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چکیده
هدف پژوهش حاضر توصیف ،تحلیل و ترکیب تحلیلهای ارائهشده در زمینۀ عوامل اثرگذار بر راهبرد
خودتنظیمی در یادگیری بود .روش این پژوهش فراتحلیل و جامعه آماری پژوهش را کلیه مقاالت با درجه
علمی و پژوهشی ،طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان آموزشوپرورش و پایاننامههای موجود در
دانشگاههای محقق اردبیلی و رازی در بین سالهای  4931-4916که به بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر راهبرد
خودتنظیمی در یادگیری پرداخته بودند ،تشکیل میداد .از بین پژوهشهای انجامشده  44مورد برای بررسی
برگزیده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با کمک سه نرمافزار  Excel ،CMA2و  Spss.v.22انجام گرفت .در
سطح آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی برای محاسبه اندازه اثر از  gهگز و
مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی ،برای بررسی معنیداری فراوانی پژوهشها از روش شمارش کای اسکوئر
و جهت ترکیب اندازه اثرها از روش ترکیب احتماالت  tواینر استفاده شد .بهمنظور بررسی وجود سوگیری
انتشار در مطالعات اولیه از نمودار فونل استفاده شد که سوگیری انتشار را در مطالعات اولیه در متغیر راهبرد
خودتنظیمی نشان داد .برای رفع این مشکل از آزمون برازش دووال و توییدی برای هر دو مدل اثرات ثابت
و تصادفی استفاده گردید .بهمنظور بررسی همگنی مطالعات از آزمون  I2و  Qاستفاده شد که نشان داد
مطالعات اولیه همگن نیستند .اندازه اثر محاسبهشده برای مطالعات تحت هر دو مدل ثابت و تصادفی از نظر
آماری برای متغیر مورد بررسی معنادار بود .همچنین نتایج ترکیب احتماالت  tواینر نشان داد بین اندازۀ اثرهای
ترکیبشده تفاوت معناداری وجود دارد .درنهایت  46عامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی شناسایی و
اثرگذاری آنها معنیدار ارزیابی شد .در بین عوامل شناسایی باالترین شاخص اندازه اثر محاسبهشده مربوط
به متغیر یادگیری مشارکتی از نوع جیک ساو بود.

 . 4دانشجوی دکتری ،علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران( ،نویسنده مسئول)،
fzaegamean@gmail.com
 .2دانشیار ،علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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واژگان کلیدی :فراتحلیل ،راهبرد خودتنظیمی ،خودتنظیمی ،یادگیری.

مقدمه
در نظامهای آموزشی جهان امروز از جمله اهدافی که در فرایند تعلمیم و تربیت فراگیران
حائز اهمیت است ،تبدیل آنها به یادگیرندگان راهبردی و برخوردار از توانایی خودتنظیمی
در یادگیری است (درخشان هوره .)4931 ،خودتنظیمی بهعنوان یکی از راهبردهای انگیزشی
در یادگیری دارای ساختاری چندبعدی متشکل از فرآیندهای رفتاری ،شناختی ،هیجانی و
فیزیولوژیک است که دربرگیرندۀ تمامی کوششهای آگاهانه یا ناآگاهانه شخص در جهت
تعدیل حاالت یا واکنشهاست (جلوهگر ،کارشکی و اصغری نکاح .)4936 ،موضوع
خودتنظیمی ارتباط نزدیکی با مفهوم انگیزش در یادگیری دارد .چارچوب اصلی نظریۀ
خودتنظیمی بر این استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر باورهای فراشناختی،
انگیزشی و رفتاری ،یادگیری خود را سازماندهی میکنند (لنینبرک و پینتریچ.)2661 ،4
پینتریچ )4333( 2یادگیری خودتنظیمی را بهعنوان فرآیندی فعال و ساختاری پردازشی
تعریف میکند که با آن یادگیرنده اهداف فعالیتهای یادگیری ،شناخت ،انگیزه و رفتار
خود را تنظیم و کنترل میکند (به نقل از نیکوس و جورج .)2661 ،9زیمرمن)4313( 1
راهبردهای خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف کرد که در دانش آموزان بهجای آنکه
برای کسب مهارت و دانش بر معلمان ،والدین یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند؛ شخصاً
کوششهای خود را شروع و هدایت میکنند .خودتنظیمی یادگیری در فراگیران ،چگونگی
کنترل افکار و رفتارهای آنان برای دستیابی به پیشرفت تحصیلی تعریف میشود (زیمرمن و
شانک .)2644 ،1خودتنظیمی مجموعه اقدامات و فرآیندهای رفتاری است که بهمنظور
رسیدن به اهداف یادگیری و تالش جهت دستیابی به موفقیت صورت میگیرد (کیزلسک،
ساناگاستین و مالدونادو0؛ .)2640

1. Linnenbrink & Pintrich,
2. Pintrich
3. Nikos & George
4. Zimmerman
5. Schunk
6. Kizilcec, Sanagustin & Maldonado
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زیمرمن و پونز )4311( 4راهبردهای خودتنظیمی را دارای چهار بعد میدانند :بعد رفتاری،
بعد انگیزشی ،بعد شناختی و بعد فراشناختی .پژوهشگران راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
را بهمنزله یک صفت ثابت و بدون تغییر در نظر نمیگیرند بلکه آن را مهارتی تلقی میکنند
که از طریق تجارب شخصی و استفاده از این راهبردها در عمل ،به توسعهیافتگی آن در فرد
منتج میشود (آزویدو و کروملی2661 ،2؛ شانک2661 ،؛ زیمرمن .)2641 ،فراگیرانی که از
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده میکنند ضمن آنکه به سطوح باالتری از
خودکارآمدی و درک صحیح از یادگیری بهعنوان ارزش تکلیف دست مییابند ،قادر
خواهند بود که سطوح عملکرد تحصیلی خود را ارتقا دهند (پینتریچ و دیگروت4336 ،9؛
ساالمونسون 1و همکاران.)2663 ،
خودتنظیمی را میتوان رفتاری در نظر گرفت که به استفادۀ بهینه از منابع گوناگون اطالق
میشود و یادگیری را افزایش میدهد .این منابع ،زمان ،مکان ،چگونگی کمک گرفتن از
منابع در دسترس ازجمله :معلم ،والدین ،دوستان ،مواد آموزشی و کمکآموزشی را شامل
میشود .خودتنظیمی انگیزشی به کاربرد فعال راهبردهای انگیزشی بهمنظور افزایش یادگیری
اطالق میشود  .فراگیران با خودتنظیمی انگیزشی در تمام مراحل یادگیری ،خود را فردی
خودکارآمد و مستقل میدانند .از نظر شناختی و فراشناختی نیز افراد خودتنظیمگر افرادی
هستند که در فرآیند یادگیری از برنامهریزی ،سازماندهی ،خودآموزی ،خودکنترلی و
خودارزیابی استفاده میکنند .یادگیری خودتنظیمی در طی اکتساب مهارتها ممکن است
تفاوتهای فردی افراد را توجیه کند .دانش آموزان موفق راهبردهای یادگیریِ خودتنظیمیِ
سازش یافته و الگوهای انگیزشی را در هنگام انجام دادن تکالیف (مثل کوشش برای
موفقیت ،لذت بردن از چالشهای فعالیت ،استفاده مناسب از راهبردهای یادگیری ،تنظیم
کردن اهداف ویژه و نشان دادن سطح باالیی از احساس خودکارآمدی) از خود نشان
میدهند .در مقابل دانش آموزان ناموفق کمتر تالش میکنند و عالقۀ کمتری به انجام دادن
فعالیتها دارند .آنها به تنظیم اهداف ویژۀ راهبردهای یادگیری قادر نیستند ،خودکارآمدی
پایینی دارند و بهندرت به سطح باالیی از موفقیت میرسند (بمبنیوتی .)2661 ،1بر اساس
1. Zimmerman & ponz
2. Azevedo & Cromley
3. De Groot
4. Salamonson
5. Bembenutty
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دیدگاه وینشتین و مایر )4310( 4راهبرهای خودتنظیمی یادگیری شامل سه سازه است که
عبارتاند از :شناخت ،فراشناخت و منابع مدیریت و نظارت .شناخت در این مدل مشتمل بر
راهبردهای شناختی یادگیری و قدرت تفکر انتقادی میگردد .راهبردهای شناختی یادگیری
در این مدل ،مرور ذهنی ،بسط ،سازماندهی اطالعات و تفکر را شامل میشود .منظور از
فراشناخت ،راهبردهای نظارت بر فرآیند یادگیری و خودتنظیمی است .راهبردهای مدیریت
منابع نیز بهعنوان سومین مؤلفه خودتنظیمی ،دربرگیرنده راهبردهایی برای کنترل و اداره
عوامل غیر شناختی یادگیری ،مانند زمان ،تالش و محیط است (سیف .)4936 ،استفاده از
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باعث ایجاد تنظیم مؤثر در کنترل یادگیری فرد ،بهمنظور
دستیابی به اهداف شخصی میشود (نییتفلد ،شورز و هافمن.)2641 ،2
یافتههای پژوهشی نشان میدهد که بسیاری از دانشآموزانی که میتوانند جنبههای
شناختی ،انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظیم کنند ،بهعنوان یک یادگیرنده
بسیار موفق بودهاند .اینگونه یافتهها نشان میدهند که یادگیری خودتنظیمی پیشبینی کنندۀ
عملکرد تحصیلی است و یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی باید یاد بگیرند که
چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند و اهداف خود را بهرغم مشکل بودن تکالیف درسی
حفظ کنند (پینتریچ و روشو .)2662 ،9تعدادی از پژوهشها نیز نشان دادهاند که آموزش
یادگیری خودتنظیم میتواند پیشرفت تحصیلی را تقویت کند و انگیزۀ یادگیری را تسهیل
کند (زیمرمن و پونز .)4311 ،راهبردهای خودتنظیمی نهتنها به فرآیندهای یادگیری در دانش
آموزان کمک میکند بلکه فرصتهایی برای آنان فراهم میکند تا بهطور فعال فرآیندهایی
مانند تنظیم اهداف ،خودکنترلی ،خودارزیابی و خود انگیزشی را مدیریت کنند و با رشد
جهتگیری ،اهداف خود در یادگیری را تقویت و تسهیل نمایند.
خودتنظیمی اغلب با انگیزش اشتباه میشود .اگرچه این دو مفهوم دارای عناصر مشترکی
هستند اما تفاوتهایی هم بین آنها وجود دارد .در بعضی از تعاریف انگیزش ،انتخاب سازه
اصلی انگیزش نیست (دسی و ریان ،)4311 ،1با وجود این دانش آموزان ممکن است براثر
انتخاب شخصی و یا به دلیل نیاز ادراکشده و یا حتّی به شیوههای ناخودآگاه یا ضمنی
1. Weinstein & Mayer
2. Nietfeld, Shores & Hoffmann
3. Rusho
4. Deci & Ryan
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برانگیخته شوند (برگ و فرگوسن .)2666 ،4برعکس خودتنظیمی به درجهای از انتخاب
قصدمندانۀ راهبردها یا رفتاری که برای دستیابی به اهدافی طراحی شده است نیاز دارد.
همچنین نظریههای انگیزشی روی چگونگی فراخوانی یا تقویت و تضعیف انگیزش بهعنوان
تابعی از عوامل شخصی و موقعیتی متمرکز میشوند ،اما تمرکز کمی بر چگونگی کنترل یا
تنظیم آگاهانه انگیزش وجود دارد .در مقابل ،الگوهای خودتنظیمی معموالً به موضوعاتی
دربارۀ اینکه افراد چگونه میتوانند انگیزه ،شناخت و رفتار خود را کنترل کنند ،میپردازد
(پینتریچ .)2666 ،بری )4332( 2خودتنظیمی را مهارتهایی که دانش آموزان برای طراحی،
کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند ،همچنین تمایل برای یادگیری و نیز اندیشیدن
به کل فرآیند یادگیری و ارزیابی آن توسط دانش آموزان ،توصیف میکند .این موضوع که
دانش آموزان چگونه یادگیری خود را از نظر فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری سامان میدهند،
اساس نظریه یادگیری خودتنظیمی را تشکیل میدهد (زیمرمن و مارتینز -پونز .)4336 ،بر
مبنای نظریه بندورا؛ شناخت اجتماعی ،اساس یادگیری خودتنظیمی را تشکیل میدهد .بهزعم
وی ،سه عامل فرآیندهای شخصی ،محیطی و رفتاری ،تعیینکننده کلیه فعالیتهای یادگیری
دانش آموزان بهحساب میآیند (بندورا .)4310 ،9بر اساس نظریه یادگیری خودتنظیمی،
عامل خودتنظیمی منبعث از فرآیندهای فراشناختی ،تالش و تدبیر دانش آموزان است.

پینتریچ و شانک ( )2662نظریه شناختی – اجتماعی خودتنظیمی را متشکل از سه فرآیند

مشاهدۀ خود ،قضاوت در مورد خود و خود واکنشی میدانند .این سه فرآیند به فرد کمک
میکنند تا عملکرد خود را با معیارها و استانداردهای از پیش تعیینشده مقایسه کند و از
پیشرفت در مسیر اهدافش آگاه شود (شانک و ارتم ر .)2666 ،1مشاهدۀ خود (خود
مشاهدهگری) به توجه آگاهانه به جنبههایی از رفتار فرد اشاره دارد .اگر افراد ندانند که چه
انجام میدهند ،قادر به تنظیم عملکرد خود نخواهند بود .خودمشاهدهگری میتواند انگیزش
را افزایش دهد؛ زیرا زمانی که افراد از آنچه انجام میدهند آگاهی دارند ،ممکن است به این
آگاهی واکنش نشان داده و رفتار خود را تغییر دهند .ویژگیهای هدف (خاص بودن،
نزدیکی و دشواری) بر خودتنظیمی و انگیزش تأثیر میگذارد .ویژگیهای هدف مقایسههای
1. Bargh & Ferguson
2. Berry
3. Bandura
4. Ertmer
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پیشرفت را افزایش میدهد ،بهطوریکه دانش آموزان میتوانند بسته به ارزیابی پیشرفت،
راهبردهای خود را حفظ کنند یا تغییر دهند .خود واکنشیها پاسخهای رفتاری ،شناختی و
عاطفی به خودارزیابی هستند آنها برانگیزانندهاند ،این باور که فرد پیشرفت قابل قبولی دارد،
همراه با خوشنودی پیشبینیشده از دستیابی به هدف ،باعث افزایش خودکارآمدی میشود.
اگر افراد به پیشرفت و بهبود معتقد باشند ،ارزشیابیهای منفی انگیزش را کاهش نمیدهند؛
اما اگر دانش آموزان بر این باور باشند که فاقد توانایی الزم هستند و هر قدر کار کنند و از
راهبردها هم استفاده نمایند موفق نخواهند شد ،انگیزش افزایش نمییابد .آموزش به افراد
برای اینکه به صورت ارزشیابانه به عملکردهای خود پاسخ دهند ،انگیزش را افزایش
میدهد؛ بهطور مثال افرادی که فکر میکنند میتوانند بهتر عمل کنند بیشتر سرسختی نشان
میدهند و تالش میکنند (پینتریچ و شانک .)2662 ،افراد همچنین ممکن است مشوقهایی

ملموس را مشروط به عملکرد کنند .نظریه شناختی– اجتماعی فرض میکند که پیامدهای
پیشبینیشدۀ رفتار بیشتر از پیامدهای واقعی انگیزش را افزایش میدهند .استفاده از وقت
آزاد مشروط به کسب نمرات خوب ،میتواند دانش آموزان را برای مطالعه جدی برانگیزاند.
پاداشهای بیرونی که با موفقیتهای واقعی پیوند یافتهاند ،انگیزش و خودکارآمدی را

افزایش میدهند .بیان این جمله به دانش آموزان که دستیابی به پاداشها بر مبنای عملکرد
آنهاست .حسی از خودکارآمدی را برای یادگیری به آنها القا میکند .زمانی که دانش
آموزان روی تکالیف کار میکنند ،به پیشرفت خود توجه میکنند و به خاطر پیشرفتشان
پاداش دریافت میکنند ،خودکارآمدیشان تأیید میشود (پینتریچ .)2661 ،پاداشهایی که
با عملکرد واقعی پیوند یافته است (مثالً برای صرف زمان داده شده است) ممکن است
اطالعات خودکارآمدی منفی را منتقل کند؛ دانش آموزان ممکن است استنباط کنند که به
دلیل عدم توانایی ،نباید انتظار یادگیری زیادی داشته باشند.
روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیرباز به بررسی تأثیر عوامل شناختی و
انگیزشی در یادگیری و عملکرد یادگیرندگان در حوزههای گوناگون درسی توجه داشتهاند
(پوراصغر ،کیامنش ،سرمدی و زارع .)4932 ،از دهه  4316میالدی تحقیقات در زمینه
یادگیری بر چگونگی تعامل عوامل انگیزشی و شناختی که بهطور مشترک روی یادگیری و
پیشرفت یادگیرندگان اثر میگذارند؛ متمرکز شده است .اکنون این اتفاقنظر وجود دارد که
یادگیرندگان برای موفقیت تحصیلی هم به مهارتهای شناختی و هم باورها و تمایالت
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انگیزشی نیاز دارند (پینتریچ ،دیگروت .)2646 ،4این موارد عواملی درون فردی هستند که
بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان تأثیر دارد (وینترس ،گرین و کاستیچ2661 ،2؛ اوزر و
آکگان .)2641 ،9طبق دیدگاه شناختی -اجتماعی ،یادگیرندگان برای موفقیت تحصیلی به
مهارتهای شناختی ،باورها و تمایالت انگیزشی نیاز دارند .بر اساس این دیدگاه
یادگیرندگان در فرایند یادگیری میتوانند جنبههای از شناخت ،انگیزش ،رفتار و ویژگیهای
محیط یادگیری خود را نظارت ،کنترل و تنظیم کنند .نظارت و کنترل شناخت بخشی از
یادگیری خودتنظیمی است که توسط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی انجام میشود.
راهبرد خودتنظیمی به نظارت ،تنظیم و کنترل فراگیران از فعالیتهای شناختی و رفتار واقعی
خودشان اشاره دارد (پوراصغر و همکاران .)4932 ،طبق تحقیقات وینترز و همکاران
()2661؛ پینتریچ و دیگروت ()2646؛ ترویلت ،دورون و کومبس)2640( 1؛ گرونچل 1و
همکاران ( )2640بین یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی همبستگی مثبتی وجود دارد.
طبق یافتههای پینتریچ و دیگروت ( )2646رابطۀ مستقیم قوی بین خودکارآمدی با یادگیری
خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی هم در دانش آموزان دوره متوسطه و هم در دانشجویان
دانشگاه وجود دارد .همچنین طبق نتایج تحقیقات وینترز و همکاران ( ،)2661پینتریچ و
دیگروت ( )2646جهتگیری هدف درونی رابطه قوی مثبتی با استفاده از راهبردهای
شناختی و نیز راهبردهای خودتنظیمی و خودکارآمدی دارد .جهتگیری هدف بیرونی تنها
متغیر انگیزشی است که نشان میدهد رابطۀ منفی پایدار با یادگیری خودتنظیمی دارد .لذا
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی عاملی شناختی و درون فردی است که در تعامل با عوامل
انگیزشی درون فردی (باور خودکارآمدی ،ارزش تکلیف و جهتگیری هدفی) بر عملکرد
و رفتار فرد تأثیر میگذارد.
راهبرد خودتنظیمی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل درونی که مسیر رسیدن به پیشرفت
تحصیلی را هموار میکند و موجب تسهیل یادگیری و کنترل رفتار فراگیران به سبب
محرکهایی که خودشان به وجود میآورند ،در نظر گرفته میشود .از این روی همواره
مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده و موضوع اصلی بخش قابلتوجهی از پژوهشهای
1. Pintrich & De Groot
2. Winters, Greene, Costich
3. Ozer & Akgun
4. Trouillet, Doron & Combes
5. Grunschel, Schwinger, Steinmayr & Fries
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انجامگرفته در کشور را به خود اختصاص داده است ،بهطوریکه با یک جستجوی ساده در
پایگاه مجالت علمی کشور ،مشاهده میشود که در طول دوازده سال گذشته ،چندین مورد
از مقاالت علمی پژوهشی کشور به این موضوع پرداختهاند .کثرت مطالعات صورت گرفته
در این حوزه که قطعاً به مقاالت علمی پژوهشی محدود نمیشود و همواره پژوهشهایی
وجود دارند که نتایج آنها منتشر نمیگردد و یا پژوهشهایی که به توصیه سازمان یا ارگان
خاصی انجام میشوند و دسترسی به نتایج آن دسته از پژوهشها مقدور نیست ،ضمن اینکه
اهمیت این راهبرد را در فرآیندهای آموزشی برای پژوهشگران نشان میدهد ،این مفهوم را
در بردارد که انجام این تحقیقات با صرف منابع انسانی و مالی قابلتوجهی همراه بوده است.
در صنعت علمی حال حاضر ،بهرهگیری از نتایج پژوهشهای پیشین و یکپارچهسازی و
ترکیب این پژوهشها به دغدغه بزرگی برای پژوهشگران تبدیل شده است و جهت رفع این
چالش ،استفاده از روش علمی که با اتکا بر آن بتوان به هدف یکپارچهسازی نتایج
دستیافت ،ضروری است .روشی که به مدد بهرهگیری از آن میتوان به این مهم دستیافت
روش فراتحلیل است .فراتحلیل را میتوان بهعنوان یک بازنگری در پیشینه پژوهش در نظر
گرفت که مبتنی بر انگاره تراکمی دانش است؛ زیرا مهمترین فرض این انگاره آن است که
دانش حالت تراکمی دارد و پژوهشگران بر اساس آثار و یافتههای پژوهشگران قبلی،
مطالعات خود را پیش میبرند (هومن .)4932 ،روش فراتحلیل بهعنوان رویکردی واضح،
بدون ابهام و نظاممند دارد و سعی میکند که پیامدهای سازگار با اهداف تحقیق را ایجاد
نماید .بهزعم گالس 4دادههای مطالعات پیشین بهعنوان واحد تجربی در یک مطالعه جامع
محسوب میشوند و اندازه اثر یا رابطه بهعنوان دادههای این مطالعه قابل استفاده است .در
روش فراتحلیل ادبیات موضوع از منابع مکتوب مورد بررسی نظاممند قرار میگیرند تا
مشخص شود که بر مبنای تحقیقات گذشته ،اثر یک متغیر روی متغیر دیگر چقدر است .این
روش مشابه تحقیقات میان بخشی است که در تن موضوع بهجای افراد ،نتایج تحقیقات است،
با این تفاوت که شرایط مطالعه در اینجا دشوارتر است (قربانیزاده و نانگیر.)4939 ،
بهطورکلی با توجه به کثرت پژوهشهای انجامگرفته در حوزه راهبرد خودتنظیمی در
یادگیری و نیز اهمیتی که این موضوع در عملکرد و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارد؛ به
واکاوی این تحقیقات پرداختهشده تا از این رهگذر مشخص شود ،عوامل اثرگذار بر راهبرد
1. Glass
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خودتنظیمی در یادگیری کدماند؟ کدام عوامل باالترین و پایینترین اثر را بر متغیر راهبرد
خودتنظیمی اعمال میکنند؟ و آیا ترکیب آزمونهای مطالعات مختلف در حوزه عوامل
اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی معنادار است؟

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردی ،از نظر روش گردآوری دادهها؛ کتابخانهای و از نظر
تکنیک تحلیلی از نوع فراتحلیل است .در این تحقیق ،تمرکز روی تحقیقات انجامشده درباره
یک موضوع خاص است .ازاینرو جامعه موردبررسی پایاننامهها و مقاالت (حاصل از
پژوهشهای انجامشده) در ارتباط با عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری است.
این جامعه بهطور دقیقتر شامل پایاننامههای دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه رازی
کرمانشاه ،مقاالت منتشرشده در مجالت و نشریات معتبر داخلی و مقاالت و چکیدههای
مرتبط با راهبرد خودتنظیمی در تعدادی از سایتهای علمی معتبر و شناختهشده ایرانی (مانند
 )noormagz ،magiran ،irandoc ،sidو طرحهای پژوهشی موجود در سازمان
آموزشوپرورش در بین سالهای  ،4931-4916است .همچنین در این پژوهش بنا بر انجام
نمونهگیری نبوده و تال ش محقق به بررسی کل جامعه (تمام شماری) بوده است؛ بنابراین
اهتمام محقق بر مطالعه و گردآوری اطالعات موردنیاز برای تلخیص و نتیجهگیری مناسب
از تمامی آحاد جامعه است .درمجموع مقاله و پایاننامه با موضوعات کامالً منطبق و یا تشابه
موضوعی نسبتاً باال و مناسب برای فراتحلیل در بین سالهای  16-31گردآوری شد و سپس
از بین آنها با بررسی شرایط ورود هر یک از پژوهشها به فراتحلیل در نهایت در  44مورد،
آزمونهای فراتحلیل روی آن ها اجرا شد .برای گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات و
پیشینه پژوهش؛ از کتابها ،مقاالت و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده
است .همچنین برای گردآوری اطالعات مرتبط با هدف و سؤال پژوهش از فرم کدگذاری
استفاده شد .ابتدا جهت شناسایی پایاننامهها و مقاالت موجود در زمینه عوامل اثرگذار بر
راهبرد خودتنظیمی در یادگیری به پایگاه مرکز اطالعات و مدارک علمی  irandocو همچنین
سایتهای  sid،magiranو  noormagzو مقاالت نمایه شده در مجالت مراجعه و لیست اولیه
مطالعات تهیه شد .درنهایت پژوهشهایی که مالکهای الزم برای ورود به فراتحلیل را دارا
بودند در فرم تهیهشده کدگذاری گردیدند .فرم کدگذاری جهت اخذ اطالعات خاصی نظیر
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نام محقق ،نوع مقاله و سال انتشار و اطالعات اضافی کدگذاری شده مانند اندازه نمونه،
متغیرهای اندازهگیری شده ،سازمان اجرای پژوهش ،دادههای آماری بهدستآمده و نظایر
آن تهیه گردید .در این زمینه از فرم کدگذاری شدۀ کتاب فراتحلیل در پژوهشهای
اجتماعی و رفتاری قاضی طباطبایی و ودادهیر ( )4936استفاده شده است که بهمنظور
استخراج اطالعات متناسب تلخیص شده است .فرم کدگذاری این پژوهش از سه بخش کلی
تشکیل میشد:
الف) شناسه پژوهش :اطالعات مربوط به نام محقق ،سال انتشار یا اجرای پژوهش و محل
اجرای پژوهش در این بخش درج میشد.
ب) مشخصات نمونه پژوهش و شاخصهای کیفی :این بخش اطالعات مربوط به جامعه
و نمونه آماری که پژوهش در آن انجامشده شامل :جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش
نمونهگیری ،پایایی گزارششده و روش محاسبه پایایی و روایی کدگذاری میگردید.
ج) شاخصهای آماری مطالعه :این بخش اطالعات مربوط به متغیرهای اندازهگیری
شده ،روش انجام پژوهش و شاخصهای آماری مورداستفاده را شامل میشد.
برای تجزیهوتحلیل اطالعات از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید .برای
بررسی اطالعات توصیفی پژوهش از نرمافزار  Spss.vs.22و برای پاسخگویی به سؤاالت
پژوهش در بخش استنباطی از نرمافزار  CMA2استفاده و برای محاسبه ترکیب احتماالت با
استفاده از فرمول نویسی ،از نرمافزار  Excelاستفاده گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
مدلهای فراتحلیل اثرات ثابت و اثرات تصادفی و برای به دست آوردن اندازه اثر تفکیکی
و کلی برای مطالعات از اندازه اثر  gهجز ،برای بررسی سوگیری انتشار از نمودارهای قیفی
(فونل پالت) و آزمون اصالح و برازش دووال توییدی ،برای بررسی تعداد مطالعات گم شده
از آزمون  Nایمن از خطا ،همچنین برای بررسی ناهمگونی مطالعات از آزمون  Qو  I2و
جهت ترکیب احتماالت از روش  tواینر استفاده شد .کلیه این عملیات با استفاده از نرمافزار
 Excelو ویرایش دوم نرمافزار جامع فراتحلیل ( )CMA2و به روش ترکیب اندازه اثر
صورت گرفت.
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یافتهها
از بین پژوهشهای انتخابشده 4 ،مورد در سال تحصیلی  2 ،12-19مورد در سال تحصیلی
 4 ،36-34مورد در سال تحصیلی  0 ،32-39مورد در سال تحصیلی  39-31و  4مورد در سال
تحصیلی  31-31انجامگرفته بود .همچنین در  0مورد از روش نمونهگیری خوشهای ،در 9
مورد از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،در  4مورد از روش نمونهگیری طبقهای و در 4
مورد نیز آر روش نمونه در دسترس (اتفاقی) استفاده شده بود .عالوه بر این از بین
پژوهشهای برگزیدهشده برای فراتحلیل از نظر نوع روش تحقیق 2 ،مورد آزمایشی 2 ،مورد
نیمه آزمایشی 1 ،مورد توصیفی -همبستگی و  2مورد علی مقایسهای بود .در  4مورد از
شاخص آماری  0 ،tمورد از شاخص آماری  ،fدر  1مورد از شاخص آماری  Rو در  2مورد
از شاخص آماری  x2استفاده شده بود .الزم به ذکر است که در بعضی از پژوهشها بیشتر از
یک آزمون آماری مورد استفاده قرار گرفته بود .از میان  44پژوهش بررسیشده ،تعداد 42
فرضیه مرتبط با عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری شناساییشده است که از
این بین تعداد  46فرضیه تأیید و  2فرضیه رد شده است.

عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری کدماند؟
Funnel Plot of Standard Error by Hedges's g
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شکل  .1نمودار قیفی شکل خطای استاندارد با انحراف استاندارد از میانگین
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Funnel Plot of Precision by Hedges's g
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شکل  .2نمودار قیفی شکل اندازه اثر هر مطالعه با دقت اندازه اثر

در نمودار  2مطالعات افزودهشده به سمت چپ با رنگ تیره نشاندهنده مطالعاتی است
که باید برای متقارن شدن نمودار به آن افزوده شوند .نتایج هر دو نمودار نشاندهنده سوگیری
انتشار در مطالعات سؤال پژوهشی است .اندازه اثر برآورد شده در صورت اضافه شدن
مطالعات به نمونه فراتحلیل با رنگ تیره در قسمت پایین نمودار نمایش داده شده است که
نشان میدهند با افزایش مطالعات جا افتاده اندازه اثر کاهش مییابد و نمودار بهتر به سمت
متقارن شدن میل میکند .بر اساس اطالعات نمودارهای  4و  2با اضافه شدن تعداد  0مطالعه
به سمت چپ میانگین ،تورش موجود رفع میگردد و توزیع مطالعات از حالت نامتقارن به
حالت متقارن تغییر شکل مییابد.
جدول  .1آزمون اصالح برازش (دووال توییدی) در مدل اثرات ثابت و تصادفی
مطالعات
اضافهشده
ارزشمشاهدهشده
ارزش تعدیلشده

0

اثرات ثابت
نقطه

حد

تخمین

پایین

اثرات تصادفی
حد باال

نقطه

حد

تخمین

پایین

حد باال

ارزش Q

6/1322

6/1962

6/1012

6/3901

6/0411

4/2121

212/9111

6/9223

6/2012

6/9360

6/9011

6/6441

6/2420

104/2210

طبق محاسبات این آزمون در جدول  4در مدل اثرات ثابت و تصادفی برای رفع
سوگیری مطالعات باید  0مطالعه به سمت چپ نمودار اضافه شود 0 .مطالعه این امکان را
فراهم میسازد که ارزش مشاهدهشده  6/132را به ارزش تعدیلشده ( 6/922در مدل اثر

35

فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

ثابت) و ارزش مشاهدهشده  6/390را به ارزش تعدیلشده ( 6/901در مدل اثرات تصادفی)
کاهش دهد.
جدول  .2نتایج آزمون ناهمگونی مطالعات
مدل

مقدار Q

Df

مقدار p

𝟐𝑰

ثابت

212/911

41

6/664

31/011

با توجه به نتایج جدول  Q ،2محاسبهشده برای  44مطالعه با درجه آزادی  41برابر
( )212/911محاسبه شد که در سطح آلفای  p<6/61معنادار است؛ بنابراین فرض صفر تأیید
و با اطمینان  31درصد نتیجه گرفته میشود که مطالعات موردبررسی نامتجانس و ناهمگون
هستند .شاخص  I2نیز که مقدار آن  31/011است که بازهم نشانگر ناهمگونی در مطالعات
است؛ بنابراین  %31/011از تغییرات کل آثار منتشرشده ،به دلیل ناهمگونی گروه نمونه است.
جدول  .3نتایج آزمون  Nایمن از خطای کالسیک
 Zمطالعات مشاهدهشده

مقدار p

آلفا

تعداد مطالعات مشاهدهشده

 Zآلفا

تعداد مطالعات جاافتاده

42/91294

6/664

6/61

40

4/31

4293

آزمون  Nایمن از خطای روزنتال 4تعداد تحقیقات گمشده (با اثر میانگین صفر) را
محاسبه میکند که الزم است به تحلیلها اضافه شود تا عدم معنیداری آماری اثر کلی به
دست آید .همانطور که در جدول  9مشاهده میشود مقدار  Z= 42/91294با  40مطالعه
مشاهدهشده در سطح  p<6/61معنیدار است ،همچنین تعداد مطالعات گمشده با اثر میانگین
صفر که باید به نمونه فراتحلیل افزوده شود تا مقدار  pدو دامنه بزرگتر از  6/61شود 4293
مطالعه است .به این معنی که باید  4293مطالعه دیگر انجام شود تا در نتایج نهایی محاسبات
خطایی رخ دهد و این نتیجه حاکی از دقت و صحت باالی اطالعات و نتایج بهدستآمده از
این پژوهش است .این مقدار مطالعه فاصله از خطا مقدار مناسب و قابلتوجهی است ،بنابراین
با توجه به باال بودن این تعداد میتوان گفت اندازه اثر کلی بهدستآمده برای عوامل اثرگذار
بر خودتنظیمی قابلاعتماد است.
اندازه اثر تفکیکی و کلی مطالعات :برای هر یک از تحقیقات بکار گرفتهشده ،بر اساس
متغیرهای اثرگذار آنها در راهبرد خودتنظیمی در یادگیری بهطور جداگانه شاخص اندازه
1. Rosenthal, s Fail-safe N test
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اثر ،حدود باال و پایین ،مقدار  zو نیز معناداری محاسبه شد که نتایج آن در جدول ذیل آمده
است.
جدول  .4مقادیر اندازه اثر و شاخصهای آماری برای هر مطالعه
شاخصهای آماری
نام پژوهشگر

متغیرها

مظلومیان

اهداف رویکرد -عملکرد

6/606

مظلومیان

ارزش تکلیف

6/466

-6/614

موسوی و جبلعاملی

هوش هیجانی

6/224

-6/662

6/113

مظلومیان

پیشرفت تحصیلی

6/224

6/693

6/169

2/911

مظلومیان

اهداف تبحری

6/911

6/404

6/121

9/010

6/666

واحدی ،قره آغاجی

هیجانهای تحصیلی

6/121

-4/111

2/961

6/119

6/011

رزمی

هوشبهر دانش آموزان

6/104

6/614

4/626

2/412

6/694

الگوی تدریس کاوشگری

6/120

-6/660

4/411

4/316

6/612

مظلومیان

خودکارآمدی تحصیلی

6/021

6/193

6/142

0/161

6/666

سیف ،لطیفیان

باورهای انگیزشی

6/310

6/261

4/261

2/100

6/666

برزگر

آموزش راهبردهای شناختی

4/419

6/131

4/144

9/191

6/664

احمدی

آموزش مهارتهای ارتباطی

4/201

6/242

4/141

1/129

6/666

4/119

6/202

2/493

1/412

6/666

ابراهیمخانی

تدریس تحولی معلمان

4/106

4/293

4/016

49/626

6/666

کریمی مونقی

یادگیری مشارکتی

4/212

4/462

2/932

1/920

6/666

هاشمی

یادگیری مشارکتی جیگساو

1/111

0/341

46/662

46/219

6/666

کرمی ،پاکمهر،
عقیلی

برزگر

آموزش راهبردهای
فراشناختی

 gهجز

حد

حد باال

z

p

-6/424

6/214

6/601

6/141

6/214

4/611

6/221

4/130

6/611
6/642

پایین

باتوجه به اطالعات جدول  ،1از میان  40عامل بهعنوان متغیر اثرگذار بر راهبرد
خودتنظیمی ،در  44متغیر مقادیر اندازه اثر و  Zمحاسبهشده ،معنیدار است (.)P<6/61
مقادیر بهدستآمده در مطالعات واحدی ،قره آغاجی؛ کرمی ،پاکمهر و عقیلی؛ موسوی،

جبلعاملی و علی بخشی؛ مظلومیان (ارزش تکلیف و اهداف رویکرد – عملکرد) در سطح
کمتر از  6/61معنادار نشده است اما باقی مطالعات به نتایج معنادار منتج گردیده است.

یافتههای پژوهش نشان میدهد در بین متغیرهای اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی کمترین

37

فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

مقدار اندازه اثر برابر با  6/224مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلی در پژوهش مظلومیان است.
بیشترین مقدار اندازه اثر بر اساس شاخص  gهجز در بین مطالعات مربوط به آموزش
یادگیری مشارکتی از نوع جیگساو در پژوهش هاشمی است.
جدول  .1توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری
شدت اندازه اثر

فراوانی

درصد فراوانی

 6/4تا  6/9کم

1

21/66

 6/9تا  6/1متوسط

1

94/21

 6/1باالتر

2

19/21

کل

40

466

با توجه به جدول 1؛ برای  1متغیر اندازه اثر کمتر از  1 ،6/9متغیر اندازه اثر متوسط بین
 6/9تا  6/1و  2متغیر اندازه اثر بزرگتر از  6/1محاسبهشده است .بهطورکلی ،مقدار  Zبرای
تمامی پژوهشها بهجز مطالعات واحدی ،قره آغاجی (در متغیر هیجانهای تحصیلی)؛
کرمی  ،پاکمهر و عقیلی (در متغیر الگوی تدریس کاوشگری)؛ موسوی و جبلعاملی (در
متغیر هوش هیجانی)؛ مظلومیان (در متغیرهای ارزش تکلیف و اهداف رویکرد – عملکرد)

که غیر معنادار ارزیابیشدهاند؛ در باقی موارد معنادار گزارششده است .همچنین توزیع
فراوانی جدول  ،1نشان میدهد که  19/21درصد از مطالعات مربوط به عوامل مؤثر در
راهبرد خودتنظیمی در یادگیری ،اندازه اثر باال داشته است .به بیان سادهتر ،این نتیجه حاکی
از شدت تأثیر باالی عوامل متعدد در راهبرد خودتنظیمی است.
جدول  .6اندازه اثر کلی مطالعات بر اساس مدل ثابت و تصادفی
آزمون معناداری

اندازه اثر و سطح اطمینان  31درصد

(دو دامنه)

مدل

تعداد مطالعات

اندازه اثر

حدپایین

حد باال

ثابت

44

6/132

6/196

6/101

z-value
41/111

p-value
6/664

تصادفی

44

6/392

6/040

4/211

1/224

6/664

میانگین اثرات
مثبت

منفی

4/2200

-

نتایج جدول  0نشان میدهد که مقادیر  zدر مدل ثابت و تصادفی به ترتیب برابر 41/111
و  1/224در سطح معنیداری  p<6/61معنادار میباشند .اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده
در زمینه عوامل مؤثر بر راهبرد خودتنظیمی در مدل اثرات ثابت برابر  6/132و در مدل اثرات
تصادفی برابر  6/392است.
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جدول  .7معیار تفسیر اندازه اثر استاندارد (اقتباس از دالور.)1334 ،
تفسیر اندازه اثر

مقدار r

مقدار d

کم

6 /4

6 /2

متوسط

6 /9

6 /1

زیاد

6 /1

6 /1

بر اساس جدول  ،2اندازه اثر کلی برای مطالعات سؤال پژوهش در مدل اثرات ثابت در
حد متوسط و در مدل اثرات تصادفی بزرگ است (جدول  ،)0بنابراین تأثیر عوامل مختلف
بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری تأیید میگردد.
جدول  .8وضعیت شاخصهای آماری مطالعات مرتبط با راهبرد خودتنظیمی بر مبنای H0
ردیف

4

2

پژوهشگر
واحدی و قره
آغاجی
سیف،
لطیفیان

متغیر اثرگذار

سال

شاخص
آماری

وضعیت 𝐻0

عوامل انگیزشی (ارزش تکلیف و
4939

خودکارآمدی) و هیجانهای مثبت و منفی

R

رد

تحصیلی
باورهای انگیزشی

4919

R-T

رد

کرمی،
9

پاکمهر،

الگوی تدریس کاوشگری

4934

F

تأیید

عقیلی
حل مسئله ،استقالل ،تحمل فشار
روانی ،خودشکوفایی،
موسوی ،جبل
1

عاملی ،علی

مؤلفههای
4934

بخشی

هوش
هیجانی

خودآگاهی هیجانی،

T

رد

خوشبینی ،کنترل تکانشی،
انعطافپذیری
روابط بین فردی ،همدلی ،خود

T

تأیید

4939

آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی

F–T

رد

0

هاشمی

4939

یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو

2

ابراهیم خانی

4931

تدریس تحولی معلمان

1

رزمی

4939

هوش

F
F- RT
F

رد
رد

3

احمدی

4939

آموزش مهارتهای ارتباطی

F

رد

ابرازی
1

کریمی مونقی
و همکاران

رد

فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

ردیف

پژوهشگر

سال

39
شاخص

متغیر اثرگذار

آماری

وضعیت 𝐻0

مظلومیان،
46

رستگار،
صیف و

پیشرفت تحصیلی قبلی

4939

R

رد

جهرمی
44

برزگر

آموزش یادگیری خودتنظیمی

4932

F

رد

بر اساس جدول  ،1مشاهده میگردد از میان  42فرضیه مطروحه در زمینه عوامل مؤثر بر
راهبرد خودتنظیمی در یادگیری ،تعداد  46فرضیه صفر رد و تعداد  2فرض صفر تأیید شده
است.
جدول  .3نتایج آزمون کای اسکوئر مطالعات مربوط به متغیر راهبرد خودتنظیمی
مشاهدهشده

P<0/05
46

P>0/05
2

3
9
مورد انتظار
2
p<0/05 ،df= 1 ،X =12/92

کل
42
42

با توجه به مفروضات جدول  3میتوان نتیجه گرفت  X2محاسبهشده
( )X2=42/32،df=4از  X2جدول معیار ،در سطح معناداری  p<0/05بزرگتر بوده و با 31
درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت مقدار محاسبهشده در سطح  6/61معنیدار است؛
بنابراین نقش عوامل شناساییشده بر راهبرد خودتنظیمی تأیید میگردد.
نتایج آزمون ترکیب احتماالت مطالعات :برای بررسی تفاوت معناداری بین اندازه
اثرهای مطالعات از روش جمعکردن مقادیر  tکه به روش واینر معروف است استفاده گردید.

باید توجه کرد که این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که شرط  df≥46برقرار باشد
و حجم نمونه پژوهشهای مورد استفاده بزرگتر یا مساوی  )n≥46(46باشد .در صورت
برقرار نبودن این شرط نتایج ممکن است بهصورت نادقیق باشد.
 2  

t

 df / df

z 
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جدول  .1۱جمع مقادیر  tمطالعات مربوط به متغیر خودتنظیمی
آمارۀ Z

df

سطح معناداری

2/192

3

6/664

با توجه به نتایج جدول  46مقدار  ،Z= 2/192با  df=3در سطح معناداری 6/664
معنیدار است؛ بنابراین با اطمینان  33درصد میتوان نتیجه گرفت که با ترکیب آزمونهای
مستقل در حوزه عوامل مؤثر بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری ،بهطورکلی نتیجه حاصل از
ترکیب این نتایج ،معنادار است .به زبان ساده ،خالصه و ترکیب کلی آزمون که به بررسی
فرضیه در  44مطالعه پرداخته است ،معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
مطالعات و پژوهشهای علمی رکن توسعه هر جامعهای محسوب میشود ،بنابراین باید
کمیت و کیفیت آن را پیوسته موردمطالعه و ارزشیابی قرار داد .ارزشیابی کمی و کیفی
پژوهشها در کشورهای توسعهیافته از دهها سال پیش شروعشده است و به صورتهای
مختلف انجامشده و یکی از شکلهای ارزشیابی پژوهشها ،پژوهشهای از نوع فراتحلیل
است .ضرورت این نوع پژوهش زمانی آشکار میشود که پژوهشهای متعددی در مورد
یک سؤال پژوهشی خاص صورت گرفته ولی نتایج آنها با یکدیگر ناسازگار ،متفاوت و
بعضاً متعارض باشند .در چنین وضعیتی سؤاالتی که به ذهن صاحبنظران خطور میکند این
است که به نتایج کدامیک از پژوهشها میتوان اعتماد کرد؟ چرا بین نتایج آنها تعارض و
تفاوت وجود دارد؟ آیا علت تفاوت و یا تضاد نتایج پژوهشهای انجامشده ،وجود متغیرهای
مداخلهگری بوده است که از چشم پژوهشگران پنهان مانده است؟ و باالخره این سؤال
میتواند مطرح بشود که در مجموع ،پیام خالصهشده پژوهشهای انجامشده چیست؟
سؤاالتی که در عصر حاضر به علت وجود حجم انبوه و فزاینده پژوهشهای انجامشده
میتواند در هر حوزه علمی ،ذهن پژوهشگران را به خود جلب نماید .از طرفی دیگر
راهبردهای خودتنظیمی یکی از عوامل کلیدی در عملکرد تحصیلی و یادگیری است که در
چند دهه اخیر ،توجه صاحبنظران و پژوهشگران را به خود جلب کرده است .با توجه به
موارد مذکور ،پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در
یادگیری انجام گرفت تا از این رهگذر هم به اهمیت پژوهشهای انجامشده در این حوزه و
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هم به شناسایی عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی پرداخته شود .برای بررسی سؤال
پژوهش ابتدا به بررسی پیشفرضهای مربوط به آزمونهای فراتحلیل پرداخته شد .در نمودار
فونل پالت بر اساس شاخص دقت ،میزان مطالعات الزم جهت ایجاد تقارن تعیین گردید.
جدول چینش دووال توئیدی در م دل اثرات ثابت و تصادفی نشان داده است که برای رفع
سوگیری مطالعات باید  0مطالعه به سمت چپ نمودار اضافه شود .در بررسی ناهمگونی
مطالعات مشخص شد که  Qمحاسبهشده در سطح آلفای  6/61معنادار است؛ بنابراین با
اطمینان  31درصد فرض صفر رد میشود و نتیجه گرفته میشود گروه مطالعات ناهمگون
است .همچنین شاخص  I2نشان داد  %31/011از تغییرات کل آثار منتشرشده ،به دلیل
ناهمگنی گروه نمونه بود .در ادامه نتایج آزمون  Nایمن از خطا حاکی از آن بود که مقدار
 Zدر سطح  6/61معنیدار شده است ،همچنین تعداد مطالعاتی که باید به نمونه فراتحلیل
افزوده شود تا اندازه اثر به آلفای  6/61کاهش یابد  4293مطالعه است .با توجه به باال بودن
این تعداد میتوان گفت اندازه اثر کلی بهدستآمده برای عوامل اثرگذار بر راهبرد
خودتنظیمی در یادگیری قابلاعتماد است .نتایج اندازه اثر کلی مطالعات انجامشده در زمینه
عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در مدل اثرات ثابت و در مدل اثرات تصادفی در سطح
 6/61معنی دار بوده و اندازه اثر در مدل اثرات ثابت در حد متوسط و در مدل تصادفی باال
گزارش شده و این موضوع تأییدی بر تأثیر عوامل مختلف بر راهبرد خودتنظیمی فراگیران
است .درنهایت میتوان گفت با ترکیب آزمونهای مستقل در حوزه عوامل مؤثر بر راهبرد
خودتنظیمی در یادگیری ،بهطورکلی نتیجه حاصل از ترکیب این نتایج ،معنادار است .به زبان
ساده ،خالصه و ترکیب کلی آزمون که به بررسی فرضیه در  44مطالعه پرداخته است،
معنیدار است و عوامل انگیزشی (ارزش تکلیف و خودکارآمدی) و هیجانهای مثبت و
منفی تحصیلی ،باورهای انگیزشی ،مؤلفههای هوش هیجانی (حل مسئله ،استقالل ،تحمل
فشار روانی ،خودشکوفایی ،خودآگاهی هیجانی ،خوشبینی ،کنترل تکانشی،
انعطافپذیری) ،آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی ،یادگیری مشارکتی از نوع
جیگ ساو ،تدریس تحولی معلمان ،هوش ،آموزش مهارتهای ارتباطی ،پیشرفت تحصیلی
قبلی و آموزش یادگیری خودتنظیمی بر راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری اثرگذارند .این
یافته با مبانی نظری ارائهشده در زمینه راهبردهای خودتنظیمی مبنی بر اینکه خودتنظیمی از
عوامل عدیدهای تأثیر میپذیرد ،همسو و همخوان است .در این راستا میتوان به نظریه
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پینتریج ( )4333مبنی بر اینکه الگوی یادگیری خودتنظیمی از سه دسته راهبرد کلی شناختی،
خودتنظیمی برای کنترل شناخت و راهبردهای مدیریت منابع تأثیر میپذیرد؛ نظریه زیمرمن
و مارتینز پونز ( )4311مبنی بر اینکه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی از عوامل عدیدهای
همچون خودارزیابی ،سازماندهی و انتقال ،انتخاب هدف و برنامهریزی ،جستجوی
اطالعات ،تثبیت و نظارت ،ساخت دهی محیطی ،نتیجهگیری ،یادآوری و به خاطر سپاری،
جستجوی کمک اجتماعی ،مرور یادداشتها و آغازگری ،ابعاد روانی ،شرایط تکلیف،
مدیریت زمان ،خود نظارتی و کمک طلبی تأثیر میپذیرد؛ اشاره کرد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد در بین این عوامل شناساییشده مؤثر بر راهبردی
خودتنظیمی در یادگیری ،باالترین شاخص اندازه اثر محاسبهشده مربوط به متغیر یادگیری
مشارکتی از نوع جیگ ساو بود .در راستای تبیین این یافته میتوان گفت دانشآموزانی که
با الگوی مشارکتی جیگ ساو آموزش میبینند ،بهجای توجه به خوشایند کردن معلم ،روی
کنجکاوی خود تمرکز میکنند و به حل مسائلی میپردازند که چالشانگیز باشد و کمتر
سراغ تکالیف آسان میروند؛ چون در یادگیری مشارکتی جیگ ساو به دلیل همکاری بین
دانش آموزان ،مسائل درسی دشوار بهآسانی حل خواهند شد و دانشآموز تمایل بیشتری
برای تمرکز روی این مسائل خواهد داشت .هرگاه بیشتر فعالیتهای یادگیری از طریق
مشارکت ترغیب میشود ،زمینه دانشی و عاطفی و اجتماعی به هم پیوند میخورند و
جنبههای گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تأیید قرار میگیرند .روشهای آموزشی
فردی و رقابتی در برنامه آموزشی جایگاه خاصی دارند ولی باید بهوسیله یادگیری مشارکتی
متعادل گردند .هر یک از اعضای گروه ،نهتنها مسئول یادگیری آن چیزی است که تدریس
شده است ،بلکه مسئول کمک به یادگیری سایر اعضای گروه خود نیز هست تا بدین ترتیب
فضای پیشرفت تحصیلی ایجاد شود .موفقیت این روش موردتحقیق و بررسی قرارگرفته و
تأثیر در زمینههایی از قبیل بهتر شدن رفتار دانش آموزان و حضور آنها در مدرسه ،افزایش
اعتمادبهنفس و انگیزه ،دوست داشتن مدرسه ،استقالل و خودتنظیمی نشان میدهد که وقتی
دو عنصر کلیدی یعنی اهداف گروهی و مسئولیت فردی با هم مورد استفاده قرار گیرند،
نتایج پیشرفت تحصیلی کامالً مثبت و محرز میشود و دانشآموزانی که با هم کار میکنند
یکدیگر را دوست خواهند داشت و بیشتر دانش آموزان کالس که دارای ناتواناییهای
یادگیری هستند ،در اثر استفاده از این راهبرد با سایر همکالسیهای خود در کالس روابط
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بهتری پیدا میکنند .با توجه با اینکه در تحقیق حاضر مشخص گردد که روش مشارکتی از
نوع جیگ ساو بیشترین تأثیر را بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری دارد ،بنابراین پیشنهاد
میگردد معلمان به دانش آموزان فرصت دهند تا بهصورت گروهی و از طریق مشارکت به
یادگیری اقدام کنند تا درنهایت در دستیابی به فعالیتهای عالی ذهنی موفق شوند.
همانطور که یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ،اگرچه بهطور طبیعی برخی عوامل ،اثر
بزرگ و برخی دیگر اثر کوچکی را بر راهبرد خودتنظیمی نشان میدهند؛ اما ترکیب
مجموعه عوامل شناساییشده ،اثر متوسط و معناداری را بر راهبرد خودتنظیمی اعمال میکند
که این یافته از اهمیت و توجه هرچه بیشتر به این عوامل در جهت کنترل مطلوب عوامل مؤثر
بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری فراگیران حکایت دارد .الزم به ذکر است که اگرچه
راهبرد خودتنظیمی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر فرآیندهای یادگیری ،همهساله
پژوهشهای بسیاری را به خود معطوف داشته است اما با توجه به این مسئله که بخشی این
پژوهشها در قالبهای اسناد انتشار نیافته صورت میپذیرند و همچنین کلیه پژوهشهای
انتشاریافته نیز با توجه به روشهای بکار برده شده در آنها ،قابلیت ورود به فراتحلیل را
ندارند ،دستیابی به کلیه اطالعات آماری پژوهشها همیشه امکانپذیر نیست؛ بنابراین
دستیابی به نتیجه قطعی با در نظر گرفتن محدودیتهای یادشده دشوار است .از طرفی در
محاسبه شاخص اندازه اثر در برخی از پژوهشهای بکار برده شده در این مطالعه ،به شکل
قابلتوجهی از اندازههای دامنه تعریفشده در تفسیر کوهن فاصله دارد که این محاسبه ممکن
است بر اساس عدم تناسب بین حجم نمونه در پژوهشها و مقادیر اعالم شده از آزمونهای
آماری باشد و این مورد نیز یکی دیگر از تنگناهای انجام این پژوهش بوده است .بهطورکلی؛
بررسی عوامل تأثیرگذار بر راهبرد خودتنظیمی بر اساس پژوهشهای انجامگرفته در داخل
کشور به شناسایی  46عامل باقدرت اثر بزرگ منتج شده است که با توجه به نتایج
بهدستآمده در این مطالعه ،عامل روش تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو باالترین اثر را
بر راهبرد خودتنظیمی دارد و این ارتباط توجه بیشتر متولیان امر را به این الگو میطلبد.
در پایان از داوران گرامی که وقت ارزشمند خود را صرف مطالعه و بررسی این مقاله
مینمایند و نظرات سودمند خود را در راستای غنای مقاله ارائه مینمایند ،تشکر و قدردانی
مینماییم.
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