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Abstract
In the area of academic achievement, one of the most influential theories of learning is
the theory of learning strategies. According to (Omalley & Chamot, 1990), learning
strategies are skills that are first acquired as declarative knowledge and eventually
become highly procedural knowledge through practice. Different researchers have
classified strategic learning in different classifications (Griffiths, 2008). Zimmerman
(2015) provided a broader classification of self-regulated strategies according to an
active process which involves thoughts, emotions, and spontaneous behaviors and guides
one towards the goals he or she has set for himself. Therefore, self-regulated learners are
introduced as individuals who contribute to their learning.
In the past few years, non-Persian speakers of different L1 backgrounds have been
learning Farsi, and many centers within Iran have been entrusted with teaching Persian
as a second language. Therefore, the role of influencing factors on improving Persian
learning process and efficient learning is of great importance. Considering the
background of the studies and the importance of self-regulation skills as an effective
factor in appropriate and effective learning on the one hand and the importance of
academic achievement on the other hand, research has been conducted in English and
other languages. The impact of applying self-regulated learning strategies on the success
rate of non-Iranian students, no reliable research has been conducted to date. Therefore,
it seems necessary to examine the impact of such learning strategies on the success rate
of non-Iranian students who are learning Farsi as a second language. Therefore, the
present study sought to discover the relationship between the use of self-regulated
learning strategies and the academic achievement of non-Iranian Persian-speaking
students by using the results obtained in Persian as a second language to improve their
learning and academic achievement. With this aim in mind the following hypotheses
were considered:
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1. There is a significant relationship between the use of self-regulated learning
strategies and academic achievement of Arab Persian language learners.
2. There is a significant relationship between the use of motivational beliefs (selfefficacy, intrinsic evaluation, and anxiety) and academic achievement of non-Iranian
Persian learners.
3. There is a significant relationship between gender and the use of self-regulated
learning strategies.
4. The contribution of each of the self-regulation strategies and motivational beliefs
to the prediction of Persian language learners’ academic achievement is different.
The purpose of this study was to investigate the effect of using self-regulation
learning strategies on Persian language learners' academic achievement. This study was
descriptive and 45 male and female Persian language learners studying at Imam
Khomeini International University were selected as participants through random
sampling. The Pintrich and De Groot’s Self-Regulation Learning Strategies Inventory
(1990) was used as a tool for data collection. The learners’ grade point averages on a
four-skill coordinated test of Persian language in the academic year 2017-18 were
considered as indicators of academic achievement. After answering the Farsi version of
the questionnaire, the data were analyzed by means of Pearson correlation coefficient
test, t-test of two independent samples, and stepwise multiple regression. The results of
this study showed that in learning Persian as a second language, there is a significant
positive correlation between self-regulation, self-efficacy and internal evaluation and
academic success. Between test anxiety and academic success, a significant negative
correlation was observed. Also, in this study, there was no significant difference
between male and female learners in applying self-regulation strategies.
According to the results, in teaching Persian as a second language, teachers should
not only pay attention to what is to be taught, but also how and how to learn it. Planners
and authors of Persian language teaching books to non-speakers can adjust their
educational content according to the principles of self-regulation learning strategies so
that teaching through these strategies makes learning more efficient and lasting.
Teachers can also get acquainted with this type of learning by holding science courses.
Studies show that when using self-regulated learning, 80% of classroom activities are
done by the learners and only 20% by the teacher. Therefore, teachers should manage
the classroom so that the learners can self-organize and manage most of the activities
and hold themselves responsible for their own learning. As a suggestion for future
research, it may be worthwhile to study Farsi acquisition by non-Arabic-speaking
nationalities in the context of self-regulated learning and compare the results with the
research results of this study. On the other hand, the study of the effect of teaching selfregulated learning strategies on the development of Persian language as a second
language can also be the subject of future research.
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استاد گروه زبانشناسی ،دانشگاه شیراز.
زهره صدیقیفر
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نویسندهی مسئول ،مربیِ گروه آموزش زبان فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی
فارسیآموزان عربیزبان انجام شد .از یادگیری خودتنظیمی ،بهعنوان فرایندی فعال و خودرهنمون یاد شده است
که یادگیرنده توسط آن ،عوامل شناختی ،انگیزشی ،محیطی و رفتاری خود را در راستای نیل به اهداف یادگیریاش
کنترل کرده و با یکدیگر تنظیم و هماهنگ میکند .این پژوهش به شیوهی توصیفی انجام شد و نمونهی آماری آن
 54فارسیآموز زن و مرد از مرکز زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین بودند که به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب شدند .از پرسشنامهی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دیگروت ( )0991بهعنوان
ابزار گردآوری دادهها استفاده شد و معدل تحصیلی حاصل از آزمونهای هماهنگ چهار مهارتی زبان فارسی سال
تحصیلی  99-99بهعنوان شاخصهی پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد .پس از پاسخگویی فارسیآموزان به
پرسشنامه ،دادههای حاصل از آن بهوسیلهی آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تیدو جامعهی
مستقل و رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد در یادگیری فارسی بهعنوان زبان دوم ،خودتنظیمی ،خودکارآمدی و ارزشگذاری
درونی با موفقیت تحصیلی ،دارای همبستگی مثبت معنادار و اضطراب امتحان با موفقیت تحصیلی دارای همبستگی
منفی معنادار میباشد .همچنین در این پژوهش مشاهده گردید ،تفاوت معنیداری بین فارسیآموزان مرد و زن در
بهکارگیری راهبردهای خودتنظیمی وجود ندارد و راهبردهای شناختی ،بهصورت مثبت و اضطراب امتحان بهصورت
منفی پیشبینیکنندههای مطلوب و معنیدار موفقیت تحصیلی فارسیآموزان هستند .در پایان پیشنهاداتی به
مدرسان زبان فارسی جهت توجه فارسیآموزان به استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ارائه گردیده است.
کلیدواژهها:راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،پیشرفت تحصیلی ،فارسی به عنوان زبان دوم.
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 .1مقدمه
در ارزیابیهای آموزشی ،پیشرفت یا موفقیت تحصیلی ،بهعنوان یکی از شاخصههای پراهمیت تلقی میشود
که هدف آن کمك به رشد و تعالی جنبههای روانی افراد همچون شخصیت ،شناخت و عاطفه و احساسات
است ،از این رو ،طی دهههای اخیر ،کارشناسان تعلیم و تربیت به تأثیر عوامل روانشناختی در پیشرفت تحصیلی
نگاه ویژهای داشتهاند .منظور از پیشرفت تحصیلی از نظر نظر آتکینسون و و همکاران ( Atchison et al.,
 )1998توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصلِ درسهای ارائه شده یا توانایی آموخته شده یا اکتسابی در
موضوعاتی آموزشگاهی است که به روشهای مختلف اندازهگیری میشود (.)saif, 2007
در زمینهی پیشرفت تحصیلی ،یکی از نظریات اثرگذاری که مورد مطالعه فراوانی قرار گرفته است ،نظریهی
راهبردهای یادگیری است .به باور اومالی و چاموت ( ،)Omalley & chamot, 1990راهبردهای یادگیری،
مهارتهایی هستند که ابتدا بهصورت دانش بیانی کسب میشوند و در نهایت با تمرین بسیار به دانش فرآیندی
تبدیل میگردند .یادگیری راهبردی از سوی پژوهشگران مختلف طبقهبندیهای متفاوتی دارد که گریفیتس
( ،)Griffiths, 2008یك طبقهبندی وسیعتری نسبت به دستهبندی سایرین با عنوان راهبردهای
خودتنظیمی بهدست داده است .زیمرمان ( ،)Zimmerman, 2015یادگیری راهبردی را فرایندی فعال
شاملِ افکار ،هیجانات ،و رفتارهای خودانگیخته میداند که فرد را به سوی اهدافی که برای خود متصور گشته،
رهنمون میسازد .لذا ،از منظر وی ،یادگیرندگان خودتنظیم بهعنوان افرادی که در یادگیری خود سهیم هستند
معرفی میشوند .آکسان ) (Aksan, 2009نیز ،یادگیری خودتنظیمی را چشماندازی مهم در پژوهشهای
روانشناسی تربیتی معرفی میکند .مطابق نظر وی ،یادگیری خودتنظیمی بر این اصل که یك یادگیرنده چگونه
از نظر باورهای شناختی ،انگیزشی و رفتاری ،یادگیری خود را نظم بخشیده و مدیریت میکند ،استوار است.
در چند سال اخیر ،یادگیری زبان فارسی با انگیزههای متفاوتی از سوی غیرفارسیزبانان در جریان است و
مراکز متعددی نیز داخل ایران متولی امر آموزش زبان فارسی بهعنوان زبان دوم هستند .لذا در این میان،
نقش عوامل تأثیرگذار بر بهبود روند فارسیآموزی و یادگیری کارامد ،اهمیت فراوانی دارد .نظر به پیشینهی
مطالعات انجام شده و اهمیت مهارت خودتنظیمی بهعنوان عاملی مؤثر در یادگیری مناسب و اثربخش از یك
سو ،و اهمیت پیشرفت و موفقیت تحصیلی از سوی دیگر ،پژوهشهایی در زبان انگلیسی و سایر زبانها صورت
گرفته است؛ ولی در زمینهی تأثیر بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر میزان موفقیت دانشجویان
غیرایرانی با در نظر گرفتن متغیرهای جنسیت و پیشبینیکننده موفقیت ،هیچ پژوهش قابل اتکایی تاکنون
صورت نگرفته است .بنابراین ضروری به نظر میرسد که تأثیر اینگونه راهبردهای یادگیری بر میزان موفقیت
دانشجویانی غیرایرانی که در حال فراگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم هستند نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
از این رو ،پژوهش حاضر در پی کشف ارتباط میان بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و موفقیت
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تحصیلی فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان است تا با بهکارگیری نتایج حاصل شده در مراکز آموزش زبان
فارسی بهعنوان زبان دوم ،در راستای یادگیری بهتر و دستیابی به موفقیت تحصیلی این عده از دانشجویان
بکوشد .با توجه به هدف مذکور و با در نظر گرفتن پژوهشهای پیشین ،فرضیههای زیر در نظر گرفته شدند:
 -0میان بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (خودتنظیمی و شناختی) و موفقیت تحصیلی فارسی-
آموزان غیرایرانی عربیزبان رابطهای معنیدار وجود دارد.
 -2میان بهکارگیری باورهای انگیزشی (خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب) و موفقیت تحصیلی
فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان رابطهای معنیدار وجود دارد.
 -1میان جنسیت و بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطهای معنیدار وجود دارد.
 -5سهم بهکارگیری هریك از راهبردهای خودتنظیمی و باورهای انگیزشی در پیشبینی موفقیت فارسیآموزان
غیرایرانیِ عربیزبان در موفقیت تحصیلی متفاوت است.

 .۲چارچوب نظری
 .1 .۲راهبردهای یادگیری زبان و انواع آن
بر اساس نظریهی یادگیری مهارتی اندرسون ( ،)Anderson,1998راهبردهای یادگیری نوعی مهارت
پیچیدهی شناختی بهشمار میرود که از دانش بیانی آغاز شده و مرحلهبهمرحله و بهتدریج به دانش فرآیندی
تبدیل گردیده؛ این روند شامل مراحل شناختی ،ارتباطی و خودکارشدگی است .فراگیری مهارتهای یادگیری
با مرحلهی شناختی شروع میشود .در این مرحله ،با انجام مجموعهای از فعالیتهای آگاهانه توسط فرد ،دانش
بیانی فراگرفته میشود .این دانش برای کنش ماهرانه کافی نبوده و در این مرحله کنش با اشتباه همراه است.
در مرحلهی ارتباطی ،پیشرفت بسندگی موجب از بین رفتن تدریجی خطاهای زبانی میشود و میان مهارتهای
زبانی مختلف پیوندی برقرار میشود .در این مرحله ،علیرغم تبدیل دانش بیانی به دانش فرآیندی ،خطاها
بهطور کلی از بین نمیروند .در مرحلهی خودکارشدگی ،کنش مهارتها خودکارتر میشود و خطاها از بین
میروند و در نتیجه ،پردازشهای آگاهانه به حداقل میرسد.
بر مبنای دیدگاه شناختی ،یادگیری راهبردی موثرترین نوع یادگیری است و فرآیندی است که یادگیرنده
طی آن هم در کالس درس و هم در خارج از آن از مهارتهای عالی تفکر استفاده میکنند .مهارتهای عالی
تفکر به این معنی است که افراد حین تحلیل فعالیتهای یادگیری ،دانش پیشین خود را فعال میسازند و
دانش جدید را در پیکرهی شناختیِ از پیش موجود ،ادغام میکنند .در واقع میتوان گفت که راهبردهای
گوناگون ،نگرشی پویا به یادگیرنده میدهند .از دیدگاه اومالی و چاموت ،نکته در خور توجه دیگر این است که
راهبردها فقط به افراد موفق اختصاص ندارد ،بلکه آنها را میتوان به افراد ضعیف نیز آموزش داد تا مورد
استفاده قرار دهند .راهبردهای یادگیری زبان بهعنوان عملکردهای خاصی مطرح میشوند که استفاده از آنها
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از سوی یادگیرندگان ،فرآیند یادگیری را آسانتر ،سریعتر ،لذتبخشتر و موثرتر ساخته ،انتقال یادگیری به
موقعیتهای جدید را ممکنتر میسازند ).)Oxford,1990
نظریهپردازان ،تقسیمبندیهای مختلفی از راهبردهای یادگیری زبان ارائه کردهاند .برای نمونه ،روبین
( )Rubin, 1975, p. 23راهبردهای یادگیری زبان را به راهبردهای یادگیریِ شناختی ،فراشناختی ،ارتباطی
و راهبردهای اجتماعی تقسیم میکند .اومالی و چاموت ( ،)Omalley& chamot,1990: 109در خصوص
راهبردهای یادگیری زبان دستهبندی زیر را ارائه میدهند:
 )0راهبردهای فراشناختی؛  )2راهبردهای شناختی؛  )1راهبردهای عاطفی -اجتماعی.
استرن ( ،)Stern, 1992راهبردهای مدیریت و برنامهریزی )2 ،راهبردهای شناختی )1 ،راهبردهای
ارتباطی -تجربهای )5 ،راهبردهای میان فردی و  )4راهبردهای عاطفی را مبنای طبقهبندی خود لحاظ کرده
است .این تفاوت در طبقهبندی و دستهبندیهای مختلف باعث شد ،گریفیتس ( ،)Griffiths, 2008طبقه-
بندیهای خود را معطوف به حوزههای گستردهتری نموده و با توجه به نظریات اجتماعی -شناختی غالب ،به
راهبردهایی ذیل عنوان یادگیری خودتنظیمی روی بیاورد که در بخش بعد به آن پرداخته میشود.

 .۲ .۲راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
یادگیری خودتنظیمی بهعنوان چشماندازی مهم در پژوهشهای اخیر روانشناسی تربیتی است و همانطور که
ذکر آن رفت نوعی یادگیری راهبردی بهشمار میرود .تا قبل از دههی  ،0991مطالعات در حوزهی
خودتنظیمی ،بر زمینههای گوناگون فردی ،خانوادگی و اجتماعی متمرکز بود و پس از آن ،این سازه در زمینهی
یادگیری مطرح شد و مورد توجه نظریههای گوناگون روانشناسی از جمله رفتارگرایی ،شناختگرایی و
ساختگرایی قرار گرفت (.)Kadivar,2001
سیف ( ،)Saif,2001سرآغاز یادگیری خودنظمیافته را از بطن نظریهی اجتماعی – شناختیِ بندورا
( )Bandura,1986میداند .مطابق این نظریه ،یادگیری امری مشاهدهای است که یادگیرنده در آن باید
عالوه بر توجه و عالقه ،از توانایی تقلید و الگوبرداری هم برخوردار باشد .در نظریهی اجتماعی – شناختی
بندورا ،از سه فرایند اصلی و مهم خودتنظیمی ،یعنی خویشتننگری ،خودداوری و خودواکنشی یاد شده است.
منظور از خویشتن نگری ،مشاهدهی رفتارهای خویش و توجه آگاهانه به شناختها ،فرایندها و جنبههای
خاص رفتاری خود است .خودداوری ،مقایسهی پیشرفت خود با مالکها و اهداف تعیین شده است.
خودواکنشی ،نیز گویای پاسخهای همراه با ارزیابی نسبت به قضاوتهایی است که افراد دربارهی عملکرد خود
دارند .واکنشهایی مانند احساس رضایتمندی ،به دنبال دستیافتن به اهداف به دست میآید که خود سبب
افزایش احساس توانایی افراد میشود ( .)Shirdel et al., 1992در مجموع ،مفهوم یادگیری خودنظمیافته،
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به کاربرد خودتنظیمی در مسائل یادگیری ،به ویژه آنگونه از یادگیری اطالق میشود که در بافت کالس و
محیط آموزشی به وقوع میپیوندد.
سانتراک ( ،)Santrak, 2004خودتنظیمی را تولید و هدایت اندیشه ،هیجانات روحی و رفتارهایی میداند
که از سوی فراگیر بهمنظور نیل به هدف یادگیری مشخص رخ میدهد .کیت و فرس
) ،)Keith & Frese, 2005خودتنظیمی را تفکر ،برنامه ریزی ،نظارت و ارزیابی میزان پیشرفت در انجام
یك فعالیت و حل مسائل بدون کمك گرفتن از دیگران تعریف میکنند .گوداس و همکارانش
) )Goudas et al., 2010نیز یادگیری خودتنظیمی را یك فرایند فعال و خود رهنمون عنوان نموده که
یادگیرنده بهوسیله آن عوامل شناختی ،انگیزشی ،محیطی و رفتاری خود را در راستای نیل به اهداف یادگیری-
اش کنترل کرده و با یکدیگر تنظیم میکند .فن ) ،)Phan, 2010خودتنظیمی را بهعنوان نوعی فرایند
گرایشگرایانه تلقی کرده است که به یادگیرنده کمك میکند مهارتهای دانشگاهی خود ،مانند تنظیم اهداف،
انتخاب ،جایگزینی راهکارها و کنترل اثربخش را کسب کند .کول ) ،)Cole,2011نیز ،خودتنظیمی را تالش-
های روانی در کنترل وضعیت درونی ،فرایندها و کارکردها برای دستیابی به اهداف بهتر میداند .نکتهی مهم
آن است که هر چند تعاریف مختلفی از یادگیری خودتنظیمی ارائه شده است ،اما وجوه مشترک آنها یعنی،
شرکت فعاالنه یادگیرنده در یادگیری خود ،خودنظارتی ،خودتنظیمی و خودکنترلی و خودارزیابی را در همهی
تعاریف میتوان مشاهده کرد.

 .3 .۲طبقهبندی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
نظریهی شناختی -اجتماعی ( ،)Bandura, 1986به خوبی توانست برای ظهور مدلها و نظریات مختلف
یادگیری خودتنظیمی بستر مناسبی فراهم آورد .برای نمونه ،بوفارد و همکارانش (Bouffard et al.,
)1995با تبعیت از الگوهای موجود ،سه مؤلفهی شناختی ،فراشناختی و انگیزشی را برای فرایند خودتنظیمی
مطرح میکنند .در این مدل ،مؤلفهی فراشناخت شامل طرح و برنامهریزی فردی هنگام مطالعه از جمله
بهکارگیری راهبردهایی برای زمانبندی آن ،خالصهبرداری و ساختاربندی مطالب است .مؤلفهی شناخت
شامل راهبردهایی است که دانشآموزان برای بهخاطرسپاری و درک بهتر مطلب از آن بهره میگیرند و مؤلفهی
انگیزش شامل میزان عالقه ،تداوم و پیگیری فرد در زمینهی مطالب است.
بر مبنای نظریهی شناختی -اجتماعی ( )Bandura & Zimmerman, 1986مدل چرخشی و
پیشرفته ای از یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده است .زیمرمان ،بر این باور است یادگیری خودتنظیمی با
تفکرات خودتولید ،احساسات و فعالیتهای برنامهریزی شدهای مربوط است که بهصورت چرخشی در جهت
دستیابی به اهداف شخصی تعدیل میشوند.
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یکی دیگر از نظریات شکل گرفته در چارچوب نظریه شناختی  -اجتماعی بندورا نظریهای است که به
پینتریچ و دیگروت ) )Pintrich & De Groot, 1990نسبت داده میشود .از منظر این پژوهشگران،
یادگیری خودتنظیمی فعالیت و فرایندی سازهای است که یادگیرنده از طریق آن اهدافی را برای خود پایه-
گذاری کرده و در راستای بازبینی و تنظیم شناخت خویش تالش میکند.
باید توجه داشت ،اگرچه نظریهپردازان مختلفی به ارائهی مدل در رابطه با یادگیری خودتنظیمی پرداخته
و طبقهبندیهای مختلفی بهدست دادهاند ،اما در بیشتر این طبقهبندیها ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
به سه دسته تقسیم میشود که از منظر پینتریچ و دیگروت این راهبردها عبارتند از -0 :راهبردهای
فراشناختی -2 ،راهبردهای شناختی و  -1باورهای انگیزشی .در حقیقت میتوان گفت فصل مشترک
طبقهبندیهای مختلف ،این سه راهبرد عنوان شده است.
از منظر زیمرمان و مارتینز ) (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986راهبردهای فراشناختی
مجموعه فرایندهای برنامهریزی ،بازبینی و اصالح فعالیتهای شناختی است .پینتریچ و دیگروت

) ،)Pintrich & De Groot, 1990تجلی راهبردهای فراشناختی را بهصورت خودنظارتی ،خویشتننگری،
و خودقضاوتی دانسته که دارای نقش محوری در خودتنظیمی هستند .مؤلفههای شناختی نیز ،عمدتاً در ارجاع
به فعالیتهای ذهنی مثل تفکر ،ادراک و استدالل استفاده میشوند .در واقع این نوع راهبردها برای تسهیل
یادگیری و تکمیل تکلیف بهکار میروند و به یادگیرنده کمك میکنند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با
اطالعات قبلی آماده و ذخیرهسازی آنها را در حافظهی بلندمدت تسهیل کنند (همان) .بر اساس نظریهی
گاردنر ( ،)Gardner, 1985انگیزش در یادگیری ترکیبی است از یك هدف ،تمایل به دستیابی به آن هدف،
نگرش مثبت نسبت به یادگیری و تالش برای رسیدن به هدف .وی ،باورها و عقاید انگیزشی را به حصول
سازگاری ،سطوح باالی خودکارآمدی ،توانش دریافتی ،جهتگیری هدف ،عالقهی درونی و ارزش کار نسبت
میدهد.
 .4 .۲ویژگی یادگیرندگان خودتنظیم
پژوهشگران مختلفی نیز به توصیف ویژگی یادگیرندگانی که از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده
میکنند ،پرداختهاند .برای نمونه ،از نظر بری ) ،(Berry, 1992افرادی که از مهارت یادگیری خودتنظیمی
برخوردارند قادر به اندیشیدن و ارزیابی فرایند یادگیری توسط خود هستند که این نوع توانایی برای موفقیت
تحصیلی پر اهمیت بوده و یادگیری این دسته را کارآمد و اثر بخش میسازد .وی ،افرادی را که از یادگیری
خودتنظیمی بهره میبرند ،با صفات راهبردی ،و مواجهه درست با تکالیف ،اعتماد به نفس باال و احساس
اطمینان از به پایان رساندن کار مورد نظر معرفی میکنند و ابراز میدارد یادگیری نوعی جریان فعال است که
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یادگیرندگانی که از ویژگی خودتنظیمی برخوردارند ،بخشی از این جریان را خود بر عهده میگیرند ،فعاالنه
به یادگیری میپردازند و میدانند که چه وقت میفهمند و چه هنگام نمیفهمند.
بمبوتی ( ،)Bambuty, 2008افراد برخوردار از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را سازشیافته ،استقبال
کننده از فعالیتهای چالشبرانگیز ،تنظیمکنندهی اهداف و دارای انگیزهی پیشرفت باال میداند.
زیمرمان ( ،)Zimmerman, 2015یادگیرندههای خودتنظیم را با ویژگیهای ابتکار شخصی ،تسلط بر
یادگیری هدف و خوداسنادی مطلوب از دیگر افراد متمایز ساخته است.
باید توجه داشت ،میزان استفادهی فراگیران از راهبردهای خود تنظیمی یادگیری نه تنها به دانش آنان
دربارهی این راهبردها بستگی دارد ،بلکه به فرایندهای تصمیمگیری فراشناختی و پیامدهای یادگیری در
محیط آموزشی نیز مرتبط است.

 .3پیشینهی پژوهش
در این بخش و در دو عنوان مجزا ،به بررسی مختصر مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در حوزهی بهکارگیری
راهبردهای یادگیری در امر زبانآموزی و به طور خاص ،مطالعات پیشین در باب راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی خواهیم پرداخت.
 .1 .3پژوهشهای مربوط به راهبردهای یادگیری در زبانآموزی
در رابطه با راهبردهای یادگیری زبان ،پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها
اشاره میگردد.
وکیلیفرد و خالقیزاده ( )Vakilifard & Khaleghizad, 2013به رابطهی جنسیت و بهکارگیری
راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در امر یادگیری
زبان فارسی به عنوان زبان دوم ،زبانآموزان دختر و پسر راهبردهای متفاوتی را بهکار میگیرند.
فاضلی ) ،)Fazeli, 2012به بررسی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی و میزان استفاده از راهبردهای
فراشناختی یادگیری زبان انگلیسی ،و نقش این ویژگیها در پیشبینی استفاده از این نوع از راهبردها پرداخت.
نتایج پژوهش وی نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و بهکارگیری راهبردهای فراشناختی رابطهی
معناداری وجود دارد ،ولی ویژگیهای شخصیتی نمیتوانند در پیشبینی بهکارگیری این راهبردها سهم زیادی
داشته باشند .گرامی و مدنی ) ،(Gerami & Madani, 2011به بررسی راهبردهای یادگیری زبان در بین
دانشجویان موفق و ناموفق ایرانی رشتهی زبان انگلیسی پرداختند و نتایج حاصل از پژوهش ایشان نشان داد
که دامنهی گستردهتری از راهبردهای یادگیری زبان توسط زبانآموزان موفق بهکار گرفته میشود که متفاوت
از راهبردهای مورد استفاده زبانآموزان ناموفق است.
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پناهنده و اسفندیاری ) ،)Panahande & Esfandiari, 2014تأثیر راهبردهای طراحی و کنترل را که
نوعی از راهبردهای فراشناختی هستند ،روی دقت نوشتار استداللی انگلیسیآموزان ایرانی مورد بررسی قرار
دادند و نشان دادند آن دسته از دانشجویانی که از این راهبردها استفاده کرده بودند ،استداللهای قویتری را
در نوشتههای خود بهکار بردند.

 .۲. 3پژوهشهای انجام گرفته در حوزهی ارتباط میان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و
پیشرفت تحصیلی
دالور و همکارانش ) ،(Delavar et al., 2015به بررسی رابطهی میان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
و انواع جهتگیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پرداختهاند .نتایج پژوهشی مؤید این مطلب بوده
که متغیرهای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و جهتگیری هدفِ تسلطی به صورت مثبت و جهتگیری
هدف عملکردی بهصورت منفی پیشبینی کنندههای معناداری برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بوده و
سهم راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در این زمینه بیش از سایر متغیرها است.
طباطبایی و همکارانش ) ،(Tabatabaie et al., 2012تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
را بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند بررسی کردهاند .در
این پژوهش مشخص شده است که پیشرفت دانش جویان با اضطراب رابطه مستقیم داشته و آموزش راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی بعنوان راهکاری جهت بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب تأیید گردیده است.
مشکوه و شبانی ) )Meshkat & Shabani, 2013نیز ،در مقالهای تحت عنوان تأثیر راهبردهای
خودتنظیمی مدیریت زمان و تنظیم تالش برای یادگیری زبان انگلیسی به منزلهی زبان خارجه ،به این نتیجه
دست یافتند که راهبردهای مدیریت زمان و تنظیم تالش که از زیرمجموعههای راهبردهای خودتنظیمی
هستند ،تأثیر معناداری بر موفقیت دانشآموزان گروه آزمایشی در درس زبان انگلیسی نداشته است .متلر
) (Mettler, 2015و صمدی ) )Samadi, 2008نیز به بررسی اثر یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد و
پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزان پرداختهاند و در هر دو پژوهش کارآمدی این نوع یادگیری،
تأیید شده است.

 .4روش شناسی پژوهش
 .1 .4نمونهی پژوهش و روش اجرا
طرح پژوهش حاضر ،طرح توصیفی از نوع همبستگی است 54 .فارسیآموز از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه
بینالمللی امام

خمینی(ره)

در شهر قزوین که در ترم زمستان  99و در دورهی پیشرفته مشغول به یادگیری
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زبان فارسی بودند ،به صورت تصادفی انتخاب شدند .به این ترتیب ،نمونهی آماری پژوهش ،متشکل از 54
فارسیآموز عربیزبان زن و مرد از ملیتهای سوری ،عراقی و لبنانی بود که در میانگین سنی  22سال قرار
داشتند .این عده از فارسیآموزان با گذراندن آزمونهای هماهنگ در همین مرکز از دورهی عمومی زبان
فارسی به دورهی پیشرفته راه یافته بودند .قبل از اجرای پرسشنامه ،برای آشنایی بیشتر فارسیآموزان نسبت
به اهمیت پژوهش و دقت در نحوهی تکمیل پرسشنامه و تأکید بر محرمانه بودن پاسخها ،توضیحاتی در اختیار
ایشان قرارداده شد و در نهایت از آنها خواسته شد به سؤالهای پرسشنامه به دقت جواب دهند و هیچ سؤالی
را تا حد امکان بیجواب نگذارند .پس از تکمیل ،پاسخهای فارسیآموزان کدگذاری و بر اساس دستورالعمل،
نمرهگذاری گردیدند ،سپس دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .شایان ذکر است بهمنظور تعیین رابطهی بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با
میزان موفقیت فارسیآموزان ،معدل نمرات چهار مهارت شنیدن ،خواندن ،نگارش و مکالمهی فارسیآموزان
استخراج گردید .آزمونهای هرکدام از این درسها بهصورت هماهنگ و توسط مدرسان با سابقهی زبان فارسی
و با در نظر گرفتن اصول استاندارد طراحی شده بود .همه ی این اساتید روایی هریك از چهار آزمون مهارتی
را خوب گزارش کرده بودند .لذا میشد اعتبار میانگین حاصل از این چهار آزمون را تأیید نمود.
 .۲ .4ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر جهت گردآوری دادهها ،از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 0پینتریچ و دیگروت

( )0991استفاده شده است .این پرسشنامه با  59عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی طراحی شده است .خرده مقیاسهای ایــن پرسشنامه از نوع آزمونهــای «بسـته پاسـخ» و
بهصورت پنـج گزینـهای و بر حسب مقیاس لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم طراحی شده است.
خردهمقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل  22عبارت بود که دو وجهِ  -0راهبردهای شناختی و
 -2خودتنظیمی را شامل میشد .عباراتی چون  -0وقتی درسی سخت است ،یا آن را کنار میگذارم و به آن
توجه نمیکنم ،یا فقط قسمتهای آسان آن را میخوانم یا  -2در هنگام مطالعه سعی میکنم مطالب را که
میخوانم به مطالبی که از قبل میدانستم ،ربط دهم .بخش باورهای انگیزشی 24 ،عبارت از پرسشنامه را در
برگرفته بود که شامل سه جزء  -0خودکارآمدی -2 ،ارزشگذاری درونی و -1اضطراب امتحان بود .عباراتی
مانند الف -پیشبینی میکنم در این ترم خوب عمل کنم یا ب -مطمئنم میتوانم تکالیفم را به بهترین صورت
انجام دهم ،از عبارات این بخش بود.

1

.MSLQ
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پینتریچ و دیگروت ) ،)Pintrich, & De Groot, 1990در بررسی روایی پرسشنامه با استفاده از روش
تحلیل عاملی ،برای مقیاس باورهای انگیزشی ،سه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان
و برای مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از
خودتنظیمی را بهدست آوردند و ضرایب پایایی خردهمقیاسهای خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب
امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 91 ،94 ،99 ،99
و  95درصد تعیین کردند .البرزی و سامانی ( ،)Alborzi & Samani, 1999از طریق روش بازآزمایی پایایی
این آزمون را  99درصد گزارش کردهاند.
حسینینسب ( ،)Hoseininasab, 2000برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی
استفاده کرده و نتایج حاصل از آلفای کرونباخ ،به ترتیب برای خردهمقیاسهای خودکارآمدی ،ارزشگذاری
درونی و اضطراب امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی  95 ،99 ،50 ،99و  99درصد
بهدست آمد .در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی با استفاده از روش کرونباخ  99درصد بدست آمد.

 .5ارائه و واکاوی دادهها
جهت تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش ،از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تیدو جامعه مستقل
و رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد و نرمافزار اس.پی.اس.اس بهکار گرفته شد.
برای اجرای روشهای آماری و محاسبهی آمارهی آزمونِ مناسب و استنتاج منطقی دربارهی فرضیههای
پژوهش ،مهمترین گام قبل از هر اقدامی ،انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است .برای این منظور
آگاهی از توزیع دادهها ،اولویت اساسی دارد .در پژوهش حاضر برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای
پژوهش از آزمون معتبر کولموگروفاسمیرنوف استفاده شد .در صورت نرمال بودن متغیرها برای بررسی فرضیه
ها از روشهای پارامتری استفاده میشود.
جدول .0نتایج آزمون کلموگروفاسمیرنوف مربوط به متغیرها
آمارهی آزمون
K-S
1,103

0,175

راهبردهای شناختی

54

0,828

0,500

خودتنظیمی

54

1,127

0,108

خودکارآمدی

54

0,859

0,452

ارزشگذاری درونی

54

0,734

0,654

اضطراب امتحان

54

0,951

0,327

متغیرها

تعداد

معدل

54

سطح معنیداری
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با توجه به نتایج آزمون کلموگروفاسمیرنوف چنین نتیجه میشود که چون مقدار سطح معنیداری مربوط
به همه متغیرها بیشتر از سطح آزمون یعنی  α=14،1است ،بنابراین این متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.
بهمنظور بررسی فرضیههای اول و دوم پژوهش ،یعنی «میان بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
(خودتنظیمی و شناختی) و موفقیت تحصیلی فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان رابطهای معنیدار وجود دارد»
و «میان بهکارگیری باورهای انگیزشی (خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب) و موفقیت تحصیلی
فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان رابطهای معنیدار وجود دارد» ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  ،2نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

موفقیت

راهبردهای

تحصیلی

شناختی

خودتنظیمی

خودکارآمدی

ارزش گذاری

اضطراب

درونی

امتحان

0

موفقیت تحصیلی
راهبردهای شناختی

**

خودتنظیمی

**

1,449

1,599

خودکارآمدی

**1,559

**0,499

**0,499

ارزش گذاری درونی

**

**

**

اضطراب امتحان

**

1,991

1,592

-0,149

0
**

0,599

**

-0,144

0
0

0,409

**

-0,404

0
**

-0,430

**

-0,668

0

همانطورکه جدول 2نشان میدهد راهبردهای شناختی با موفقیت تحصیلی دارای همبستگی مثبت
معنادار  ،)p<0.001( 991،1خودتنظیمی با موفقیت تحصیلی دارای همبستگی مثبت معنادار 1,449
( ،)p<0.001خودکارآمدی با موفقیت تحصیلی دارای همبستگی مثبت معنادار ،)p<0.001( 559،1
ارزشگذاری درونی با موفقیت تحصیلی دارای همبستگی مثبت معنادار  )p<0.001( 592،1و اضطراب
امتحان با موفقیت تحصیلی دارای همبستگی منفی معنادار  )p<0.001( -159،1هستند .لذا میتوان گفت
میان بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مؤلفههای آن ،یعنی خودتنظیمی و شناخت و میان
باورهای انگیزشی و مؤلفههایش ،یعنی خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب با متغیر موفقیت تحصیلی،
رابطهی معنیداری وجود دارد که این نتیجه نشانگر اثبات فرضیههای  0و  2پژوهش است.
در ادامه و در جدول  ،1نتایج بررسی فرضیهی سوم پژوهش آورده شده است .فرضیهی سوم پژوهش بدین
قرار است« :میان جنسیت و بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطهای معنیدار وجود دارد».
به منظور ارزیابی فرضیه فوق ،از آزمون تی مستقل استفاده شد.
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جدول  .1نتایج آزمون  T-TESTمستقل مربوط به بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فارسیآموزان مرد و زن
متغیر

جنسیت

میانگین

انحراف
استاندارد

راهبردهای
شناختی

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

37,92
33,11
19,35
14,58
15,35
13,68
13,42
12,16

17,013
15,394
10,961
8,126
5,592
4,295
4,973
4,311

مرد

15,62

8,438

زن

16,79

7,927

خود تنظیمی
خودکارآمدی
ارزش گذاری
درونی
اضطراب
امتحان

آزمون لون
برای بررسی برابری واریانسها

آمارهt

درجهی
آزادی

سطح
معنی
داری

43

0,335
0,165

آمارهF

سطح
معنیداری

0,247

0,621

0,976

1,010

0,327

1,411

43

2,440

0,126

1,082

43

0,285

0,178

0,675

0,890

43

0,378

0,052

0,821

0,473

43

0,639

بر اساس نتایج بهدست آمده ،میانگین راهبردهای شناختی فارسیآموزان مرد  19,92و فارسیآموزان زن
 11,00است .برای بررسی معناداری این تفاوتها از آزمون آماری تی مستقل استفاده کردیم.
یکی از پیش فرضهای اساسی در آزمون آماری تیِ مستقل بررسی برابری واریانسها است که بدین منظور
از آزمون لِون استفاده شده است .در آزمون لِون آمارهی  Fبرابر  259،1و سطح معنیداری بیشتر از 1,14
است .بنابراین ،فرض برابری واریانسها پذیرفته میشود .بر اساس جدول فوق ،مقدار آمارهی تی برابر با
 1,999و مقدار سطح معنیداری بیشتر از  1,14است ،بنابراین ،با اطمینان  94درصد میتوان گفت تفاوت
معنیداری بین میانگین راهبردهای شناختی فارسیآموزان مرد و زن وجود ندارد .در سایر متغیرهای خود-
تنظیمی ،خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان نیز سطح معنیداری آزمون تی ،بیشتر از 1014
است ،بنابراین ،در این متغیرها نیز تفاوت معنیداری میان فارسیآموزان مرد و زن وجود ندارد .لذا ،فرضیهی
سوم پژوهش ،یعنی «میان جنسیت و بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطهای معنیدار وجود
دارد» ،به اثبات نمیرسد و عکس آن نتیجه میشود .بدین معنا که ،میان جنسیت و بهکارگیری راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی رابطه معنیداری وجود ندارد.
جدولهای  5تا  9نتایج حاصل شده در مراحل رگرسیون گامبهگام بهمنظور تعیین درستی یا نادرستی
فرضیهی چهارم پژوهش که میگوید «سهم بهکارگیری هریك از راهبردهای خودتنظیمی و باورهای انگیزشی
در پیشبینی موفقیت فارسیآموزان غیرایرانی عربیزبان در موفقیت تحصیلی متفاوت است» ،ارائه شده است.
در این بخش از تحلیل ،متغیرهای پیشبین عبارتند از راهبردهای یادگیری خودتنظیم و متغیر موفقیت
تحصیلی فارسیآموزان غیرایرانی.
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مطابق جدول  ،5مقدار  R2تعدیل شده در گام اول نشان میدهد که در این مرحله  59درصد تغییرات
موفقیت تحصیلی توسط متغیر مستقل راهبرد شناختی پیشبینی میشود .در گام دوم ،پس از اضافه شدن
خود تنظیمی  9059درصد تغییرات پیشبینی شده است .در گام سوم ،پس از اضافه شدن ارزشگذاری درونی
 0059درصد تغییرات پیشبینی شده است .در گام چهارم ،پس از اضافه شدن خودکارآمدی  3.48درصد
پیشبینی میشود و در نهایت در گام پنجم ،پس از اضافه شدن اضطراب امتحان  4059درصد تغییرات متغیر
موفقیت تحصیلی پیشبینی میشود .با توجه به نتیجهی آزمون دوربین -واتسون (  ) 941،0استقالل
باقیماندهها پذیرفته میشود.
جدول .5نتایج همبستگی در مدل رگرسیون چندگانه
مراحل

R

R2

 R2تعدیل شده

خطای استاندارد

0

0,680

0,463

0,460

0,315

2

0,689

0,475

0,477

0,239

1

0,695

0,483

0,481

0,217

5

0,701

0,492

0,483

0,205

4

0,713

0,509

0,495

0,195

جدول  4نتایج تحلیل واریانس مراحل رگرسیون گامبهگام را نشان میدهد که بیانگر معنادار بودن هر 4
مرحله است.
جدول .4نتایج تحلیل واریانس در رگروسیون گامبهگام
مراحل

درجهی آزادی
1

میانگین مربعات
105,599

0رگرسیون

مجموع مربعات
105.599

0,099

باقیمانده

4.260

43

کل

109.859

44

 2رگرسیون

107,465

2

53,732

باقیمانده

2,394

42

0,057

کل

109,859

44

 1رگرسیون

107,929

3

35,976

باقیمانده

1,929

41

0,047

کل

109,859

44

 5رگرسیون

108,174

4

27,043

باقیمانده

1,685

40

0,042

کل

109,859

44

 4رگرسیون

108,373

5

21,675

باقیمانده

1,486

39

0,038

کل

109,859

44

آمارهی F
1066,032

942,636

764,472

641,925

568,946

سطح معنیداری
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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در جدول  9اطالعات در مورد متغیرهای پیشبین که به ترتیب در پنج مرحله وارد شدهاند ،آورده شده
است .هر پنج متغیر ،پیشبین معنیداری بودند .راهبردهای شناختی ،خودتنظیمی ،خودکارآمدی،
ارزشگذاری درونی بهصورت مثبت و اضطراب امتحان بهصورت منفی پیشبینیکنندههای معنیدار موفقیت
تحصیلی فارسیآموزان بودند.
جدول .9بررسی معنیداری متغیرهای پیش بین
ضریب برآورد

خطای

ضریب

آمارهی

سطح معنی

آماره

رگرسیون

استاندارد

استاندارد

آزمون

داری

تلرانس

 0ضریب ثابت

8,343

0,537

15,539

0,000

راهبرد شناختی

0,495

0,057

8,650

0,000

 2ضریب ثابت

8,204

0,461

17,781

0,000

راهبردشناختی

0,426

0,047

1,678

9,119

0,000

0,267

خود تنظیمی

0,335

0,059

0,252

5,721

0,000

0,267

 1ضریب ثابت

9,374

0,563

16,659

0,000

راهبرد شناختی

0,429

0,046

0,737

9,278

0,000

0,119

خود تنظیمی

0,317

0,046

0,339

6,966

0,000

0,181

ارزشگذاری درونی

0,235

0,075

0,103

3,142

0,003

0,400

 5ضریب ثابت

9,783

0,596

16,403

0,000

راهبرد شناختی

0,420

0,042

0,642

9,935

0,000

0,120

خود تنظیمی

0,314

0,045

0,241

6,922

0,000

0,101

ارزشگذاری درونی

0,234

0,071

0,102

3,306

0,002

0,400

خودکارآمدی

0,222

0,092

0,070

2,408

0,021

0,455

 4ضریب ثابت

10,638

0,607

17,526

0,000

راهبردشناختی

0,404

0,044

0,579

9,157

0,000

0,137

خودتنظیمی

0,312

0,046

0,177

6,721

0,010

0,182

ارزشگذاری درونی

0,230

0,064

0,107

3,611

0,001

0,398

خودکارآمدی

0,226

0,077

0,083

2,950

0,005

0,435

اضطراب امتحان

-0,123

0,054

-0,119

-2,288

0,028

0,129

مراحل

0,680

1,000

معادله رگرسیون مرحلهی پنجم بهصورت زیر می باشد:
(ارزشگذاری درونی)( +121 ,1خود تنظیمی)( +201,1راهبرد شناختی)=919,01+ 515,1موفقیت
تحصیلی (اضطراب امتحان)( -021,1خودکارآمدی)+229,1
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از مجموع جداول  4 ،5و  9این نتیجه حاصل میشود که راهبردهای شناختی بیشترین تأثیر و اضطراب
امتحان کمترین تأ ثیر را بر موفقیت تحصیلی دارند .این بدین معنی است که راهبردهای شناختی ،بهصورت
مثبت و اضطراب امتحان بهصورت منفی پیشبینیکنندههای معنیدار موفقیت تحصیلی فارسیآموزان هستند.

 .7نتیجهگیری و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی
فارسیآموزان عربیزبان بر حسب متغیر جنسیت و متغیرهای پیشبین پرداخته شد .در بخش تحلیل دادهها،
نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد متغیرهای پژوهش از توزیع نرمالی برخوردار بودند ،لذا
برای ادامهی تحلیل از آزمونهای آماری پارامتریك استفاده شد .بررسی یافتههای پژوهشی نشان داد میان
بهکارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مؤلفههای آن ،یعنی خودتنظیمی و شناخت و میان باورهای
انگیزشی و مؤلفههایش ،یعنی خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب ،با متغیر موفقیت تحصیلی رابطهای
معنیدار وجود دارد .این نتیجه با پژوهش پینتریچ و دیگروت) )Pintrich & De Groot, 1990مطابقت
دارد .در تبیین این مسئله میتوان گفت فارسیآموزانی که در هنگام یادگیری زبان فارسی سعی در بهکارگیری
هر چه بهتر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی دارند ،تالش میکنند میان دانشی که در
حال کسب آن هستند و دانش پیشین خود ارتباط معناداری ایجاد کرده و این پُل اطالعاتی ایجاد شده را
کنترل نمایند .از سوی دیگر ،از آنجا که یادگیرندگان خودتنظیم ،یادگیری و عدم یادگیری خود را مدیریت
میکنند ،لذا ،از جریان یادگیری خود آگاهند و میتوانند آن را به سوی پیشرفت و موفقیت تحصیلی بیشتر
هدایت کنند .یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر ،ارتباط معنادار منفی متغیر اضطراب با موفقیت تحصیلی
بود .میتوان این ارتباط را اینگونه توضیح داد که بهدلیل وجود اضطراب ،شرایطی روحی و روانیای بر
یادگیرنده حاکم میشود که به زبانآموز اجازه نمیدهد از دانستهها و اطالعات خود بهخوبی استفاده کند و
حتی اگر از سطح اطالعاتی خوبی نیز برخوردار باشد ،پیشرفت و موفقیت تحصیلی کسب نخواهد کرد.
همچنین ،در پژوهش حاضر مشخص شد میان جنسیت و بهکارگیری راهبردهای خودتنظیمی رابطهی
معناداری وجود ندارد .این نتیجه با یافتههای بندورا و زیمرمان ( ،)Bandura & Zimmerman,1986و
پینتریچ و دیگروت ) (Pintrich & DeGroot, 1990که دریافتند دختران در بهکارگیری راهبردهای
خودکارآمدی که از زیرمجموعههای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی است ،بر پسران برتری دارند ،همسویی
ندارد .البته ،این یافته از پژوهش حاضر مطابق یافته بوفارد و همکارانش ( )Buffard et al., 1995است
که میتوان آن را اینگونه توجیه نمود که عدم تفاوت در بهکارگیری راهبردهای خودتنظیمی از سوی
زبانآموزان زن و مرد در سنین باالتر ،بهدلیل تشابه قوای شناختی زن و مرد در سنین باال است که حاصل
رشد یکسان قوای شناختی و فراشناختی در هردو جنس است .در این جستار ،راهبردهای شناختی،
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خودتنظیمی ،خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی بهصورت مثبت و اضطراب امتحان بهصورت منفی،
پیشبینیکنندههای معنیدار موفقیت تحصیلی فارسیآموزان بودند که با نتایج حاصل از پژوهشهای امینی؟
زرار ( )Amini-Zarar, 2008و کریمی ( )Karami, 2002مطابقت دارد.
بر اساس نتایج حاصل شده ،شایسته است در آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم ،مدرسان تنها به آنچه
که باید آموزش داده شود توجه نکنند ،بلکه ،چگونگی و کیفیت یادگیری را نیز به زبانآموزان آموزش دهند.
متخصصان برنامهریزی درسی و مؤلفان کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان میتوانند با توجه
به اصول و مبانی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی محتوای آموزشی خود را بهگونهای تنظیم نمایند که
آمو زش از طریق این راهبردها ،باعث یادگیری کارآمدتر و ماندگارتر گردد .همچنین میتوان با برگزاری
دورههای دانش افزایی ،مدرسان را با این نوع یادگیری آشنا کرد .مطالعات نشان داده است که در هنگام استفاده
از آموزش مبتنی بر یادگیری خودتنظیمی 91 ،درصد فعالیتهای کالسی برعهده یادگیرنده و تنها  21درصد
از آن برعهده مدرس است .بنابراین مدرسان باید کالس را بهگونهای مدیریت کنند که زبانآموز بتواند بخش
اعظم فعالیت ها را خود تنظیم و مدیریت نماید و خود را مسئول یادگیری خود فرض کند .بهعنوان ارائهی
پیشنهادها جهت پژوهشهای آتی میتوان گفت شایسته است با در نظر گرفتن متغیر ملیت ،فارسیآموزانی
با ملیتهای غیرعربیزبان در زمینهی یادگیری خودتنظیمی مورد مطالعه قرار بگیرند و نتایج حاصل شده با
نتایج پژوهشی این جستار مقایسه گردد .از سوی دیگر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
بر پیشرفت یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم را نیز میتوان هدف پژوهشهای آینده قرار داد.
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