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 مقدمه -1
ارتزس كـ دنر، بويزا( است ي آموزشيشناس م مهم در گستره روان  ي از مفاه  يكي 1يميخودتنظ

ت فـرد  يـ  و قابلي عبارت از توانمند2يمي خودتنظي بر مبنايريادگياقع، در و). 2000چ،  ينتريو پ 
 را تحـت  ي ويريادگيتواند روند  يه م ك است   يطيا مهار شرا  ينترل عوامل   كنه  يرنده در زم  يادگي

 يهـا  يژگـ ي، ويمي خودتنظيريادگي ةويدر ش). 188: 2006نچ،  يدمبو، جانگ و ل   (ر قرار دهد    يتاث
نـد  ي نظارت مطلـوب و مـوثر بـر فرا       يه چگونگ كست، بل يمورد نظر ن   ي و يها  ر و انتخاب  يفراگ

، يبخـش    بـر خـودنظم    ي مبتنـ  يريادگيـ درضمن، در   . ت است ي اهم يش دارا يش از ب  ي ب يريادگي
ن است  يت ا يواقع. ت دارد ي موضوع يين راهبردها ي چن يريارگك  به يآموزش راهبردها و چگونگ   

اما، . اند  افتهي يشتريت ب ي، اهم يآموز   زبان يهاندي زبان دوم، فرا   يريادگيه در گستره آموزش و      ك
 را  يآموز   زبان يرده، و مفهوم راهبردها   كدا  ي پ يع تر ي وس ة گستر يبخش   مفهوم خودنظم  يتازگ  به

علـت مـوج     ن مـسئله بـه    يـ ه ا كـ ،  )2003هان،  كيه و اسـ   ي؛ دورن 2005ه،  يدورن(گرفته است    در بر 
  ).2013زوموتو، يم( مطرح شده است يريادگي يها  راهبردي نظري مبانةه دربارك بوده يانتقادات

 از يا مجموعـه   بـه يبخـش   خـودنظم يريادگيوه ي زبان، شيريادگي  مربوط بهيات نظر يدر ادب 
 از يريـ گ  و بهـره يريادگيـ  نظـارت بـر رونـد    ةني افراد در زمي شخصيها تيها و قابل   يتوانمند

 ، مختلـف  يهـا   درگـستره  يبخـش   خـودنظم . شـود   ي اطالق مـ   يريادگي ي مناسب برا  يراهبردها
 نگـارش   مهـارت  تـوان بـه    يعنوان نمونه م   ه به كمطالعات زبان دوم مورد توجه قرار گرفته است         

؛ تسونگ، 2017؛  2012،يوئوچكزوموتو و تا  يم( واژگان   يريادگي،  )2013وانز،  ي، آندراده و ا   كن(
نوان زبـان دوم  ع  بهيسي انگل يها  طي در مح  يبخش  ن خودنظم ي، و همچن  )2006ت،  يه و اشم  يدورن

  .ردكاشاره  ) 2004پ، يوانگ و پ(و زبان خارجه 
 زبـان دوم، انجـام    يريادگيـ  در   يبخـش    خـودنظم  يضـرورت راهبردهـا    نرو، با توجه به   ياز ا 

ـ . ت دارد يـ نه، اهم ين زم يشتر در ا  يمطالعات هر چه ب     ي نقـش  3يداري شـن  يهـا   ، مهـارت  كشـ  يب
ـ   را بـه يسيه زبان انگلك يآموزان از زبان آن دسته  يبرا.  دارند يآموز   در روند زبان   يضرور  ةمنزل

ز يـ برانگ  چـالش يا آن مـسئله  زمهارت مربوط به  ي و ر  يداريرند، مهارت شن  يگ  يم  زبان خارجه فرا  
تـوان در     ي در زبان دوم را مـ      يداري شن يها  مهارت  مربوط به  ياري، مطالعات بن  يلكطور   به. است

  :ردك يبند ر دستهير گروه زيقالب سه ز
__________________________________________________________________ 

1. self-regulation (SR)  

2. self-regulated learning (SRL)  

3. listening skills  



  605 عنوان زبان خارجه انگليسي به زبان بخشي در مهارت شنيداري پرسشنامة راهبردهاي خودنظم سنجي روايي و ساخت

  يداري شنياربرد راهبردهاك لعات مربوط بهمطا. 1
  يداري شنيندهايفرا مطالعات مربوط به. 2
  يداري شني راهبردهايبند دسته مطالعات مربوط به. 3

ن يعنوان زبان خارجـه، چنـ       به يسي در زبان انگل   يداريمهارت شن   مربوط به  ةنيشيپ با توجه به  
ن گـستره   يـ  در ا  يبخـش   خـودنظم  ربوط بـه   در مطالعات م   ي خأل پژوهش  يه نوع كرسد    ينظر م  به

 يينه، پژوهش حاضر در صدد پاسـخگو ين زميخأل موجود در ا با توجه به  .  وجود دارد  يمطالعات
 جـامع   يي در چارچوب الگو   يداري مهارت شن  ة از سنج  يتوان مدل   يا م يه آ كن پرسش است    يا به

ان يـ  را م  يداري شـن  يبخـش    خـودنظم  يه بتـوان راهبردهـا    كـ  ارائـه داد     يبخش  از مفهوم خودنظم  
  .ردكن ييعنوان زبان خارجه، را تب ، بهيسيآموزان انگل زبان

  نه پژوهشيشيپ -2
 انجـام   يداري شن ي راهبردها ةني در زم  يعينون، پژوهشگران مطالعات وس   كش تا ياز سه دهه پ   

ف يالكـ  را در انـواع ت     يآمـوز    زبـان  ي راهبردهـا  يريارگك  به ةنحو) 1989(وپر  كچامو و   . اند  داده
 ياربرد راهبردها ك يآموزان را از جهت چگونگ       زبان يها   مورد مطالعه قرار داده، و تفاوت      ينزبا

ن راهبـرد  ي ، چنـد 1 بلنـد ير بـا صـدا  كـ  تفةويآنان با استفاده از شـ    . اند  ردهك ي بررس يموزآ  زبان
راهبـرد   تـوان بـه   يه از آن جملـه مـ  كـ انـد   ردهكـ  يي را شناسا  يداري مهارت شن  ةژي و 2يفراشناخت

ن يـ آنهـا بـه ا    . ردك اشاره   6يابي و خودارز  5ص مسئله ي، تشخ 4ينشي، توجه گز  3نيشي پ يندهسازما
 دارنـد،   يداري مهارت شـن   ةني در زم  يشتريه مهارت ب  كآموزان    ه آن دسته از زبان    كدند  يجه رس ينت
هنگـام گـوش دادن هـم     نند، و بهك يف مورد نظر برخورد م    يلكا ت ين  يتر با تمر     هدفمند يلكش به

 و يابيـ ز ارزيـ ش را ني مطلـب خـو  كش، سـطح در ين خو يشي پ ي از دانش زبان   يريگ  ضمن بهره 
  .نندك ينترل مك

 ي را از سـو    يداري شـن  ي راهبردهـا  يريارگكـ    بـه  يچگـونگ ) 1989(وپر  كـ ، چامو و    ياومال
از . عنـوان زبـان دوم مـورد مطالعـه قـرار دادنـد              بـه  يسيـ آموزان سطح متوسـط زبـان انگل        زبان

__________________________________________________________________ 
1. think-aloud data collection  
2. meta-cognitive strategy  
3. advance organization  
4. selective attention  
5. problem identification  
6. self-evaluation 
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هنگـام گـوش دادن     خود بهي ذهنيندهايفرا ه بهكالعه درخواست شد   ن مط ينندگان در ا  ك تكشر
ج حاصـل از    ينتـا . ننـد ك بلند بـازگو     يش را با صدا   ير خو كنند و ف  كر  ك مطلب ف  كف در يلكت به

 پـردازش  ة شامل سه مرحلـ يلكطور   بهيداري مطلب شنكند دريه فراكها نشان داد       داده يبررس
 يهـا    گـزارش  يفـ كيل  يـ ج حاصـل از تحل    ينتـا .  اسـت  3يريارگكـ   و به  2عي، تقط 1كي ادرا -يذهن
ه كـ  نـشان داد     يداري مطلب شن  كهنگام در   شان به   ي ذهن يندهاينندگان در مطالعه از فرا    ك تكشر

. اربرد را داردكـ ن يشتريـ  بينشي همانند توجه گز  يي، راهبردها كي ادرا -ي پردازش ذهن  ةدر مرحل 
 ةامـا در مرحلـ  .  دارديشتريـ اربرد بكـ  يريـ گ  جـه ي و نت  يبنـد    گروه يع، راهبردها ي تقط ةدر مرحل 

 و يداري شـن ةنـ يشتر در زمي مهارت بيآموزان دارا ان گروه زباني مي، تفاوت محسوس يريارگك به
ه تبحـر و مهـارت   كـ آمـوزان   خورد؛ آن گروه از زبان يچشم م متر بهك مهارت يآموزان دارا  زبان

ف مورد نظـر داشـتند و ضـمن     يلكانه با ت  يگرا  لك ي دارند، برخورد  يداري در مهارت شن   يشتريب
ان آنچـه   يـ رده، و م  كـ  را همـواره اسـتخراج       ي بـافت  ي مـستمر و مـوثر، معنـا       يابيـ انجام خودارز 

 ين در حـال   يـ ا. ردنـد ك يرامون خود ارتباط برقرار مـ     ي پ ياي از دن  يات شخص يدند و تجرب  يشن  يم
ونـد  ي در پ  يمتـر ك هـر چـه      ييتـر، توانـا     في ضع يداريآموزان با مهارت شن     ه گروه زبان  كاست  

  .ش داشتندي خويات شخصي و تجربي واقعيايد با دنياطالعات جد
شنهاد يـ  پيداري شني راهبردها يبند   دسته ي را برا  يبخش   سه يچارچوب) 1997(فت  يواندرگر

 5نييپـا   و باال به   4باال ن به يي پردازش پا  ةوي در هر دو ش    يداري شن يه بر اساس آن، راهبردها    كرد  ك
 8ي عـاطف  -ي اجتماع ي و راهبردها  7ي، فراشناخت 6ي شناخت ياز راهبردها در واقع شامل سه گروه      

 ي راهبردهـا  يريارگكـ   بـه  ي چگـونگ  يگـر يفت در مطالعه د   ي، واندرگر 2003در سال   . شوند  يم
 قـرار   ي زبان فرانسه را مـورد بررسـ       يريادگيهنگام     هفتم به  يةآموزان پا    دانش ي از سو  يداريشن
رند، همانند  يگ يار م ك آموزان به   ن گروه از زبان   يه ا ك يداري شن يه راهبردها ك متوجه شد    يو. داد

  .گزارش شده است) 1997(فت يه در مطالعه واندرگرك است ييهمان راهبردها
__________________________________________________________________ 

1. perceptual processing   

2. parsing  
3. utilization  

4. bottom-up processing  

5. up-bottom processing  
6. cognitive  

7. meta-cognitive  

8. socio-affective strategy 
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، يداري مهـارت شـن  يها  پرسشنامهي خود با هدف بررس ةدر مطالع ) 2008 (يهسوهه و جو  
آنـان پـس از     . ار دادنـد   قـر  يرا مـورد بررسـ    ) 1997(فت  ي واندرگر ةه برگرفته از مطالع   ي گو 34

ردنـد  كم يسه گروه جداگانه تقـس     ها را به    هيآموزان، گو   زبان اول زبان    به يا  ترجمه ابزار پرسشنامه  
  :شود ير مي زيها هيب شامل گويترت ه بهك

هـا   هين دسته از گويا: 9 تا 1 يها  شامل پرسش  ي فراشناخت يراهبردها  مربوط به  يها  هيگو. 1
ن، يشيـ  پ ي همانند سازمانده  ييها آموز چگونه راهبرد     زبان يكه  كدهد    يدر واقع نشان م   

ف يـ لكر انجـام ت   يش را در مـس    يرد خـو  كـ ت عمل ي از وضـع   يابيـ  و ارز  ينـش يتوجه گز 
  .نندك ي استفاده ميداريشن

هـا   هين دسته از گويا: 29 تا 10 يها  شامل پرسشي شناختيراهبردها  مربوط بهيها  هيگو. 2
ار ك  مطلب به  كدر  به كمك يآموز چگونه اطالعات را برا     ه زبان كدهد    يدر واقع نشان م   

 اسـتخراج و اسـتنباط      ي و شـواهد بـافت     يقرائن زبان  رد و چگونه معنا را با توجه به       يگ يم
  .نندك يم

ها   هين دسته از گو   يا: ها  هيه گو ي شامل بق  ي عاطف -ي اجتماع يراهبردها  مربوط به  يها  هيگو. 3
ش را  يزان چگونـه عواطـف و احـساسات خـو         آمـو   ه زبـان  كـ ن مسئله اسـت     يناظر بر ا  

  .نندك يا مهار ميت يريمد
ــا يا پرســشنامه) 2010(ژو  ــ گو30 ب ــهي ه كــ يي و مطالعــه راهبردهــايمنظــور بررســ ه را ب

ن پرسـشنامه بطـور   يـ ا.  و ابـداع نمـود  ي طراح يداري مطلب شن  ك در يها  آموزان در آزمون    زبان
 يازهـا ي متناسـب بـا ن     ي خاص يها  يته دگرگون ه الب كبوده،  ) 2002(ار چنگ   ك برگرفته از    ياساس

ن يـ هـا در ا     هيـ گو  به يده   و نمره  يازدهيامت. ه پرسشنامه اعمال شده است    يل اول كمورد نظر در ش   
. باشـد   يمـ ) امال مخـالفم  كـ امال مـوافقم تـا      كـ از  (رت  يك ل يبخش  اس پنچ ي مق يپرسشنامه بر مبنا  

  :ر استيپرسشنامه مزبور شامل سه بخش ز
 1يزير   برنامه ي شامل ده راهبرد از جمله راهبردها      ي فراشناخت يراهبردها بخش مربوط به  . 1

 ي و راهبردهـا  2يدارين مرحله شـن   ي در ح  يني بازب ي، راهبردها يداريشن -شيدر مرحله پ  
  3يداريشن- پسيابيارز

__________________________________________________________________ 
1. planning strategies  

2. while-listening monitoring strategies  

3. post-listening evaluative strategies  
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اربـست  ك ي راهبـرد از جملـه راهبردهـا       14 شـامل    ي شـناخت  يراهبردها بخش مربوط به  . 2
  نيين به باال و باال به پايي پردازش پايبردها، راه1ي شناختيها صورت

  )يشناخت روان (ي عاطف-ي اجتماعيراهبردها بخش مربوط به. 3
 39 را شامل    يا  پرسشنامه) 2015(اسم  كن،  يشياربرد در مطالعات پ   ك پر يها   پرسشنامه يةبر پا 

زان آمـو   ان دانـش  يـ  در م  يداري شـن  ياربرد سه نـوع از راهبردهـا      ك ي چگونگ ي بررس يه برا يگو
ن پرسـشنامه   يدر ا .  و ابداع نمود   يطراح) ي عاطف -ي و اجتماع  ي، شناخت ي فراشناخت يراهبردها(

اربرد هر ك ةرت درباريك ليسطح اس پنجي مقيةه بر پاكنندگان در مطالعه خواسته شد     ك تكاز شر 
 از  يك هر به) برم  يار م ك شه به يهم (5تا  ) برم  يار نم ك هرگز به  (1 مورد نظر از     ي از راهبردها  يك

 پرسشنامه، سـه نفـر از اسـتادان         يي و محتوا  ي صور يي روا ةدربار.  مربوطه نمره دهند   يها  گزاره
ل يـ ج حاصـل از تحل    ين اساس، نتـا   يبر هم . اند  ردهكزبانان اظهار نظر      يارجخ   به يسيآموزش انگل 

ـ   ك از آن بود     كيرونباخ حا ك يب آلفا ي ضر ي بر مبنا  ييروا بـا  ي تقريه پرسشنامه از انـسجام درون
  .امل برخوردار استك

   يبخش خودنظم -3
آمـوزان و     ه دانـش  كـ ن پرسـش    يا ش و در پاسخ به    يش از دو دهه پ    ي ب يبخش  مفهوم خودنظم 

 مطالعـات  ةانـد، در عرصـ   ردهكـ دا يـ ش تسلط پي خويريادگي يندهايرندگان چگونه بر فرا  يفراگ
هـم اشـاره    ) 16: 2013(زوموتـو   يه م كگونه    همان). 2008مرمن،  يز( مطرح شده است     يليتحص

رو، الگوهـا   نياز هم. رديگ ي را در برميآموز  زباني راهبردهايبخش  نموده است، مفهوم خودنظم   
 ي نظـر يهـا  ان الگوهـا و انگـاره  يـ از م.  مطرح شـده اسـت  يبخش   خودنظم يريادگي از   يمتعدد

 پـژوهش مـورد   يات نظـر يـ ن و ادب  يشيـ ه در مطالعات پ   يش از بق  ي ب ي نظر يموجود، چهار الگو  
، )1998ن،  ين و هـادو   يـ وا (يبخش   خودنظم يريادگي يا  مدل چهار مرحله  : اند  ستناد  قرار گرفته   ا

لو، يامپكـ مرمن و   يز (3يا  ، مدل چرخه  )2000رتا،  يويميارتس و ن  كبو (2ريپذ   انطباق يريادگيمدل  
  ).2004چ، ينتريپ (4يمي خودتنظيريادگي در ي، و مدل همگان)2003

__________________________________________________________________ 
1. cognitive formal practicing strategies   
2. adaptable learning model  

3. cyclic model  

4. general framework for SRL  
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 و  ي متوال ةل از چهار مرحل   ك را متش  يبخش   خودنظم يريدگايروش  ) 1998(ن  ين و هادو  يوا
، يزيـ ر  و برنامـه  يگـذار   ف، هـدف  يالكـ ف ت يـ ه در واقـع شـامل تعر      كـ انـد     هم مرتبط دانسته    به
ن و يـ از نظـر وا . شـود  ي مـ ي فراشـناخت ي مطالعه و سـازگار    يها و راهبردها    يكتك تا يريارگك به

 ي ذهنـ  -يا طـرح شـناخت    يـ  نقـشه    يكت  صور هر مرحله از مطالعه به    "،  )299: 1998(ن  يهادو
 ي فـرد يها ا تفاوتي يطي، عوامل محيا نقشه شناختين الگو   يه در ا  كند  ك يدا م يمنفرد بازنمود پ  

  ". دارنديف درسيلك تة موقت در محدوديحالت
 همان  يرونيه بازخورد ب  كرد  يگ ي م يروني و ب  ير بازخورد درون  يدر ضمن در هر مرحله، فراگ     

آن را   ف و اهداف مربوط به    يلكها و مختصات ت     يژگير و ي نخست، فراگ  ةحلدر مر .  است يابيارز
. آمـوز باشـد    از اهداف مورد نظر معلم و دانش       يا  تواند مجموعه   ين اهداف م  يه ا كند  ك ي م كدر

 ي را در اهـداف مـورد نظـر در مرحلـه قبلـ             ييها  يتواند دگرگون   يآموز م    دوم،  دانش   ةدر مرحل 
در .  در اهـداف بزنـد  ينيار بـازب كـ  مورد نظر خود دست به يها كد و متناسب با مالياعمال نما 

ردش داشـته اسـت، بـه       كـ ه خودش از عمل   ك يرنده با توجه به بازخورد    يادگي سوم، فرد    ةمرحل
جـه و   ي نت يبررسـ   بـه  ي، و يانيـ  پا ةسـرانجام در مرحلـ    . پردازد  يها و راهبردها م     يكتك تا يابيارز

 هـر  يارهـا يش از معي خـو  ي فرادانش ذهنـ   يةو بر پا  پردازد،    ي م يمحصول حاصل از مراحل قبل    
نخـست  : شـود  ي انجام ميريگ مي دو گونه تصمياني پاةدر مرحل . دينما  يها را نظارت م     نش، آن ك

 ي به اهـداف   يابي انجام شده در مراحل مختلف، و دوم دست        يها  نشكها و     تي فعال يساز  هماهنگ
ـ  ير در شـرا   ييـ جـاد تغ  يهـدف ا   با   يف فعل يلكن شده در ت   يي تع يها  فراتر از چارچوب   رو   شيط پ

  ).1998ن، ين و هادويوا(
مثابـه   ن را بـه   ييپـا   پردازش از باال بـه     ةوي در ش  يبخش  خودنظم) 2000(رتا  يويميارتس و ن  كبو
تفاوت آن با  ر دارد و در ادامه بهي فراگيها شه در اهداف و ارزش    يه ر كاند    ردهكف  ي توص يرفتار

ت يـ  در موقع  يطـ يپـردازش قـرائن مح     ه در واقع به   كاند    ه نموده باال اشار  ن به يي پا يبخش  خودنظم
آمـوز     دانـش  ين شـده از سـو     يـي ن است بـا اهـداف تع      كها اشاره دارد، و مم      ه داده ي بر پا  يواقع
ه كـ  است   ين مقطع يدر چن .  داشته باشد  ي را در پ   ييها  نشكجه، وا يرت داشته باشد، و در نت     يمغا

در . نـد ك ناخواسـته      يامـدها ي ممانعـت از بـروز پ      ش را صرف  يشود توان خو    ير مجبور م  يفراگ
ن يـ ا.  برخـوردار اسـت  يا ژهيـ ت وي از اهميابيا مولفه ارزين انگاره در واقع عنصر   يچارچوب ا 
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، اطالعـات   ين مـدل  يه در قالـب چنـ     كـ  ارتباط دارد    1اي پو يرد درون كمولفه در واقع با مدل عمل     
  :رديگ يمرتب از سه منبع در دسترس قرار م

 معلـم، و عوامـل      يها  ف، آموزش يلكت ت ينوع و ماه   (يريادگيت  يشناخت موقع  و   كدر. 1
  )ي و اجتماعيكيزيف

، و  ي شـناخت  ي، راهبردهـا  ينـد ي و فرا  يا  دانـش گـزاره   ( فعال   يا مهارت تخصص  يدانش  . 2
  )يريادگيت ي از موقعيدانش فراشناخت

 يزشـ ي و انگيرك في اهداف و باورهايبند  تياولو(ر  ي فراگ يرك و دستگاه ف   ينظام ارزش . 3
  )يو

 مـستمر و مـداوم    يابيـ ان ارز كـ ن مـدل مزبـور عبارتنـد از ام        ياديـ ها و مختـصات بن      يژگيو
ان دو هـدف    يـ جـاد تـوازن م    يعواطف و احساسات با هـدف ا       نار توجه به  ك در   ي ذهن -يشناخت

ر حفـظ  ي و مـس يريادگيشرفت در امر ي پيل به سو ي ن يعني اهداف،   يبند  تي در نظام اولو   ياصل
  .ريست فراگي و توجه به زيسالمت
 از  يا   چرخـه  يريا تـصو  يـ ، الگـو    ي شـناخت  -ياز منظر اجتمـاع   ) 2003(لو  يامپكمرمن و   يز

 شـامل سـه مرحلـه       يبخـش    خـودنظم  يندهاين مدل، فرا  يدر ا . اند   را ارائه نموده   يبخش  خودنظم
  :شوند يم

 3يختگيخـودانگ  ف و بـاور بـه     يـ لك ت يابيـ ل و ارز  يـ ه شـامل تحل   كـ  2يشياند  شي پ ةمرحل. 1
 ي راهبـرد  يزيـ ر   و برنامه  يگذار  ف در واقع شامل هدف    يلك ت يابيل و ارز  يتحل. شود  يم
 و  يگـذار   هـدف . شـود   يف مـ  يالك انجام ت  ي مناسب برا  يها  وهينش و ابداع ش   ي گز يعني

 ي بـا باورهـا    يارتبـاط تنگـاتنگ   ) 2003(لو  يامپكمرمن و   ي از نظر ز   ي راهبرد يزير  برنامه
 ي اساسـ  ي نقش يزشي انگ يه باورها كز ارشمند است    يته ن كن ن يا اشاره به .  دارند يزشيانگ

ه بتوانـد   كـ ننـد   ك ي بـدل مـ    يفـرد  رنده را بـه   يادگينند و فرد    ك يفا م يدر مرحله نخست ا   
  .ديش نظارت نمايار خوك موثر بر يلكش به

 ةه در مرحلـ   كـ  يي راهبردهـا  يريارگكـ  ر با بـه   ين مرحله، فراگ  يدر ا : 4نش و اجرا  كمرحله  . 2
نترل داشـته  كش نظارت و ي خو يريادگيند تا بر روند     ك يرده، تالش م  كاب  نخست انتخ 

__________________________________________________________________ 
1. dynamic internal working model  
2. forethought   

3. self-motivation belief  

4. performance  
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شتن، يه عبارتند از مهار خو   ك است   ي اجرا خود شامل دو بعد اصل      ةن، مرحل يبنابرا. باشد
 و  يف درسـ  يـ لك ت يز بـر رو   كـ ن تمر ي تمر ي از راهبردها  يريگ   و بهره  ي خودآموز يعني

  .باشد يش ميرد خوكا عملينش كه همان نظارت بر كنظارت بر خود 
 يريادگيـ نه  يش در زم  يرد خو ك عمل يابير ضمن ارز  ين مرحله، فراگ  يدر ا  : 1يخودبازنگر. 3

 ة دربـار  يتواند شامل قـضاوت و داور       ين مرحله م  يا. دهد  ينش نشان م  كآن وا  نسبت به 
  .ن شده باشدييار تعيا و معيهدف   با توجه به3يابي و خودارز2شيخو

 و  يزشـ ي، بعـد انگ   ي بعـد شـناخت    يعني يريادگيند  ي چهارگانه در فرا   ابعاد به) 2004(چ  ينتريپ
ن ابعاد چهارگانه در عمل بـا       يالبته ا . ردك اشاره   ي و بعد بافت   ي، بعد رفتار  )يعاطف (يشناخت  روان

گونـه   نيـ  ندارنـد و ا   ينش خطـ  يـ ا چ يش  ين مراحل آرا  يگر، ا يان د يب به.  دارند يگر همپوش يديك
ن يـ  ا ةه همـ  كـ ان دارد   كـ ه ام كـ  دهنـد، بل   يش از مراحل آخر رو    يپد  يه، با يه مراحل اول  كست  ين

چ ينتـر ياز نظـر پ .  بدهنـد يگر رويديكـ زمـان بـا    ف، هـم يـ لك تيـك  يها در اثنا   نشكمراحل و   
ش در ي خـو يلي و تحـص ي آموزشيردهاكت عمليرين مراحل را به منظور مد   ير ا ي، فراگ )2004(

 يسـاز   ، فعـال  يگـذار   ، هدف يزير  ر برنامه اك نخست شامل    ةمرحل. رديگ  يار م ك هر چهار بعد به   
. دهنـد  ي مـ يف رويـ لكش از انجام تيشتر پيه بكشود  ي مييندهايگر فراين و د يشي پ يها  آموخته

 از ي فراشـناخت يه در واقع همـان آگـاه    ك مختلف است    ي نظارت يندهايفرا مرحله دوم مربوط به   
 سـوم شـامل   ةمرحلـ . سـت  ايانكـ  ميت زمانيف مورد نظر و موقعيلكش و ت يابعاد مختلف خو  

ر در آن   ييـ جـاد تغ  ي مهـار رونـد امـور و ا        يرنـده در راسـتا    يادگي فرد   يها و اقدامات عمل     تالش
. دهـد  ي انجـام مـ  يه وكـ  اسـت  يت در اقـدامات يـ ه در واقع هدف از آن، حفظ مطلوبكشود    يم

 و  ي و آموزشـ   يف درسـ  يلكخود، ت  رنده نسبت به  يادگي، فرد   يانيسرانجام در مرحله چهارم و پا     
نظـر   ن بـه ي پژوهش، چنيات نظريادب با توجه به. دهد ينش نشان مك وايطيت محين موقع يهمچن

 ي در گـستره راهبردهـا     يبخـش   ودنظمخـ    در مطالعات مربوط به    ي خأل پژوهش  يه نوع كرسد    يم
ف ارائـه شـده از   يتواند وجود ابهـام در تعـار      ين مسئله م  يالبته خاستگاه ا  .  وجود دارد  يداريشن

 ســنجش ةنــيه در زمكــ باشــد ييت ابزارهــايــفاكن عــدم ي، و همچنــيريادگيــهبــرد مفهــوم را
  .ار رفته استك  بهيداري در مهارت شنيبخش خودنظم

__________________________________________________________________ 
1. self-reflection  

2. self-judgment 

3. self-evaluation  
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  روش -4
  ه پرسشنامهيته:  نخستةمرحل -4-1

 زبـان  يريادگيـ  در يداريه در ارتباط با مهـارت شـن     ك يبخش   از خودنظم  ي ارائه مفهوم  يبرا
 قرار گرفـت    ي نظر يعنوان مبنا  به) 2004(چ  ينتري پ يبخش  ودنظماربرد داشته باشد، مدل خ    كدوم  

 ).1جدول (

 )2004چ، ينتريبرگرفته از پ (يبخش مدل خودنظم. 1جدول 

  بخشي ابعاد خودنظم
  فاز  بافت  رفتار  عاطفه/زشيانگ  شناخت

، يين هدف نهاييتع
دانش  يساز فعال

، ي قبلييمحتوا
 دانش يازس فعال

  يفراشناخت

ضاوت ق،  هدفيريسوگ
 ي سختكادرا، يارآمدك
 يفعال ساز، فيلكت

 يازس فعال، فيلكارزش ت
 عالقه

 ي زمانيزيبرنامه ر
، يو تالش
 يزير برنامه

خودمراقبت بر 
 رفتار

 ،فيلك تكادرا
 تي موقعكادرا

، يشياند شيپ
، يزير برنامه

 يفعال ساز

آگاهي فراشناختي و 
 نظارت بر شناخت 

آگاهي و نظارت بر 
 انگيزش و عاطفه

آگاهي و نظارت 
بر تالش، صرف 

زمان، نياز به 
خودمراقبت ، كمك

  بر رفتار

نظارت بر تغيير 
تكليف و شرايط 

 بافتي

 نظارت

انتخاب و سازگارسازي 
راهبردهاي شناختي براي 

 يادگيري و تفكر

انتخاب و سازگارسازي 
راهبردهاي مديريت 

 انگيزش و عاطفه

افزايش و كاهش 
 تالش

تغيير يا مذاكره 
، ر تكليفبر س

تغيير يا ترك 
 موقعيت

 مهار

 و يقضاوت شناخت
 انتساب

  ،استمرار، انصراف  انتساب،ينش عاطفكوا
،  طلبانهكمكرفتار 

 انتخاب يرفتارها
 گرانه

 يابيارزش
، فيلكت

 يابيارزش
 تيموقع

نش و كوا
 تأمل

مهـارت  ن ابزار، هدف قرار دادن ابعاد مربـوط بـه  ي و ابداع ا   ين، گام نخست در طراح    يبنابرا
ه كـ  يمطـالب ن اساس و با توجه بـه  يبر هم . باشد  ي مناسب م  يها  هيق نگارش گو  ي از طر  يداريشن
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 از دو خبـره     ي نخـست پـس از نظرخـواه       ة پژوهش نوشته شد، در وهل     ةنيشيدر باال در بخش پ    
ه هـر چهـار     يـ  گو 94ن  يـ ، ا يلكطور به.  ماند يه باق ي گو 94ها، تعداد     تمي آ يي محتوا يي روا ةدربار

از ابعـاد  ) نشكـ وا   /يابي، نظـارت، مهـار و ارزشـ    يسـاز   فعـال /يزيـ ر  برنامه/يشياند  شيپ (مرحله
 را  يداريدر مهـارت شـن    )  عاطفه، رفتـار و بافـت      -زشيشناخت، انگ  (يبخش  چهارگانه خودنظم 

امال مخـالفم  كاز (رت يك ليسطح- اس پنجي، از مقيازدهي و امت  يده  در ارتباط با نمره   . ديسنج يم
  . استفاده شد) قمامال موافكتا 

   پرسشنامهيشي آزماياجرا: مرحله دوم -4-2
  نندگانك تكشر -4-2-1

عنوان زبـان خارجـه از دو        ، به يسيآموزان انگل    نفر از زبان   30ان  ين مرحله، پرسشنامه م   يدر ا 
ع يـ توز)  نفـر زن 17 نفـر مـرد و   13(ران  ي در استان قم واقع در ا      يسي آموزش زبان انگل   ةموسس

 يتي جمع يآموز   تجربه زبان  يها   و تعداد سال   ي زبان ي از لحاظ سن، سطح بسندگ     ن نمونه يا. شد
 . . بـود، همگـن بودنـد   ي آنـان فارسـ  يه زبان اول همگـ كن رو ين حال، از ايبا ا. ناهمگن بود

  . بود76/0 و 63/16ب يترت ن مرحله بهينندگان در اك تكار سن شرين و انحراف معيانگيم

  مراحل اجرا -4-2-2
 ةران دو موسـس ي مـد ةه بـا اجـاز  كـ ردنـد  كدا  يـ ان آن را پ   كن ام ين مطالعه، ا  يحققان ا ابتدا، م 

در آنجا  يشيصورت آزما  شده را بهي، پرسشنامه طراح1395آموزش زبان در استان قم در بهار 
ـ     از پژوهـشگران بـه     يكي از دو محل انجام پژوهش، همواره        يكدر هر   . نندكاجرا    ةمنظـور ارائ
 يسيـ  انگلةع نـسخ يپس از توز. ق و پژوهش حضور داشته است     ياف تحق  اهد ةحات دربار يتوض

آن  ، بـه يت زمـان يچ محـدود يه بدون هـ كنندگان، از آنان خواسته شد  ك تكن شر يپرسشنامه در ب  
ـ .افـزار اِس  ها، داده ها وارد نرم  پرسشنامهيآور   پس از جمع  . پاسخ بدهند   22اِس نـسخه  .اِس.يپ

  .  شد

  ج ينتا -4-2-3
). 2جـدول   (رونباخ آلفا استفاده شد     ك پرسشنامه از روش     ي درون ييزان روا يم سنجش   يبرا

 بعـد  يعنـ ي( از ابعاد چهارگانـه   يكب آلفا هر    يشود، ضر   ي مشاهده م  2ه در جدول    كگونه   همان
 بـوده اسـت   75/0 و 79/0، 64/0،  71/0ب  يبه ترت ) ي و بافت  ي عاطف -يزشي، انگ ي، رفتار يشناخت
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ب ين، ضـر  يهمچنـ . باشـد  ي برخـوردار مـ    ي قابل قبول  ي درون يياياز پا ه ابزار   كدهد   يه نشان م  ك
  ).89/0(امال قابل قبول است كز يل ابزار محقق ساخته نك ي درونييايپا

  رونباخ ك يب آلفايضرا. 2جدول 

  شناخت  رفتار عاطفه/زشيانگ  تيموقع  لك  
 71.  64.  79.  75. 89. رونباخكب آلفا يضر

  ي سنجييروا:  سومةمرحل -4-3
  يديي و تأيتشافك ايل عامليتحل -4-3-1

 در  يبخـش    سـنجش خـودنظم    ي شده برا  ي پرسشنامه طراح  ي ساختار عامل  يابيبه منظور ارز  
ـ  ةعنـوان زبـان خارجـه، پرسـشنام     ، بـه يسيـ  زبان انگل  يداريمهارت شن   نفـر از  200ن ي مزبـور ب

 نفر مرد و    124( در سطح  استان قم       يسي آموزش زبان انگل   ي خصوص ةآموزان هفت موسس    زبان
ق يـ ار سن نمونـه تحق ين و انحراف معيانگيم .ع شديران آموزشگاه توزي مدةبا اجاز)  نفر زن76
 ير و نسبت هـا    ي مقاد يل عامل ي تحل ي حجم نمونه برا   ةالبته، دربار .  بود 22/1 و   15/16ب  يترت به

ننـدگان در  ك تك موسـسات و شـر  ي برخـ ياركـ  مفروض است، اما با توجه به عدم هم    يمختلف
ت حجـم  يـ فاكن كـي اول-ريم-زرياكم بر آن شد تا بر اساس آزمون    يپرسشنامه، تصم   به يده اسخپ

ـ . نمونه مشخص شـود     از  يكـي  يع پرسـشنامه، هـدف از انجـام مطالعـه از سـو            يـ ش از توز  يپ
آمـوزان    زبـان يه بـرا كـ ح داده شد، و از آنان خواسته شد  ي مدرسان زبان توض   يپژوهشگران برا 

 بـر نمـرات آنـان نخواهـد     يري تـاث گونـه  چيج پژوهش، هـ يه نتاكر شوند ادآويته را   كن ن يخود ا 
 ي بعـد ك تـ يمنظـور بررسـ   به.  خواهد مانديز محرمانه باقي آنان ني شخصيها گذاشت، و داده 

 بـا  ي محـور اصـل  يريـ بـر اسـاس روش عامـل گ    يتشافك ايل عامليبودن سازه پرسشنامه، تحل
 يـة شـود، مفروضـات اول      ي مشاهده مـ   3ول  ه در جد  كگونه    همان. س انجام شد  كميچرخش وار 

امـل  ك ي صفر و همبـستگ ي، و عدم همبستگيريگ  عامليت حجم نمونه برايفاك (يل عامل يتحل
  .برآورده شده است) رهاين متغيب
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  يتشافك ايل عامليش فرض تحلي پيها آزمون. 3جدول 

 بافت رفتارعاطفه/زشيانگ شناخت  

 KMO measure(.74 .65 .68 .72(ن كياول-ريم-زرياك ةآمار

     )Bartlett's Test( بارلت ةآمار

 184.75 120.32 136.30 136.45  دويخ

 6 6 6 6 يدرجه آزاد

 000. 000. 000. 000. يسطح معنا دار

 Determinant( .50 .54 .50 .39(نان يدترم

ــه، بــرا3ج جــدول يبنــابر نتــا ــوده يافكــل عامــل يــ انجــام تحلي، انــدازه و حجــم نمون  ب
)KMO> 0.6( رها بوده   يان متغ ي صفر م  ي فاقد درجه همبستگ   يس همبستگ ي، ماتر)p=.000(  و ،

ل يـ سـپس، تحل  ). Determinant>.00001(رها وجود نداشـته اسـت       يان متغ يامل م ك يهمبستگ
 خـود  يهـا   هر بعد از مهارت  يها اسيرمقي مجموع نمرات ز   ي بررو يروش محور اصل    به يعامل
دل يـ  و فيـك گفتـه تاباچن  بـه . انجـام شـد  ) طفـه، رفتـار و بافـت    عا -زشيشناخت، انگ  (يميتنظ

  .ق قابل قبول است ي تحقيتشافكن روش در فاز اي ايلكطور  ، به)2012(
 يزيـ ر   برنامه ة مرحل 3 و   2،  1 يها  هي، گو 4 در جدول    يتشافك ا يل عامل يج تحل يبر اساس نتا  

 دانـش  يسـاز  امـل فعـال   بـر ع  7 و   5 يهـا   هي، و گو  يگذار   عامل هدف  ي بر رو  يدر بعد شناخت  
 بـه   13 و   11،  9ه  يـ ، سـه گو   ي نظارت در بعد شناخت    ة مرحل ةاما در بار  . ردندك ين بارگذار يشيپ

در ارتبـاط  . ردندك ي بارگذار ي نظارت فراشناخت  ي را بر رو   15 و   14 يها  هي، و گو  كينظارت در 
ن يـ ه اكـ نـد  ردك ي عامل بارگـذار يك ي بر رو  19 و   18 يها  هي،  گو  ي مهار بعد شناخت   ةبا مرحل 

 يهـا   هيه، گو كنيسرانجام ا .  بوده است  يعامل در واقع همان عامل انتخاب راهبرد و سازگارساز        
 عامـل   يانتساب بر رو    مربوط به  23ن گوبه   ي، و همچن  22 و   21،  20 يمربوط به قضاوت شناخت   

 يه بــر رويـ  گو16ل، كـ در. ردنـد ك ي بارگــذاري و تأمـل بعـد شـناخت    نشكــفـاز وا  مربـوط بـه  
ن يمتـر كه  كرد  ك ي بارگذار يداري مهارت شن  يبخش   خودنظم يبعد شناخت   مربوط به  يها  رعامليز

  . باشدي م14 يةگو  مربوط بهين بارعاملي و باالتر7 شماره يةگو  مربوط بهيبارعامل
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  يداري شناخت در مهارت شنيبخش  بعد خودنظميها هي گويبارعامل. 4جدول

/ يزير رنامهب /يشياند شيپ  نظارت  مهار  نش و تأملكوا  فاز
  يساز فعال

قضاوت   انتساب راهبرد
  يشناخت

انتخاب 
  راهبرد

  نظارت
 يفراشناخت

  نظارت
  كيدر

 يساز فعال
دانش 

  نيشيپ
  يگذار هدف

  1  2  3  5  7  9 11 13 14 15  18  19  20  21  22  23  هيگو
بار 

 47. 69. 49. 61. 38. 66. 37. 47. 86. 57. 52. 52. 51. 62. 55. 71.  يعامل

نـد  يزير رمولفه در بعد برنامـه    ي دو ز  ي از بارگذار  كي رفتار، حا  يبخش  خودنظم ط به ج مربو ينتا
 ي خودنظـارت يزيـ ر و برنامـه ) 26 و   25يهـا   هيگو( در وقت و تالش      يزير  ه عبارتند از، برنامه   ك
 خودمراقبـت از    ةرمولفـ يز   مربوط بـه    35 و   34،  33  يها  هيدر ضمن، گو  ). 30 و   29 يها  هيگو(

رمولفه بـا  يتنها دو ز. ردندك ير عامل مرحله نظارت بر رفتار را بارگذار   ي ز يزمان و تالش بررو   
ش و  ي افـزا  ينـد از راهبردهـا      ه عبارت كرد  ك ير عامل مهار رفتار  بارگذار     ي ز يه بر رو  يپنج گو 

 43 و 42 يـة ز، دو گويـ ن). 41ه يگو (كمكو طلب ) 40 و   39،  37،  36يه ها يگو(اهش تالش   ك
. ردنـد ك ي انتخاب رفتار بارگذار   يل بر رفتار تحت عنوان راهبردها     نش و تأم  ك وا يرا هم بر رو   

 ي رفتـار بارگـذار    يبخـش    عامل خودنظم  يعني عامل،   يك ين چهار مرحله بر رو    ي، ا يبه هر رو  
ت يـ نـار گذاشـته، و در نها  كه ي گو5 ، تعداد يتشافكل عامل اي تحلةجيه، در نتكنيضمن ا . ردندك

ن يمتـر كه  كـ رد  كـ  ي رفتـار بارگـذار    يبخـش   عامل خودنظم رين ز ي هم يتم را بر رو   ي آ 14تعداد  
، 4جـدول  (  اسـت 35 يـة گو  مربـوط بـه  ين بارعاملي و باالتر33 شماره يةگو  مربوط بهيبارعامل

  ).1ادامه
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  يداري رفتار در مهارت شنيبخش  بعد خودنظميها هي گويبارعامل. )1ادامه (4جدول 

نش و كوا
  يساز فعال/يزير برنامه/يشياند شيپ  نظارت  مهار  تأمل

انتخاب 
  رفتار

  طلب
  كمك

ش و ي افزايراهبردها
  اهش تالشك

  خودمراقبت در
  زمان و تالش

  يزير برنامه
  يخودنظارت

  دريزير برنامه
 وقت و تالش

43 42 41  40  39  37  36  35  34  33  30  29  26  25  
.66.66 .65  .58 .46 .60  .45  .78  .56  .40  .59  .45  .53  .61  

زش و عاطفـه در     يـ  انگ يبخـش   بعد خودنظم   مربوط به  يتشافك ا ي عامل ليج تحل ين، نتا يهمچن
 از بعـد  يزيـ ر  برنامـه ة مرحلـ ةدربار.  قابل مشاهده است4 جدول  2 ة، در ادام  يداريمهارت شن 

ه عبـارت بودنـد از      كـ دست آمـد     رمولفه به يزش و عاطفه، در مجموع سه ز      ي انگ يبخش  خودنظم
و ) 51 و   50 يهـا   هيـ گو(ف  يـ لك ت ي سـخت  كدرا، ا )47 و   45،  44 يهـا   هيـ گو (  هـدف  يريسوگ

 عالقـه  يسـاز  و فعـال ) 49 و48 يهـا  هيـ گو (يارامـد ك خودةه خود از دو مولف   ك سوم   ةرمولفيز
ز از  ي آن ن  ةزش و عاطف  ين، مرحله نظارت بر انگ    يهمچن. ل شده است  كيتش) 55 و   54 يها  هيگو(

. باشــند يرف آن مــ معــ58 و 57، 56 يهــا هيــه در واقــع گوكــافتــه يل كيرمولفــه تــشي زيــك
ن، يهمچنـ . ردكـ  يزش و عاطفه بارگـذار يرعامل مهار بعد انگي زي  بررو 62 و   61 يها  هيز،گوين

رد كـ  يرعامل بارگـذار  ي دو ز  يميزش و عاطفه خود تنظ    ينش و تأمل بعد انگ    ك وا ةل مرحل يدر ذ 
 يهـا   هيگو (ي انتساب يها  نشكو وا ) 71 و   70 يها  هيگو (ي عاطف يها  نشكه عبارت بودند از وا    ك

زه و يـ  انگيبخـش   عامـل خـودنظم   يعنـ ي عامل،   يك يرمولفه بر رو  ين چهار ز  يا). 74 و   73،  72
 شـد،   ين عامل بارگذار  ي ا يه بر رو  ي گو 31ه از   ي گو 19جه ، تعداد    يدر نت . ردك يعاطفه بارگذار 

 و 48 ةه شـمار يـ گو  مربوط بـه ين بارعامليمتركه ك است يادآوري ةستيبا . حذف شدنديو مابق
  .باشد ي م51 يةگو  مربوط بهين بارعامليباالتر
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  يداريزش و عاطفه در مهارت شني انگيبخش  بعد خودنظميها هي گويبارعامل. )2ادامه (4جدول 

  سازي فعال/ريزي برنامه/انديشي پيش  نظارت  مهار  واكنش و تأمل

   نشكوا
  يانتساب

   نشكوا
  يعاطف

مهار 
زش و يانگ

  عاطفه

 نظارت بر
زش و يانگ

  عاطفه

يساز فعال
  عالقه

 كادرا
 يسخت

  فيلكت

 -اركخود
   هدفيريسوگ  يآمد

74 73 72 71 70 62 61 58 57 56 55 54 49 48 51 50 47 45 44 
.47 .65 .54 .42 .85 .54 .54 .68 .67 .39 .36 .52 .59 .36 .91 .56 .63 .43 .47 

ر مهـارت   بافـت د يبخـش  بعـد خـودنظم    مربـوط بـه    يتـشاف ك ا يل عامل يج تحل يان، نتا يدر پا 
رمولفـه در   ي دو ز  ي از بارگذار  كيج حا ينتا. قابل مشاهده است   ) 3ادامه (4 در جدول      يداريشن

 يهـا  هيه گوكف يلك تكه عبارتند از ادراكباشد    ي بافت م  يبخش   بعد خودنظم  يزير   برنامه ةمرحل
 در امـا . شـود  ي م80 و 79 يها هيت، در واقع شامل گوي موقع ك معرف آنند و ادرا    78 و   77،  75

  هيـ ه شـامل چهـار گو     كرد  ك يرمولفه بارگذار ي ز يكارتباط با مرحله نظارت در بعد بافت، تنها         
رمولفـه  يدو ز . شـود   يم) 84 و   83 يها  هيگو(ت  يو موقع ) 82  و    81 يها  هيگو(ف  يلكت مربوط به 

و مهـار  ) 87 و85 يهـا  هيـ گو(ف يـ لكه عبارتند از مهـار ت كرد ك ي بعد مهار بارگذار يز بر رو  ين
 ينش و تأمـل بارگـذار  ك مرحله وايرمولفه برروين، دو زيهمچن). 89 و   88 يها  هيگو(ت  يقعمو

ت ي موضـع يابيو ارزشـ ) 92 و 90 يهـا   هيـ گو(ف يـ لك ت يابي ارزشـ  يهـا   ه شـامل راهبـرد    كرد  ك
ه كـ  مانـد    ي مطلـوب بـاق    يهـا   نهيه به عنوان گز   ي گو 17سرانجام،  . شود  يم) 94 و   93 يها  تميآ(
  . باشدي م90 يةگو  مربوط بهين بارعاملي و باالتر78ه شماره يوط به گو مربين بارعامليمترك

  يداري بافت در مهارت شنيبخش  بعد خودنظميها هي گويبارعامل. )3ادامه (4جدول 

 فعال/يزير برنامه/يشياند شيپ  نظارت  مهار  نش و تأملكوا
  يساز

 يابيارزش
  تيموقع

 يابيارزش
  فيلكت

  مهار
  تيموقع

  مهار
  فيلكت

 بر نظارت
  تيموقع

نظارت بر 
  فيلكت

 كادرا
  يزير برنامه  تيموقع

94  93  92  90  89  88  87  86  84  83  82  81  80  79  78  77  75  
.60 .45 .58 .71 .49 .67 .53 .63 .40 .62 .49 .46 .68 .69 .34 .91 .39 
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ه مجموع نمرات هر چهار     كشود   ي م يريگ  جهين نت ي، چن 5ج مندرج در جدول     ينتا با توجه به  
 درصـد از    81/55ه  كـ  قرار گرفته اسـت      1مقدار باالتر از      ژهي عامل با و   يك ياس، بر رو  ي مق ريز

  .ندك ين ميي را تبيداري در مهارت شنيبخش انس خودنظميوار

 ن شدهييانس تبيل وارك. 5جدول 

  
 

  هير اوليژه مقاديو
(Initial Eigenvalues)  

  ي عاملياستخراج مجموع مجذور بارها
(Extraction Sums of Squared Loadings)  

  عامل
(Factor)  

  لك
)Total(

 

 انسيدرصد وار

(% of ) Variance 

  يدرصد تجمع
(Cumulative %) 

  لك
)Total(

 

 انسيدرصد وار

(% of  ) Variance 

  يدرصد تجمع
(Cumulative %) 

1 2.23 55.81 55.81 1.74 43.52 43.52 

شود   ي م يريگ  جهين نت ي، چن يتشافك ا يلل عام يج حاصل از روش تحل    ي نتا ية بر پا  يلكبه طور   
ر عامـل  يـ ، از چهـار ز  يداري در مهـارت شـن     يبخـش    خودنظم يراهبردها  مربوط به  ةه پرسشنام ك
ــاريشــناخت( ــافتيعــاطف/يزشــي، انگي، رفت ــكو تنهــا ) ي و ب ــل مي ــون ك عام ــين ــل يعن  عام

 يـي  سـطح روا يمنظـور بررسـ   سـپس، بـه  . افته اسـت يل  كي تش يداري مهارت شن  يبخش  خودنظم
ل كشـ ( شـد  ي طراح22 با استفاده از آموس  ي مدل فرض  يك شده،   ي پرسشنامه طراح  يساختار

1 .(  
حـداقل مجـذور مـوزون نـشده      منظور اجراي تحليل عامل تأييـدي، از روش موسـوم بـه         به

حـسين و  (هاي كوچك پيشنهاد شـده اسـت    استفاده شد، چراكه معموال اين روش دربارة نمونه      
گانــه  هـاي هـر يـك از مراحـل چهـار      ظـور، مجمـوع نمـرات گويـه    بـدين من ). 1996هـوالدر،  

واكنش در مورد هر يك از ابعاد          /سازي، نظارت، مهار و ارزشيابي      فعال/ريزي  برنامه/انديشي  پيش
محاسـبه شـد، زيـرا دربـارة        ) عاطفه، رفتار، بافـت   /شناخت، انگيزش (بخشي    چهارگانه خودنظم 

هـاي اوليـه    مـرات باعـث حفـظ واريـانس در داده    هاي چندوجهي، استفاده از مجمـوع ن   مقياس
  ).  2009استفانو، ژو و ميندريال،  دي(شود  مي
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  يداري مهارت شنيبخش مدل خودنظم. 1ل كش

  يداري مهارت شنيبخش  برازش مدل خودنظميها شاخص. 6جدول 

  GFI  AGFI  NFI  RFI  RMR  شاخص برازش
  93.  93.  94.  96. 97.  بيضر

ن نشانگر عدم   يه ا كدار بود    ي مربع، معن  يب آزمون خ  ي، ضر يديي تأ يلل عام يج تحل يبنابر نتا 
 ي حجـم نمونـه، سـطح معنـادار      ت به ي مربع، به علت حساس    يبرازش مدل است  اما، آزمون خ      

،  6ج منـدرج در جـدول       ي نتـا  بنابرن حال،   يبا ا . دهد ي نشان م  يديي تأ يل عامل ي در تحل  ينادرست
هـا،   ن شاخص يب ا يه ضرا كن مدل است، چرا   يبرازش ا  برازش  نشان دهنده      يها گر شاخص يد

 .  بود0,9 باالتر از يهمگ
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  يريگ جهيبحث و نت -5
 در مهـارت    يبخـش    خـودنظم  ين بـود تـا وجـود و ابعـاد راهبردهـا           ي حاضر ا  ةهدف مطالع 

ن، پـس از  يبنـابرا . ند كعنوان زبان خارجه، را مشخص  ، بهيسيآموزان انگل   توسط زبان  يداريشن
 يـة  بر پايداري در مهارت شن   يبخش   خودنظم ي سنجش راهبردها  يژه برا ي و يا امه پرسشن يطراح

ج حاصـل از    ينتـا .  قـرار گرفـت    ي آن مورد بررسـ    يي، روا ) 2004(چ  ينتري پ يبخش  مدل خودنظم 
 پرسـشنامه مزبـور اسـت       يـي  و روا  ييايـ د پا ييـ  در تا  يافكـ انگر وجود ادله    ي ب ي آمار يها  ليتحل

 ي برايا  حاضر، سنجهة شده در چارچوب مطالع   يسشنامه طراح ، پر يهر رو  به). 6 و   5جداول  (
 يسيـ  زبـان انگل   يريادگيـ  در   يداريآموزان در ارتباط با مهـارت شـن          زبان يميتنظ  خود ييشناسا
  . است) 2004(چ ينتريه مطابق با ابعاد چهارگانه مدل پكاست، 

 ي و عـاطف   يشـناخت ، فرا يابعـاد شـناخت    ق مربوط به  ين تحق يج ا يه نتا ك است   يادآوري ةستيبا
 اسـت  يداري شـن ي راهبـرد هـا  ي سنجه ها  ة در گستر  يقات قبل ي تحق ي در راستا  يبخش  خودنظم

گـر، در   يان د يـ ب بـه ). 2015اسـم،   ك؛  2010؛ ژو،   2008،  ي؛ هسوهه و جـو    1997فت،  يواندرگر(
 يهـا   در مهـارت   ي و عـاطف   ي، فراشناخت يسه ابعاد شناخت   ز به يز پژوهشگران ن  ي، ن يقات قبل يتحق

ن دسته از پژوهشگران اسـتفاده      يه ا ك يچارچوب نظر  البته با توجه به   .  رده اند ك اذعان   يارديشن
  . اند ردهكز اشاره ي نيداري شني از راهبردهايگريابعاد د  بهياند، برخ ردهك

 مطالعـات   يها افتهي ي، با تمام  ي متعدد ين پژوهش، نقاط افتراق   يدست آمده در ا    ج به ياما، نتا 
 از چهــار بعــد يبخــش  خــودنظميهــا ، مهــارت)2004(چ ينتــرياس مــدل پبــر اســ.  دارديقبلــ

ل يـ ج حاصـل از تحل    يه نتـا  كـ ل شده اسـت     كيتش) ي و بافت  ي، رفتار يعاطف-يزشيانگ ،يشناخت(
قـات  يآنچه در تحق  ). 6 و   5جداول  (ن مسـئله صحه گذاشت     يز بر ا  ي ن يديي و تأ  يتشافك ا يعامل

 يعنـ يباشد و بعد چهـارم،        ي سه بعد اول م    يبردهاد راه ي مورد توجه قرار گرفته، صرفا مو      يقبل
مـورد توجـه قـرار      ) محـور -تيمحور و موقع  -فيلك ت يمشتمل بر راهبردها   (ي بافت يراهبردها

 ك ادرايه راهبـرد هـا  كـ  از آن اسـت     كيق، حـا  ين بخش از تحق   يا ج مربوط به  ينتا. نگرفته است 
 كو ادرا .) بـان مـرتبط اسـت      ز يريادگيـ  بـه    يداريف شـن  يالكه ت ك مثال، معتقدم    يبرا(ف  يلكت

از .) ت دارد يـ  اهم يداري مهـارت شـن    يط اطـراف بـرا    يه مح ك دارم   ي مثال، آگاه  يبرا(ت  يموقع
 از  يبعـد بـافت   ) يزيـ ر   و برنامـه   ي، فعالساز يشياند  شيپ(مرحله اول     مربوط به  يها  جمله راهبرد 

ـ (ف  يـ لك در ارتباط بـا ت     ي نظارت يز، راهبردها ين.  است يداري شن يبخش  خودنظم  مثـال، در    يراب
و .) نمكـ  ير مـ  كـ  ف يداريف شـن  يـ لك خود از انتظارات ت    ك به در  يداريف شن يالكهنگام انجام ت  

ه كـ نم ك ي مرتب ميط را طور  ي مح يداريف شن يالك مثال، هنگام گوش دادن به ت      يبرا(ت  يموقع
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در مرحلـه مهـار از   . ل دادنـد كي را تشك دسته راهبرد مشتريك.)  حاصل شوديشتري ب يآمد  ارك
 سخت اسـت از     يداريف شن يلكه ت كه  يك مثال، زمان  يبرا(ف  يلك مهار ت  يز راهبردها ي بافت ن  بعد

ف يالكـ ه در حـال انجـام ت  يكـ  مثـال، وقت يبـرا (ت يـ و موقع.) نـد ك خواهم آن را ساده   يمعلم م 
ن، يهمچن.  شدند ييز شناسا ين.) نمكل را حل    كوشم مش ك يط نامناسب است، م   يم و مح  يداريشن

 يي احـساس توانـا    يداريف شـن  يـ لك مثـال، پـس از انجـام ت        يبرا(ف  يلك ت يابي ارزش يها  راهبرد
ر يام تـأث    يداري بـر مهـارت شـن      يطـ ي مثـال، عوامـل مح     يبـرا (ت  ي موضـع  يابيو ارزشـ  .) نمك يم
قـات  ي تحق يها  افتهيز با   يافته ن ين  يه ا ك قرار گرفت    ييق مورد شناسا  ين تحق يز در ا  ين.) گذارد  يم

  .  انطباق ندارديقبل
 در هر چهار    يابي و خودارزش  ينشك وا ي از وجود راهبردها   كيق حا ين تحق يج ا يدرضمن، نتا 

قات ي تحق يها  ه سنجه كباشد   يم) ي و بافت  ي، رفتار يعاطف-يزشي، انگ يشناخت (يميبعد خود تنظ  
 يابيف و ارزشـ   يـ لك ت يابي ارزشـ  يهـا   افـزون بـر راهبـرد     .  مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت       يقبل

 و يي شناسـا يهـا   ز دو دسـته راهبـرد     يـ ره شد، در بعـد شـناخت ن       آن اشا  ه در باال به   كت  يموضع
ف يـ لكان تيـ  مثـال، پـس از پا  يبـرا  (ي شـناخت ي داوريها ند از راهبرد    ه عبارت كاستخراج شد   

 يهـا  ستكـ  مثـال، ش   يبـرا (و انتساب   .) نمك ي م ي خود داور  يداري تجارب شن  ة دربار يداريشن
 ةن، در مرحلـ يهمچنـ .). دهم يرد نسبت م به انتخاب غلط راهبيداري مطلب شن  كخود را در در   

ف يالكـ  در تي مثال، وقتيبرا (ي عاطف نشك وايها ز راهبرديعاطفه ن/زشينش و تأمل بعد انگ  كوا
ه كـ  دانم   ي مثال، م  يبرا (يو انتساب .) نمك يت م ي و رضا  يشوم، احساس شاد    ي موفق م  يداريشن
ز يـ ن.) باشـد    مـن    يعـاطف توانـد مـرتبط بـه حـاالت           ي م يداريف شن يالك من در ت   يست ها كش

ن يـ نم تـا بـه ا     ك ي را صرف م   ي مثال، زمان  يبرا( انتخاب رفتار    يضمنأ، راهبردها .  شد ييشناسا
معـرف مرحلـه    .) ستيـ  چ ي بعـد  يداريف شن يلكه انتخاب درست در مورد ت     كنم  كر  كمسئله ف 

چ ينتـر ي مـدل پ ي، در راسـتا ي و تأملينشك واي راهبردهاةهم. باشد ينش و تأمل بعد رفتار م     كوا
 ين دسـته از راهبردهـا  يـ  ايقـات قبلـ  ي تحقيهـا  ه در سـنجه كـ ن مطلب   يد ا ياند و مؤ  ) 2004(

 مورد استفاده ي نظريها چارچوب تواند به  يه م ك ي مورد غفلت قرار گرفته است؛ ضعف      يداريشن
  .  مرتبط باشد

ان كـ ه ام كـ رد  كـ  يريـ گ  جـه يتـوان نت    ين مـ  يج حاصل از پـژوهش حاضـر، چنـ        ياساس نتا  بر
ــك يطراحــ ــراي خوداظهــارة ســنجي ــا مهــارت يبخــش  خــودنظمي راهبردهــاي، ب  مــرتبط ب

ند تا بـر    ك ير همواره تالش م   ي، فراگ ي راهبرد يريادگي ةويدر چارچوب ش  . وجود دارد  يداريشن
د، و بـه    يـ  نظـارت نما   يريادگي ةنيرد در زم  كش در ارتباط با بهبود عمل     يها و اقدامات خو     تالش
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ه، يـ نقل از دورن ، به372: 1994(ن يچامو و روب. رد  ير نظر بگ  يا ز ش ر ي خو يريادگي ابعاد   يعبارت
ه بـر  كيـ توان تنها بـا ت  يآموز را نم  زبانيكرد خوب و مناسب كعمل"ه  كاند    ادآور شده ي) 2005

 يريارگكـ   و بـه   ينه طراح ي در زم  يد و يد د يه با ك نمود، بل  يابي از راهبردها ارز   ي واحد ةمجموع
ت داشـته   يـ  و قابل  ييه مختص اوست، تا چه اندازه توانا      كهبردها   از را  يفرد مجموعه منحصر به  

  ".است
نـد  ياجـرا درآوردن فرا     آمـوزان، بـه      زبـان  ي در توانمندسـاز   يگـر، عنـصر ضـرور     يان د يـ ب به

ن، چنانچه آموزش يبنابرا.  از راهبردهاست يا   است و نه آموزش صرف مجموعه      يبخش  خودنظم
ل يـ ، همـراه و تـوام نباشـد، در ن   يبخـش   خـودنظم يريادگيـ  ي از راهبردها با الگوها  يا  مجموعه

در . ديـ آ يدست نمـ   بهي چندانيتي موفق يريادگي يها  وهي آموزش ش  ةنياهداف مورد نظر، در زم     به
 هـر چـه بهتـر       ك در يه پژوهـشگران بـرا    كـ د در نظـر داشـت       يـ ز با يته را ن  كن ن ين حال، ا  يهم

ر يد از سـا   يـ ز زبـان اول، با    يـ  زبـان دوم ون    يگـر مهـارت هـا     ي و د  يداري مهارت شن  يراهبردها
ه چـارچوب   كـ رسـد     ينظر م  ن به ين، چن يافزون بر ا  . ندك استفاده   يفكي داده   ي گردآور يها  وهيش

 يهـا    سـنجه  ي طراحـ  ي بـرا  يعنـوان چـارچوب    توان به     ي حاضر را م   ةار رفته در مطالع   ك  به ينظر
  .ار گرفتك ها به گر مهارتي ديبخش نظم  خوديراهبردها

 ياربردكـ  و   ي عملـ  يامـدها يتوانـد پ    يج حاصـل از پـژوهش حاضـر، مـ         يتاگونه، ن   نيهم  به
ــستر در ــدرةگ ــارت شــن ي ت ــوزش مه ــان انگليداريس و آم ــ در زب ــهيسي ــراه داشــته   را ب هم

 يت راهبردهــايــاهم ان آمــوزش زبــان، نــسبت بــهيــه معلمــان و مربكــضــرورت دارد  .باشــد
 ياقـع، آمـوزش راهبردهـا     در و . ابنـد ي ي، آگـاه  يداري مهـارت شـن    يريادگي در   يبخش  خودنظم
 آموزش زبان يها  دورهيست در برنامه درس  يبا  ي م يداري در ارتباط با مهارت شن     يبخش  خودنظم

 مهـارت   يريادگيـ  در   ي اساس يتواند نقش   ين راهبردها م  ي از هم  يريگ  ه بهره كگنجانده شود، چرا  
 در انجـام  يهمـ ن ابـزار بتوانـد نقـش م   يـ ه اكـ رود  يد مـ يـ ن حال، اميبا ا.  داشته باشد يداريشن

. رديـ  قـرار بگ   يبـردا  زمـورد بهـره   ي ن يي دانش آمـوزان مقـاطع ابتـدا       يبخش  مطالعات بر خودنظم  
شبرد رونـد آمـوزش   يـ  راهگـشا در پ    يق نقـش  يـ ن تحق يـ  ا يهـا   افتهيه  كرود   ين، انتظار م  يهمچن

ند يراتوانند نسبت به ف     يآموزان م   ز، زبان ين. آموزان داشته باشد     به زبان  يبخش   خودنظم يراهبردها
ش در ينقـاط ضـعف و قـوت خـو      ، بـه  ي راهبـرد  يگذار  هيابند و با سرما   ي ي خود آگاه  يريادگي

  .  ببرندي پيداريمهارت شن
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