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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to develop a self-determination educational package and determine
its effectiveness on Self-Directed Learning and Decision making Styles of high school students.
Methods: The research method was semi-experimental with pre-test, post-test with the control group and follow

Keywords:

up. At first, self-determination educational package was compiled using library studies, then the rate of content

Self-determination Educational

validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) was determined by the experts. Using a multistage cluster

Package

random sampling method, a 22-members class and a 20-members class of 10th grade empirical science filed were

Content Validity

assigned to the experimental group and the control group, respectively, that experimental group had 2 students

Self-directed Learning

drop. The experimental group received an educational package in eight 90-minute sessions, and the control

Decision-making Styles

group did not receive any education. The findings were analysed using covariance analysis and repeated measures
analysis of variance.
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Results: The content validity index (CVI) for all goals in the educational package was 0.9 to 1, and the content
validity ratio (CVR) for all goals in the educational protocol was 0.8 to 1. Findings showed that the selfdetermination educational package had the most effectiveness in Self-Directed Learning variable, respectively in
planning and implementation, learning motivation, Self-Monitoring and then interpersonal communication.
Regarding the decision-making Styles, the greatest change was observed respectively in Spontaneous, rational,
and then Intuitive decision-making Style of students. Moreover, no meaningful difference between post-test and
follow-up was detected, which reveals the stability of learning effects.
Conclusions: Self-determination educational package has the potency to promote Self-Directed learning skills,
as well as reduce the level of Spontaneous decisions and increase the level of logical decisions of high school
students.
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چکیده

تاریخ پذیرش1330/73/26 :

مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی خودفرمانی و تعیین اثربخشی آن بر خودراهبری در یادگیری و
سبک های تصمیم گیری دانش آموزان متوسطه انجام گرفت.

واژگان کلیدی:

روش کار :روش پژوهش ،نیمهآزمایشی با پیش آزمون ˚ پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .ابتدا بسته آموزشی

بسته آموزشی خودفرمانی

خودفرمانی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای تدوین ،و سپس میزان نسبت روایی محتوا (  )CVRو شاخص روایی
محتوا ( )CVIآن توسط متخصصین تعیین گردید .با استفاده از روش نمونه گیر ی تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،
یک کالس  22نفره و یک کالس  27نفره دهم تجربی به ترتیب در گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند (که
گروه آزمایشی دو نفر افت داشت)  .گروه آزمایشی در  8جلسه  37دقیقه ای  ،بسته آموزشی را دریافت نمودند و گروه
کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد .یافته ها ی پژوهش با استفاده از تحلیل کوواری انس ،و تحلیل واریانس با اند ازه
گیریهای مکرر ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روایی محتوایی
خودراهبری در یادگیری
سبکهای تصمیمگیری
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اهلل (عج) محفوظ است.

یافته ها :میزان شاخص روایی محتوا ( )CVIبرای تمامی هدفها در بسته آموزشی بین  7/3تا  ، 1و میزان نسبت
روایی محتوا (  )CVRبرای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی بین  7/8تا  1به دست آمد .یافته ها نشان داد که بسته
آموزشی خودفرمانی بیشترین اثربخشی را در متغیر خودراهبری یادگیری به ترتیب بر برنامه ریزی و اجرا ،انگیزه
یادگیری ،خودپایشی و سپس ارتباطات میان فردی ،و در سبک های تصمیم گیری  ،بیشترین تغییر را به ترتیب در
سبکهای تصمیم گیری آنی ،عقالنی و سپس سبک شهودی دانش آموزان داشته است .همچنین بین پس آزمون و پیگیری
تفاوت معناداری مشاهده نشد که نشان دهنده ثبات اثرات یادگیری است.
نتیجه گیری :بسته آموزشی خودفرمانی ،توانایی ارتقاء مهارت های خودراهبری در یادگیری و همچنین کاهش سطح
تصمیم گیریهای آنی و افزایش سطح تصمیم گیریهای منطقی دانش آموزان دوره متوسطه را دارد.

مقدمه
دانشآموزان موفق کسانی هستند که میدانند چگونه آدمی هستند،
چه چیزی میخواهند و چگونه باید به اهداف خود دست یابند [ .]1با
مروری بر ادبیات میتوان دریافت که آمادگی برای یادگیری خودراهبر
در امتداد یک پیوستار میباشد و در همه افراد تا اندازهای وجود دارد
[ .]2بوش [ ،]3تاکید دارد که دانشجویان قادرند به طور خودکار
یادگیری خود را هدایت کنند و با ارائه یک مدل ترکیبی از سه نوع
یادگیری برای دانشجویان ،از آن به عنوان طرحی برای تحقق "حضور
یادگیری"در جامعه نام میبرد .یادگیری خودراهبر دربردارنده سه بعد
انگیزش ،فراشناخت و خودتنظیمی است و افراد دارای سطوح باالی
یادگیری خودراهبر ،یادگیرندگان فعالی هستند که میل قوی برای
یادگیری دارند ،از مهارتهای حل مسئله استفاده میکنند ،دارای
توانمندیهای الزم برای درگیری در فعالیتهای یادگیری مستقل
هستند [ .]4سه معنی مفید و قابل استفاده از واژه یادگیری خودراهبر
را گراو ،]5[ ،مطرح نموده است :اولین آن ،خودمختاری

( ،)Autonomyبه عنوان یک ویژگی شخصی ،دومین ،خود آموزی
( ،)Autodidaxyبه عنوان یادگیری خارج از آموزش رسمی و سومین
آن ،یادگیرنده -کنترل (( ،)Learner-Controlدر مقابل معلم-
کنترل) به عنوان یک مورد اساسی و قابل توجه در آموزش رسمی است.
تان [ ،]6در مروری بر پیشینه یادگیری خودراهبر ،از شاخصی برای
تشخیص محیط تسهیل کننده یادگیری خودراهبر نام میبرد که بر پایه
آن میتوان میزان روی آوردن افراد را بهاین نوع یادگیری و به تبع آن
میزان کیفیت زندگی را در آن محیط تخمین زد.
امروزه بیشترین مطالعات موجود در رابطه با یادگیری خودراهبر بر
بزگساالن و دانشجویان کالج و دانشگاهها تمرکز کردهاند [ .]3-0اخیراً
مطالعات اندکی با تمرکز بر روی یادگیری خود راهبر درگروه های سنی
پایینتر جمع آوری گردیده است .این مطالعات در سطوح دانشآموزان
پیش دبستانی ( ،)Elementaryدبستان ( )Primaryو متوسطه
( )High schoolبه انجام رسیده است [ .]17با وجود این مطالعات
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رحمانپور و همکاران
 )behaviourرفتاری است که اشاره دارد به عملکرد یک فرد که با
چهار معیار مشخص میگردد :عملکرد فرد خودمختار و رفتارها
خودتنظیم است ،فرد مسئولیت رفتار خود را میپذیرد ،نسبت به آن
پاسخگوست و در رویدادها خودآغازگر ( )Self- initiatedاست.
همچنین رفتار فرد در یک حد واالی اخالق و خود تحققیافتگی ( Self-
 )actualizationبروز میکند [ .]23-26 ,24عناصر خودفرمانی را
هدفگذاری ( ،)Goal Settingخودمشاهده گری (Self -
 ،)Monitoringخودارزیابی ( ،)Self- Evaluationخودتشویقی
( ،)Self-Delivered Raiceformentتصمیمگیری ( Choice
 )/Decision makingو حلمسئله ( ،)Problem Solvingتشکیل
میدهند [.]20 ,24
برخی پژوهشهای انجام شده نقش مؤثر آموزش مهارتهای شناختی
و فراشناختی را بر گسترش خودراهبری در یادگیری مورد تأیید قرار
دادهاند .از جمله این مطالعات میتوان از کلدن [ ]37نام برد که با
بکارگیری استراتژیهای فراشناختی ،به هدف افزایش خودراهبری در
یادگیری ریاضیات دانشآموزان دست یافت .نسیم و همکاران [ ]31و
نادی و همکاران [ ]4نیز اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و
فراشناختی را در ایجاد آمادگی دانشجویان در یادگیری خودراهبر به
اثبات رساندهاند .پیشتر از آن نیز گردانشکن [ ]32نقش و اثربخشی
مثبت آموزش راهبرهای فراشناختی را بر خودراهبری یادگیرندگان
مورد مطالعه قرار داده است .در پژوهشی که کریمی [ ]33نشان داد با
آموزش مدیریت زمان ،برنامهریزی و هدفگذاری در زندگی تحصیلی
میتوان گامهایی در جهت خودراهبر شدن دانشآموزان در امر یادگیری
برداشت .همتیان [ ]34و جاکاراواثی [ ]35نیز در پژوهشهایی که بر
روی دانشآموزان انجام دادند ،اثرآموزش هدفگذاری را در باالبردن
سطوح خودراهبری در یادگیری مورد تأیید قراردادند .نتایج مطالعه فرخ
و همکاران [ ]36حاکی از آن است که افزایش مهارتهای خودراهبری
در یادگیری موجب افزایش احساس خودکارامدی در یادگیرندگان
میگردد و مطالعه دین [ ]30نشان داد ،رشد خودراهبری در یادگیری
به افزایش کیفیت زندگی در فرد میانجامد .در مطالعات دیگری [,38
 ،]33نقش استفاده از فناوری در امر آموزش بررسی و اثربخشی آن در
ایجاد آمادگی برای خودراهبری یادگیری در میان دانشآموزان مورد
تأیید قرار گرفت .وهز [ ]47اعالم نمود ،زمانی که افراد بدون بررسیهای
دقیق دست به انتخاب میزنند ،کاهش خودکنترلی را در خود تجربه
میکنند و با مواردی چون کاهش احساس مقاومت در مواجهه با
شکست ،به تعویق انداختن و انجام کار با کیفیت پایینتر در عملکرد
خود مواجه میشوند .پایمنتل [ ،]41به این نتیجه رسید که فرزندان
معموالً از سبکهای تصمیمگیری والدین خود تبعیت میکنند .گرش
[ ]42با آموزش استراتژیهای تصمیمگیری به دانشجویان ،تغییرات
مثبتی در کیفیت تصمیمگیری آنان ایجاد نمود .پژوهشهای دیگری
[ ]44 ,43 ,28نیز اثربخشی آموزش مهارتهای تصمیمگیری را بر
سبکهای تصمیمگیری دانشآموزان به اثبات رساندند .اثربخشی
آموزش در مواردی مانند آموزش مهارت جراًتورزی [ ،]45تقویت
باورهای فراشناختی [ ،]46آموزش حلمسئله [ ،]40آموزش هوش
هیجانی [ ]48بر تغییر سبکهای تصمیمگیری در دانشآموزان و
دانشجویان ،به اثبات رسیده است .باووالر [ ]43نیز ،نقش عوامل
محافظتی روانشناختی را در بهبود فرایند تصمیمگیری و در نهایت

محدودی همچنان در حال اجرا هستند که تالش خود را بطور مستقیم
معطوف به مطالعه خودراهبری یادگیری در دانشآموزان متوسطه
کردهاند [.]8
تصمیمگیری ( ،)Decision makingنه تنها یکی از اساسیترین ارکان
مدیریت ،بلکه یکی از مهمترین مهارتهای زندگی است .تصمیمگیری،
انتخاب یک راهکار از میان دو یا چند گزینه در یک رفتار پیشگیرانه و
به منظور حصول یک هدف خاص با حداقل ریسک ممکن است [.]11
دانشآموزان ،به عنوان رهبران آینده کشور ،باید ابتدا با شناسایی
سبکهای غالب در تصمیمگیریهای خود ،به ایجاد سبکهای صحیح
تصمیمگیری در خود بپردازند وپس از آن به دنبال کسب شغل و حرفه
باشند .]12[ .سبک تصمیمگیری هر فرد ،رویکرد شخصیتی او و درک
و واکنش به وظیفه تصمیمگیری خود است [ .]13ابتدا هارن [ ]14بر
اساس خلق و خو و عادتهایی که افراد در موقعیتهای مشابه در
تصمیمگیریها نشان میدهند ،سه سبک تصمیمگیری منطقی
( ،)Rationalوابسته ( )Dependentو شهودی ( )Intuitiveرا معرفی
کرد .سپس مینتون و همکارانش [ ]15سبک اجتنابی ( )Avoidantرا
به آن افزودند .و در نهایت اسکات و بروس [ ،]16با مطالعاتی که بر روی
پنج گروه مختلف از جمله ارتش ،دانشجویان  ،MBAدانشآموزان
دبیرستان ،مهندسین و تکنسینها انجام دادند ،سبک آنی
( )Spontaneousرا بر سبکهای پیشین افزودند [ .]10نظریه خود
فرمانی ( ،)Self Determination Theoryیک نظریه مبتنی بر
تجربه است که رفتار انسان و رشد شخصیت اورا مورد بررسی قرار
میدهد [ ]18و یکی از نظریههای کالن انگیزشی است که در دو دهه
اخیر مورد توجه روانشناسان تعلیم و تربیت قرار گرفته است .این نظریه،
یک رویکرد دیالکتیکی – ارگانیسمی ()Dialectic - Organismic
است و بااین فرض اساسی آغاز میشود که :انسانها بطور ذاتی
موجوداتی فعال هستند و میل به فعالیت در کودکان از همان ابتدا به
انگیزه درونی ارتباط دارد ،بدین مفهوم که کودکان فعالیت را به خاطر
خود فعالیت انجام میدهند و از درگیر شدن در فعالیت رضایت درونی
دارند[ .]21-18این نظریه با معرفی طیفی از انگیزش ،سطوح مختلفی
از انگیزش را که از انگیزش درونی ( )Intrinsic Motivationتا فقدان
انگیزش ( )Amotivationرا شامل میگردد بر روی پیوستار ترسیم
کرده و طی مطالعاتی [ ]24-22نشان داده است میتوان با آموزش و
فراهم نمودن محیطهای آموزشی مناسب ،از دانشآموزانی که انگیزش
کافی برای یادگیری از خود نشان نمیدهند ،یادگیرندگانی با انگیزش
درونی و عملکرد تحصیلی باال تربیت نمود .این نظریه با معرفی سه نیاز
اساسی انسان شامل نیاز به خودمختاری( ) ،Autonomyنیاز به
احساس شایستگی ( )Competenceو نیاز به ارتباط با دیگران
( ،)Relatednessبیان میدارد که همه انسانها با این سه نیاز اساسی
به دنیا پای میگذارند و در صورتی که این نیازها براورده گردند ،افراد
با انگیزش درونی ()Intrinsic Motivationو با رغبت به فعالیت و
یادگیری خواهند پرداخت [ .]13 ,18این نظریه بر این باور است که
میتواند یادگیرندگانی خودفرمان و خودتنظیم تربیت کند که بر امر
یادگیری خود تسلط داشته ،با انگیزش درونی و میل و رغبت به
یادگیری ،و با کسب مهارتهای الزم اداره امور زندگی خود را بطور
مستقل به دست گیرند .]25[ .رفتارخودفرمان ( Self-Determined

67
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سالمت روان افراد مورد تأیید قرار داد .همچنین هیونگ [ ]57نشان
داد ،بهبود یافتن تصمیمگیری افراد در رشد سالمت روان و ذهن آگاهی
آنان نقشی مؤثر دارد .کاتز [ ،]51بر اساس مفاهیم نظریه خودفرمانی
(در این پژوهش واژه خودفرمانی معادل عبارت Self-
 Determinationیا خودتعیین گری است) دسی و راین [,21 ,27
 ،]44 ,43با تاکید بر ضرورت ایجاد فضایی که در آن فرصت انتخاب
برای دانشآموزان را فراهم میآورد ،از معلمان خواست تا امکان تمرین
در امر تصمیمگیری را برای آنان فراهم نمایند .نظریه پردازان
خودفرمانی بر این اعتقاد هستند که در صورتی که نیازهای اساسی
دانشآموزان مورد توجه عوامل آموزش قرار گیرد و کنترل فضای
آموزشی به حداقل برسد ،انگیزش درونی دانشآموزان برای یادگیری
خودجوش افزایش مییابد .همه این مطالعات بیانگر این مسئله هستند
که آموزش مهارتهای الزم به دانشآموزان میتواند از آنها
یادگیرندگانی خودراهبر و کارآمد تربیت نماید که قادر باشند در فرایند
یادگیری خود نقش تعیینکننده ایفا کنند و در مواقع مهم زندگی
تصمیمات صحیح اتخاذ نمایند .این پژوهش قصد داشت با تدوین یک
بسته آموزشی مبتنی بر نظریه خودفرمانی ،به آموزش برخی مهارتها در
دانشآموزان دوره متوسطه بپردازد و اثربخشی آن را بر خودراهبری در
یادگیری و سبکهای تصمیمگیری آنان مورد بررسی قرار دهد.

اعتباریابی گردید .ابعاد این پرسشنامه شامل انگیزه یادگیری
( 6،)Learning Motivationگویه ،برنامهریزی و اجرا ( & Planing
 6،)Implementingگویه ،خودپایشی ( 4،)Self-Monitoringگویه
و و ارتباطات میانفردی (4 ،)Interpersonal Communication
گویه میباشد .پاسخ به سؤاالت در طیف لیکرت پنج گزینهای از "کامالً
مخالفم" تا "کامالً موافقم" درجهبندی میشود .نمره  1به "کامالً
مخالفم" و نمره  5به "کامالً موافقم" اختصاص داده میشود .بنابر این
حداقل نمره برای کل پرسشنامه  27و حداکثر آن  177خواهد بود.
میانگین نمرات کسب شده در هر بعد که نمرهای بین  1تا  5خواهد
بود ،گزارش میشود .چنگ و همکاران ،پایایی کل ابزار را با استفاده از
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  7/316و برای ابعاد
ذکر شده به ترتیب 7/085 ،7/861 ،7/871 ،و  7/065گزارش کردند.
این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط آهنچیان به روش ترجمه
و ترجمه مضاعف آماده و مورد استفاده قرار گرفت .روایی محتوی آن
توسط صاحبنظران موضوعی و متدولوژی تأیید و پایایی آن به روش
ثبات درونی ( )Internal Consistencyو از طریق محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ  7/34برآورد گردید .سؤاالت  1تا  6بعد انگیزه یادگیری،
 0تا  12برنامهریزی و اجرا 13 ،تا  16خودپایشی و  10تا  27ارتباطات
بینفردی را مورد بررسی قرار میدهد.

روش کار

مقیاس سبکهای عمومی تصمیمگیری ( General Decision

روش پژوهش ،نیمهآزمایشی با پیشآزمون – پسآزمون و پیگیری با
گروه کنترل بود .به منظور پاسخدهی به سؤال پژوهش و دستیابی به
اهداف پژوهش از روش پژوهش نیمهآزمایشی استفاده شد .جامعه
آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان پایه دهم دوره دوم دبیرستان
تهران ( 327هزار نفر) تشکیل میدادند که در سال  36-35مشغول به
تحصیل بودند .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند
مرحلهای ( ،)Cluster Multistage Samplingاز میان مناطق 13
گانه آموزش و پرورش تهران ،منطقه  5و ازمیان  21دبیرستان دوره
دوم دخترانه آن ،دو دبیرستان تعیین گردید .دلیل انتخاب دو دبیرستان
به منظور پیشگیری از انتقال آموزش و انجام دقیقتر پژوهش ،صورت
گرفت .سپس یک کالس  22نفره از میان دو کالس دهم تجربی یک
دبیرستان ،در گروه آزمایش (در آخر دوره ،دو نفر به دلیل عدم شرکت
در آزمون پیگیری حذف شدند) و یک کالس  27نفره دهم تجربی
دبیرستان دیگر ،در گروه کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایشی به مدت
هشت هفته ،هرهفته یک جلسه آموزشی  37دقیقهای شرکت کردند و
با روش آموزشی کارگاهی محتوی بسته آموزشی خودفرمانی را دریافت
کردند .در طول دوره ،گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد.
یافتههای پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره و تحلیل
واریانس با اندازهگیریهای مکرر با استفاده از نرمافزار  Spss24مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

)Making Scale
این مقیاس که توسط اسکات و بروس ( )1335تدوین گردید .در تهیه
پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی ،پنج سبک تصمیمگیری
استخراج نمودند .پرسشنامه مشتمل بر  25سؤال و  5سبک
تصمیمگیری است که عبارتند از-1 :سبک تصمیمگیری منطقی -2
سبک تصمیمگیری شهودی  -3سبک تصمیمگیری وابسته/وابستگی
 -4سبک تصمیمگیری آنی  -5سبک تصمیمگیری اجتنابی .سؤاالت
در طیف لیکرت پنج گزینهای از " کامالً موافقم" تا "کامالً موافقم"
درجه بندی گردیده وبه ترتیب نمره  1تا  5به هر کدام اطالق میشود.
بنابر این حداقل نمره  25و حداکثر آن  125خواهد بود .بر اساس
مجموع نمرات هر شخص در هر سبک ،سبک تصمیمگیری غالب او که
نمرهای بین  25-5خواهد بود ،مشخص میشود .روایی وپایایی این
پرسشنامه در دانشجویان ایرانی توسط زارع وشیبانی ( )2712مورد
بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن ،پایایی با استفاده از ضریب الفای
کرونباخ  7/05و با استفاده از آزمون مجدد 7/68 ،محاسبه گردید .روایی
محتویی آن نیز مورد تأیید کارشناسان روان شناسی قرار گرفت .در
مطالعه آهنچیان و عصارودی [ ]10نیز ،روایی محتوی آن به روش روایی
محتوی و توسط  12نفر از صاحبنظران موضوعی و روش شناسی مورد
تائید قرار گرفته و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب الفای کرونباخ
 7/04برآورد گردید.

ابزار پژوهش

شیوه اجرای پژوهش

مقیاس خودراهبری در یادگیری ( Self-Directing Learning

پژوهش در دو مرحله انجام شد.

)Instrument

مرحله اول :فرایند ساخت و رواسازی بسته آموزشی خودفرمانی

توسط چنگ و همکاران [ ]52با  27ماده و در چهار بعد ،از نوع
خودگزارشدهی تهیه و تدوین و توسط آهنچیان و عصارودی []10

ابتدا بسته آموزشی خودفرمانی با استفاده از روش مطالعات
کتابخانهای/اسنادی ،پس از کسب اطمینان از عدم وجود بسته مشابه
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رحمانپور و همکاران
مربوط به محتوای سؤالها ،از آنها خواسته شد تا هر یک از اهداف را
طبقهبندی کنند .سپس ،براساس فرمول  ،CVRنسبت روایی محتوایی
محاسبه گردید .براساس تعداد متخصصینی که اهداف را مورد ارزیابی
قرار داده بودند ،مقدار  CVRقابل قبول برابر با  7/62است که در این
پژوهش میزان نسبت روایی محتوا ( )CVRبرای تمامی هدفها در
پروتکل آموزشی بین  7/8تا  1بهدست آمد .همچنین مقدار  CVIقابل
قبول با توجه به تعداد متخصصین ،برابر با  ،7/03است .در این پژوهش
میزان شاخص روایی محتوا ( )CVIبرای تمامی هدفها در بسته
آموزشی بین  7/3تا  ،1بهدست آمد .خالصه محتوی بسته آموزشی
خودفرمانی در جدول  1آمده است:

در این زمینه ،بر مبنای الگوی آموزش ترغیبی بایبی [ ]53و با ایده
گرفتن از منابعی چون مدل آموزشی فیلد و هافمن [ ،]54تجارب
تحقیقات در آموزشهای مبتنی بر این نظریه مانند :مطالعات فیلد،
مارتین ،میلر ،وارد ،وه مییر ،]55[ ،لویس ،]50 ,56 ,25-22[ ،همچنین
تجارب آموزشی پژوهشگر ،کتابچه مدون آموزش و پرورش ،روانشناسی
پرورشی نوین [ ،]58تدوین گردید.
برای بررسی روایی محتوایی بسته آموزشی ،از شاخص نسبت روایی
محتوایی ( )content validity ratioو شاخص روایی محتوایی
( )content validity indexاستفاده شد .جهت محاسبه شاخص
 ،CVRاز نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای مورد نظر
استفاده شد و با توضیح اهداف آزمون برای آنها و ارائه تعریف عملیاتی
جدول  :2خالصه جلسات آموزشی بسته خودفرمانی
ردیف
2
1
9

محتوا و اهداف جلسات
مهارت خودآگاهی :شناخت ویژگیها ،قوت و ضعف خود در ابعاد پنج گانه :جسمانی ،عاطفی ،ذهنی ،اجتماعی و اعتقادی ،حقوق و مسئولیتها (مثال :آگاه شدن از سطح توان ارتباط میان فردی
خود در تمرین گروهی).
مهارت تصمیمگیری و حل مسأله :عوامل مؤثر بر تصمیمات ،توصیف و شرح مسائل پیشرو ،و پیش بینی پیامدها (مثال :بررسی راه حل هاو پیامدهای مربوطه در یک تصمیم دشوار چون وارد
شدن به گروه خاص).
خودنظمبخشی یادگیری :راهبردهای شناختی و فراشناختی ،سازماندهی و فنون به یادسپاری (مثال :چگونگی استفاده از تصویرسازی ذهنی در یادگیری).

4

مهارت رفتار قاطع و جراتورزی :شناسایی الگوهای رفتاری رایج رفتاری و تاثیرات ،ارزیابی الگوها (مثال :رد کردن یک پیشنهاد نامطلوب).

5

خودانگیزشی :تشخیص انگیزشها ،تاثیرات انگیزش بر رفتار و پیامدهای آن (مثال :ایجاد عالقه در خود نسبت به موضوع درسی).

6

تنظیم هدف (هدف بلندمدت) :شناسایی مفهوم هدف ،ارزیابی اهداف و نقش اهداف در فعالیتها و رفتارها (مثال :تعیین رشته تحصیلی مورد عالقه خود).

7
1

تنظیم هدف (هدف کوتاهمدت) :تقسیمبندی اهداف بلندمدت به کوتاه مدت ،معیارهای تفکیکی ،الگوها ،پیش بینی و رفتارهای دخیل (ترسیم گامهای کوچک و قابل حصول در جهت کسب
موفقیت در رسیدن به رشته مورد عالقه).
پایش فرایند یادگیری :پیش بینی نتایج ،خودارزشیابی ،خودنظارهگری و خودتشویقی (مثال :تشویق خود پس از عبور از هرگام کوچک ،بازنگری و رفع نواقص در زمان تشخیص خطا در مسیر
هدف).

مرحله دوم :شیوه اجرا و آموزش بسته خودفرمانی
پیشنهادی مورد نیاز آنها پس از اتمام دوره ،هم به گروه مورد نظر و هم
به مدیریت دبیرستان اعالم نمود .پس از اتمام دوره آموزش و پس از
گذشت دو ماه ،به منظور تعیین میزان تحکیم یادگیری ،گروه آزمایشی،
تحت عنوان آزمون پیگیری ،مجدداً به پرسشنامههای پژوهش پاسخ
دادند.

پس از تدوین بسته آموزشی خودفرمانی ،اعمال اصالحات بر اساس
نظرات متخصصین و رواسازی آن ،به منظور کسب اطمینان کامل از
تناسب محتوی بسته آموزشی با مخاطبان و دریافت کنندگان آموزش،
همزمان با فرایند نمونهگیری بسته آموزشی خودفرمانی در یک گروه
پایلوت پنج نفره داوطلب به طور فشرده به اجرا درامد و پس از بررسی
نتایج مطالعه پایلوت ،رفع نواقص وتنظیم دقیقتر ،آماده اجرا در گروه
نمونه پژوهش گردید.
قبل از شروع آموزش و به منظور کسب اجازه از والدین دانشآموزان و
جلب همراهی آنان ،ضمن دعوت به دبیرستان ،تشکیل جلسه توجیهی
و تشکیل گروه ارتباطی تلگرامی با پژوهشگر ،از جلب حمایت ایشان
جهت پیشبرد کار آموزش اطمینان حاصل گردید .به دنبال آن،
پیشآزمون برای هردو گروه آزمایشی و کنترل در یک روز واحد برگزار
گردید و هر دو گروه آزمایشی و کنترل به پرسشنامههای خودراهبری
در یادگیری و سبکهای تصمیمگیری عمومی پاسخ دادند .سپس بسته
آموزشی خودفرمانی برای گروه آزمایشی به مدت  8جلسه  37دقیقهای
به صورت هفتگی به اجرا درآمد .در طول مدت آموزش ،شرکت
کنندگان در گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند .اما به دلیل
رعایت اصول اخالقی پژوهش ،و به منظور اقناع گروه کنترل جهت
شرکت در مطالعه ،پژوهشگر آمادگی کامل خود را جهت ارائه مباحث

یافتهها
به منظور بررسی تأثیر بسته آموزشی خودفرمانی مبتنی بر خودراهبری
در یادگیری و سبکهای تصمیمگیری دانشآموزان در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون ،از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (یک
عامل درون آزمودنیها و یک عامل بینآزمودنیها) استفاده شد .مراحل
پیشآزمون و پسآزمون به عنوان عامل درونآزمودنی و گروهبندی
آزمودنیها در دو گروه به عنوان یک عامل بینآزمودنی در نظر گرفته
شدند.
یافتههای توصیفی پژوهش
یافتههای توصیفی ،میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و
پسآزمون خودراهبری در یادگیری و سبکهای عمومی تصمیمگیری
دو گروه آزمایش و کنترل به شرح زیر است.
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نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ،دوره  ،21شماره  ،2فروردین و اردیبهشت 2931
جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرات خودراهبری در یادگیری و سبکهای عمومی تصمیمگیری پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش و کنترل
پیشآزمون

متغیر وابسته
میانگین

پسآزمون

انحراف معیار

میانگین

پیگیری

انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین

انگیزه یادگیری
آزمایش
کنترل

21/35

2/32

25/4

3/11

24/85

3/64

27/63

2/76

27/26

3/22

-

-

برنامهریزی و اجرا
آزمایش

13/6

4/70

24/05

2 /4

24/85

3/63

کنترل

18/84

3/06

10/53

4/20

-

-

آزمایش

14/45

2/33

10/15

2/11

16/65

2/56

13/68

2/756

13/68

2/28

-

-

خودپایشی
کنترل
ارتباطات میانفردی
آزمایش
کنترل

14

2/16

16/45

2/54

16/2

2 /3

13/21

1/80

13/30

2/54

-

-

سبک تصمیمگیری اجتنابی
آزمایش
کنترل

12/4

4/17

12/3

4/70

13/65

4/53

12/32

4/54

12/30

5/15

-

-

سبک تصمیمگیری شهودی
آزمایش
کنترل

10/85

2/80

13/75

3/10

27/0

2/63

10

2 /4

10/35

3/53

-

-

سبک تصمیمگیری عقالیی
آزمایش
کنترل

15/45

3/71

22/6

2/13

22/55

2/13

18/58

3/74

10/68

3/68

-

-

سبک تصمیمگیری وابسته/وابستگی
آزمایش
کنترل

15/25

3/16

15/35

3 /2

16/35

3/46

16/21

3 /4

16/63

3/65

-

-

سبک تصمیمگیری آنی
آزمایش

13/25

2/38

8/65

2/32

0/55

1 /0

کنترل

12/16

2/33

13/11

4/01

-

-

نشان داد که سطح معناداری با توجه به درجه آزادی  ]3[ 1و تحلیل
واریانس ( )1/463بدست آمده با مقدار  7/134معنادار است ،که با
احتمال زیاد میتوان همگونی واریانسها را پذیرفت و حداقل شرایط
الزم برای تحلیل وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل آزمون لوین ،معنادار
است ،به طور کلی ،میتوان گفت خطا واریانس گروهها از استقالل
برخوردار است .مطابق جدول  3مقدار تحلیل واریانس بدست آمده
معنادار نمیباشد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت پیشفرض شیب
رگرسیون در متغیرهای گروهها رعایت شده است.

مطابق جدول  2در آمار توصیفی شاخص گرایش به مرکز و شاخص
پراکندگی شامل میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون،
پسآزمون و پیگیری خودراهبری در یادگیری و سبکهای عمومی
تصمیمگیری در گروه آزمایش و کنترل به تفکیک نشان داده شده است.
پس از آمار توصیفی به منظور بررسی تأثیر بسته آموزشی خودراهبری
در یادگیری و سبکهای تصمیمگیری دانشآموزان در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون ،از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده
شد .در پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیره در آزمون باکس،
جدول  :9نتایج مربوط به بررسی همگنی شیبهای رگرسیونی در متغیرهای پژوهش

( Fپیشآزمون)

معناداری

انگیزه یادگیری

7/444

7/573

برنامهریزی و اجرا

3/73

7/780

خودپایشی

7/276

7/653

ارتباطات میانفردی

1/283

7/265

متغیر

سبک تصمیمگیری اجتنابی

1/368

7/241

سبک تصمیمگیری شهودی

7/420

7/656

سبک تصمیمگیری عقالیی

1/458

7/186

سبک تصمیمگیری وابسته/وابستگی

1/172

7/238

سبک تصمیمگیری آنی

2/630

7/730
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جدول  :4نتایج حاصل از تحلیل مانکوا بر روی مؤلفههای خودراهبری در یادگیری و سبکهای عمومی تصمیمگیری در پیشآزمون و پسآزمون
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

تحلیل واریانس

معناداری

توان آزمون

جذور اتا

انگیزه یادگیری

277/310

1

277/310

13/017

7/777

7/381

7/381

متغیر
برنامهریزی و اجرا

422/070

1

422/070

33/324

7/777

7/551

7/551

خودپایشی

81/143

1

81/143

10/870

7/777

7/358

7/358

ارتباطات میانفردی

02/832

1

02/832

17/002

7/772

7/252

7/252

سبک تصمیمگیری اجتنابی

14/178

1

14/178

7/886

7/354

7/381

7/720

سبک تصمیمگیری شهودی

13/360

1

13/360

1/251

7/302

7/551

7/738

سبک تصمیمگیری عقالیی

47/785

1

47/785

4/386

7/733

7/358

7/35

سبک تصمیمگیری وابسته/وابستگی

17/582

1

17/582

7/882

7/355

7/252

7/720

سبک تصمیمگیری آنی

21/282

1

21/282

4/002

7/772

7/252

7/57

مکرر استفاده گردید .همچنین پیش فرضهای تحلیل با توجه به آزمون
همگنی بازههای زمانی کرویت موچلی تأیید گردید .نتایج جدول 5
نشان میدهد در رابطه با سه بازه زمانی پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری ،تحلیل واریانس بدست آمده برای اثر مراحل در سطح 7/75
معنادار است ( .)F = 5723/048 ،P > 7/777 ،Eta2 = 7/334در
نتیجه بین میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرات
خودراهبری در یادگیری و سبکهای عمومی تصمیمگیری در مراحل
سه گانه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معنا دار وجود دارد.

با توجه به مقادیر جدول  ،4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
نشان میدهد که در مجموع میان خردهمقیاسهای خودراهبری در
یادگیری شامل انگیزه یادگیری ،برنامهریزی و اجرا ،خودپایشی و
ارتباطات میانفردی و از خردهمقیاسهای سبکهای عمومی
تصمیمگیری شامل ،تصمیمگیری عقالیی و سبک تصمیمگیری آنی در
پیشآزمون و پسآزمون در دوگروه آزمایش و کنترل در سطح 7/75
تفاوت معنادار وجود دارد .به جهت بررسی تفاوت حاصل از پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری درگروه آزمایش از تحلیل واریانس اندازهگیری
جدول  :5خالصه نتایج تحلیل واریانس با عوامل درون گروهی و بین گروهی
منابع تغییر

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

درجه آزادی

F

معنا داری

اندازه اثر

عامل درون گروهی
مراحل آموزش

7/563

1

7/563

7/520

7/864

تعامل مراحل

254/365

1

254/365

18/665

7/777

گروه

5428/630

1

5428/630

5723/048

7/777

خطا

436/555

18

24/253

7/777

عامل بین گروهی

نتایج جدول  6نشان میدهد تفاوت در هر سه بازه زمانی پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری در خصوص متغیرهای خودراهبری در یادگیری و
سبکهای عمومی تصمیمگیری حاصل شده است و مقادیر معنیداری
حاکی از آن است که در متغیر برنامه ریزی و اجرا بین بازه زمانی
پیشآزمون و پسآزمون و همچنین پیشآزمون و پیگیری ،تفاوت
معنیداری وجود دارد و در خصوص سبک تصمیم گیری عقالنی با بازه
زمانی پیشآزمون و پسآزمون و همچنین پیشآزمون و پیگیری ،تفاوت
معنیداری مشاهده میگردد .اما در خصوص دیگر متغیرها تفاوت
معنیدار بین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مشاهده نمیشود
همچنین عدم وجود تفاوت در پسآزمون و پیگیری نشان دهنده ثبات
اثر آموزش و ثبات یادگیری در متغیرهای مورد مداخله میباشد.

7/334

تن از متخصصین و صاحبنظران کارآزموده از اعضای هیئت علمی
دانشگاه عالمه که صاحب تالیفات بوده ،و هم اکنون اغلب در رتبههای
استاد و دانشیار به مشغول به کار هستند ،قرارداده شد .نتایج بررسی
روایی محتوایی ،با توجه به دو شاخص میزان نسبت روایی محتوا
( ،،)CVRو شاخص روایی محتوا ( ،)CVIبرای تمامی هدف ها در
پروتکل آموزشی به ترتیب بین  7/3تا  1برای نسبت روایی محتوی و
بین  7/8تا  1برای شاخص روایی محتوی به دست آمد .نتایج یافتهها
حاکی از آن است که بسته آموزشی خودفرمانی در روایی محتوا سطح
قابل قبولی دارد و به نظر می رسد ،توان ارتقاء خودراهبری در یادگیری
و سبکهای تصمیمگیری یادگیرندگان در سیستم های آموزشی را دارا
باشد .در همین راستا ،پژوهش هایی همانند راین و دسی [ ،]18فیلد و
هافمن ،]54[ ،حاکی از آن است که ،آموزههای این نظریه میتواند اثرات
قابل توجهی بر خودتنظیمی ،خودراهبری ،بهبود تصمیمگیری ،افزایش
انگیزش درونی ،و احساس شایستگی و کفایت دانشآموزان به جا
بگذارد .به طور کلی ،با توجه به نتایج به دست آمده از سنجش روایی
محتوایی بسته حاضر توسط متخصصین روان شناسی تربیتی ،روان
سنجی و مطالعات برنامه درسی میتوان گفت :بسته آموزشی مبتنی بر
نظریه خودفرمانی این قابلیت را دارد که در نظام آموزش و پرورش
کشور مورد استفاده آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.

بحث
پژوهش حاضر باهدف تدوین بسته آموزشی خود فرمانی و تعیین میزان
اثربخشی آن بر خودراهبری در یادگیری و سبکهای تصمیمگیری
دانشآموزان دبیرستانی انجام گرفت .تدوین این بسته آموزشی با
استفاده از منابع مرتبط با تئوری خودفرمانی دسی و ریان ،همچنین با
بهره گیری از منابع دیگری چون کتب و تحقیقات داخلی و نیز تجارب
تحقیقاتی و کارگاهی پژوهشگر ،انجام گرفت .پس از تدوین بسته ،به
منظور کسب اطمینان از روایی آن ،محتوی بسته در معرض داوری ده
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جدول  :6خالصه نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی جهت تعیین تفاوت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایش
تفاوت میانگینها

مراحل

خطای استاندارد

Sig.

انگیزه یادگیری
4

1/167

7/183

پیگیری

3/421

1/270

7/020

پسآزمون

پیگیری

7/503

1/771

7 /1

پسآزمون

4/684

1/730

7/71

پیگیری

4/684

1/741

7/744

پیگیری

7/777

7/006

7 /1

پسآزمون

2/526

7/632

7/756

پیگیری

2/753

7/020

7/045

پیگیری

7/404

7/618

7 /1

پسآزمون

2/316

7/841

7/865

پیگیری

2/158

7/372

7 /1

پیگیری

7/158

7/033

7 /1

0/157

7/374

7/777

پیگیری

0 /1

7/326

7/777

پیگیری

7/75

7/553

7 /1

پسآزمون

17/6

1/776

7/777

پیگیری

11/0

7/002

7/777

پیگیری

1 /1

7/58

1

پسآزمون
برنامهریزی و اجرا

پسآزمون
خودپایشی

پسآزمون
ارتباطات میانفردی

پسآزمون
سبک تصمیمگیری عقالیی
پسآزمون
پسآزمون
سبک تصمیمگیری آنی

پسآزمون

بعد از آموزش دیده شد ..همچنین تفاوت نمره در خرده مقیاس
ارتباطات میانفردی را میتوان حاصل از تجربه فعالیتهای جمعی و
مشارکت در مباحث گروهی در طول دوره دانست .نتایج بدست آمده
در این پژوهش در رابطه با نقش مؤثر هدفگذاری بر خودراهبری
یادگیری با نتایج مطالعات پیشین مانند مطالعات کریمی [ ]33و
همتیان [ ]34همسوست .همچنین با مطالعه کریمی [ ]33که نقش
آموزش مهارت مدیریت زمان را در خودراهبری یادگیری مورد بررسی
قرار داده ،همخوانی دارد .در رابطه با نقش مثبت آموزش مهارتهای
شناختی و فراشناختی در گرایش به خودراهبری در یادگیری
پژوهشهای کلدن [ ،]37نسیم و همکاران [ ،]31و گردانشکن [،]32
نتایج مشابهی را بدست آوردند .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با مطالعه
نادی ،گردانشکن و گلپرور []4که اثربخشی آموزش مهارتهای
حلمسئله فراشناخت را بر یادگیری خودراهبر در دانشجویان بررسی
کردهاند ،مطابقت دارد.
در رابطه با دومین متغیر یعنی سبکهای تصمیمگیری ،بیشترین
اثربخشی بسته آموزشی به ترتیب بر سبکهای تصمیمگیری آنی ،عقالنی
و سپس سبک شهودی دانشآموزان بود .به این مفهوم که آموزش
محتوی بسته توانسته است بیشترین تغییر را در کاهش
تصمیمگیریهای آنی و باالبردن تصمیمگیریهای منطقی دانشآموزان

تعیین میزان اثربخشی بسته آموزشی خودفرمانی در باالبردن
مهارتهای خودراهبری یادگیری و بهبود سبکهای تصمیمگیری
دانشآموزان دومین هدف پژوهش بود که با توجه به بررسی صورت
گرفته ،یافتهها نشان میدهد که متغیر مستقل توانسته است در هر
چهار خرده مقیاس خودراهبری در یادگیری ،به ترتیب برنامهریزی و
اجرا ،انگیزه یادگیری ،خودپایشی و سپس ارتباطات میانفردی ،اثر
بخش باشد .بدین مفهوم که نتایج آموزش محتوی این بسته آموزشی
نشان داد مهارتهای برنامهریزی و تعقیب هدف بیش از موارد دیگر .مورد
توجه دانشآموزان قرار گرفته است ،و این امر بیانگر آن است که در
دوره دوم متوسطه دانشآموزان بیش از هر زمان دیگر نیازمند
مهارتهای برنامهریزی و خودگردانی در یادگیری بوده و معلمان باید
بر آموزش هدفگذاری تحصیلی دانشآموزان اهتمام ورزند و آنان را به
اهمیت هدفگذاری در زندگی ،شکستن اهداف بلند مدت به اهداف
کوچکتر و سهلالوصولتر و ترغیب آنان به مقاومت در برابر موانع تا
رسیدن به نتایج مورد نظر را در برنامه کار خود قرار دهند .در طول
دوره آموزشی ،دانشآموزان عالوه بر تمرین مهارت خود ارزشیابی در
فرایند یادگیری و هدفگذاری به عنوان طرح درس ،در پایان تمام
جلسات آموزشی با در نظر گرفتن زمانی برای ارزشیابی جلسه ،به تمرین
در این زمینه پرداخته که نتایج آن در تفاوت نمره خودپیمایشی قبل و
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در مباحث و فعالیتهای گروهی ،انتخاب تکالیف شخصی و گاه تغییر
زمان ومحل جلسات ،آزادی انتخاب را تجربه نمایند .بازخوردهای مثبت
حاکی از احساس مطلوب حاصل از تجربه خودمختاری و عزتنفس در
بخش ارزیابی پایان جلسات ،نشان دهنده تأثیر احتمالی بکارگیری
روشهای مذکور بر افزایش خودراهبری در یادگیری و بهبود در
تصمیمگیریهای دانشآموزان است .مطالعات زیادی در فرهنگهای
دیگر از جمله لئو ،وانگ و راین [ ،]22راین ،دسی و وانستینکیست [,27
 ،]21راین و دسی [ ]18وهمییر و همکاران [ ،]20المن و همکاران
[ ،]53لئونه [ ،.]24ولکستمن [ ،]23شگرن وی مییر ،بارک ،پالمر
[ ،]50توجه به نیازهای دانشآموزان را در باال بردن مهارتهای
خودراهبری و بهبود در تصمیمگیریهای دانشآموزان مورد تأیید قرار
میدهند.

ایجاد نماید .همچنین تا حدودی در سبک شهودی تصمیمگیری
افزایش نمره دیده شد ولی محتوی بسته در دو سبک دیگر یعنی سبک
تصمیمگیری اجتنابی و وابسته تفاوتی ایجاد نکرد .نتایج آزمون پیگیری
نشان دهنده تثبیت نسبی آموزش در تمام خرده مقیاسها در هردو
متغیر وابسته بود .نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج مطالعات
وهز [ ،]47پایمنتل [ ،]41گرش [ ،]42الم ،]28[ ،لئو ،وانگ و راین،
[ ،]22ولکسمن و اشمید ،]23[ ،و لئونه ،]24[ ،زارعی [ ،]45کریم نژاد
[ ،]46مرتضوی [ ،]40کاتز [ ]51و باووالر [ ]43همسویی دارد.
بر اساس پیشینه تحقیق راین ،دسی ،وانستینکیست ،]21[ ،دسی ،راین،
[ ،]18و مبانی نظری پژوهش ،از مهمترین عواملی که میبایست در
دستور کار اجرای بسته آموزشی قرار میگرفت ،مورد توجه قرار دادن
نیازهای اساسی روانشناختی دانشآموزان بود و پژوهشگر میبایست به
گونهای عمل میکرد که در طول دوره تا حدودی این نیازها تأمین
گردند .به همین منظور پژوهشگر (در نقش تسهیلگر وبا استفاده از روش
تسهیلگری در برنامه آموزشی  ،)p4cبا بکارگیری روشهای نوین
تدریس به جای روش سنتی ،ازجمله روش بحث گروهی ،و با ایفای
نقش تسهیلگر ،فرصت تجربه مؤثر بودن در گروه ،صاحب نظر بودن و
دفاع منطقی از عقاید شخصی را برای دانشآموزان فراهم نمود.
همچنین با استفاده از فناوری که پژوهشهای سروانتز]38[ ،و تائو و
همکارانش]33[ ،نیز بر آن تاکید دارند و روش کارگاهی در ارائه آموزش
در بکارگیری ظرفیتهای دانشآموزان از جمله ایفای نقش ،نوشتن
سناریو ،ارائه شفاهی ،انجام فعالیتهای داوطلبانه و تکالیف گروهی،
فرصتهایی را برای تجربه موفقیت و به طبع آن احساس شایستگی و
ارتباط مؤثر با دیگران ،شرایطی به جهت عالقه مندی دانشآموزان به
یادگیری فراهم گردید .در طول دوره آموزش ،دانشآموزان مختار بودند
تا در مواردی چون :محل نشستن در جلسه ،مشارکت یا عدم مشارکت

نتیجهگیری
این پژوهش با محدودیتهایی نیز روبهروبوده است .ازجمله این که
نمونه مورد مطالعه فقط از یک مقطع تحصیلی و از یک ناحیه آموزش
و پرورش در پژوهش شرکت داده شدهاند و نمیتوان نتایج را به سایر
مقاطع تحصیلی و دیگر نواحی آموزش و پرورش تعمیم داد .پیشنهاد
میگردد این پژوهش در سطح وسیعتر و در مقاطع تحصیلی متفاوت
دیگر به اجرا درآید و نتایج با توجه به سن و مقاطع تحصیلی مختلف
مورد مقایسه قرار گیرد .همچنین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش به
برنامهریزان آموزشی و معلمان توصیه میگردد آموزش محتوی بسته
آموزشی حاضر را در دستور کار و در برنامهریزی درسی دانشآموزان
قرار دهند .همچنین به دانشآموزان پیشنهاد میگردد یادگیری محتوی
این بسته آموزشی را در اولویت برنامههای شخصی خود قرار دهند.
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