيمحايجاد 

در حالي كه الگوي. برد ناديده گرفته و آمادگي خودراهبري ايشان را از بين مي
نيب فرآينديتعامل  هاي محيط جاديا ةجيدرنتبر مديريت آموزش خودراه

تيتقو را آموزان دانش تيخالق ،گريكديبا  انآموز معلم و دانش -آموز دانش
نيپر كردن ا يبرا بنابراين .شود يم يليتحص شرفتيسبب پ زين تيو خالق كرده

الگوي مديريت آموزش خودراهبر استفاده از با شود توصيه ميشكاف و فقدان، 
دگاهيد نيا سبمانع از ك تيخالقپرورش بر  يمبتن ي فعالِروشنوان بع

.شد نگر يسطح
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پرورشي است و تحقّق آن مستلزم-يادگيري خودراهبري هدف مهم آموزشي .2
تعريف نقشي جديد براي معلم؛ يعني تدريس فعال و فرآيندمحور به جاي انتقال

اهبر مهارت يادگيريالگوي مديريت آموزش خودر. صرف اطالعات است ةدهند
آموزان را در ابعاد آموزشي و پرورشي تقويت نموده و رشد خودراهبري دانش

دهد؛ الگوي مديريت آموزش خودراهبر در علوم ديني در مقابل روش مي
ةآموزان در هر دو حيطتدريسِ سنتي، بر رشد يادگيري خودراهبري دانش

استفاده از الگوي مديريتاز اين رو . آموزشي و پرورشي تأثير مثبت دارد
.تواند در تحقق اين هدف مهم، مؤثر باشد آموزش خودراهبر مي

آميز استفاده از هاي سنتي تدريس و تأثير موفقيت نتايج اين تحقيق، ضعف روش .3
مندي يادگيرندگان، قابليت الگوي مديريت آموزش خودراهبر را در برنامه

ستقالل در يادگيري تحليلي، مهارتآموزان، ا  يادگيري مهارت و دانش در دانش
پذيري يادگيري، انگيزش و عالقه به يادگيري، تعامل با نگرش مثبت، مسئوليت

عادت به ارزيابي و تفكر انتقادي، شكوفايي استعدادهاي خالقانه و عادت به
.دهد نشان مي) نظم(خودتنظيمي 

و با در خود مندي از ده گام كليديِ با بهرهالگوي مديريت آموزش خودراهبر  .4
 عد؛ با تقويت)ايكنترل زمينه(مديريت عوامل بيروني -1نظر گرفتن سه ب

مندي يادگيرنده، قابليت يادگيري مهارت و دانش، مهارت تعامل هاي برنامه شناسه
- مسئوليت(كنترل دروني -2 )خودتنظيمي(با نگرش مثبت، عادت به نظم 

ري يادگيرنده، عادت به تفكرپذي مسئوليت هاي ؛ با تقويت شناسه)شناختي
هاي ؛ با تقويت شناسه)وارد شدن به كار(انگيزش  -3انتقادي در يادگيري، 

علومآموزش  ةانگيزش و عالقه به يادگيري و ايجاد خالقيت حل مسائل در زمين
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آموزان را تقويت كرده و رشد ديني توانست مهارت يادگيري خودراهبر دانش
.دهد

اندركاران و پژوهشگران هاي دست ترين نگراني كي از اساسيبا توجه به اينكه ي .5
تدريس معلم ةاخير آموزش و پرورش، اصالحات و نوآوري در شيو ةچند ده

بوده است؛ نتايج اين پژوهش، نقش تدريس علوم ديني با استفاده از الگوي
آموزان مورد مديريت آموزش خودراهبر را در موفقيت آموزشي و پرورشي دانش

.يد قرار داده استتأك
از حيث آموزشي در نظريه يادگيري خودراهبر، الگوي مديريت آموزش .6

هاي يادگيري خودراهبر و از آن طريق با خودراهبر توانست با تقويت شناسه
مهارتي و نگرشي استعداد دانشي، ةآموزان در سه حيط پيشرفت درسي دانش

.دهديادگيري علوم ديني ايشان را تقويت نموده و رشد 
هاي تحقيقات با توجه به همسويي و هماهنگي نتايج پژوهش حاضر با يافته .7

،)2014(، گراور و ميلر )2015(، خيات )2015(، گريسون )2015(سيمونز 
)1392(، بهرنگي و يوسفي ) 1393(بهرنگي و نصيري  و) 2007(مينو  گاگليل

ات مختلف درو تحقيق) 1390(، بهرنگي و همكاران )1390(بهرنگي و كريمي 
كاربرد الگوي مديريت آموزش خودراهبر و نتايج مثبت آن، استفاده از ةزمين

اندر كاران آموزش و پرورش دست ةالگوي مديريت آموزش خودراهبر به هم
.گردد توصيه مي

بنابر اين مستندات علمي تأييدي اثرات الگوي مديريت آموزش خودراهبر،
يني موجب رشد و بالندگي همه فراگيران و پديداجراي اين الگو در آموزش علوم د

.شوداي با شهروندان متّصف به صفات خودراهبري در يادگيري ميآمدن جامعه
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