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 چکیده

بر روی  آن  های یادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهروندی و مولفه راهبرد آموزش  ریتأثتعیین  باهدفتحقیق حاضر 

جام پذیرفت. جامعه آماری پس آزمون با گروه کنترل ان -آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون آموزان به شیوه نیمه دانش

ها به روش تصادفی  دادند که از میان آن یمپژوهش را تمام دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز تشکیل 

نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.  04در گروه آزمایش و  ها آننفر  04نفر انتخاب شد که  04ی به حجم ا نمونهی ا خوشه

شده سپس گروه  یلتکمآزمون توسط هر دو گروه  یشپ عنوان هبیت شهروندی با سه مولفه بپرسشنامه محقق ساخته تر

ای و هر هفته دو جلسه دریافت نمودند و در  یقهدق 044آزمایش آموزش یادگیری خودتنظیمی را به مدت هشت جلسه 

ی ها دادهبه عمل آمد و  مونآز پساین مدت گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود را گذراندند. سپس از هر دو گروه 

بر اساس تحلیل کوواریانس نشان  ها دادهوتحلیل قرار گرفت. تحلیل  یهتجزمورد  SPSS افزار نرمبا استفاده از  آمده دست به

یر مثبت و تأثی آن در مورد دانش آموزان پسر ها مؤلفهداد که آموزش یادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهروندی و 

 معناداری دارد.

 های تربیت شهروندی تربیت شهروندی، یادگیری خودتنظیمی، مولفهژگان کلیدی:وا
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 مقدمه

های الزم برای مشارکت و ثبات  ها و نگرش ها، ارزش شهروندی عبارت است از فرایند انتقال دانش آموزشمنظور از 

گمان با تربیت  بی رسمیو غیرکشور در اشکال رسمی  تیو تربنظام تعلیم جامعه از یک نسل به نسل دیگر.  سیاسی

منظور از تشکیل نظام  در حقیقترسالت خویش مواجه است.  ترین و بنیادی ترین محوری عنوان بهشهروندی 

است  و فرهنگی(، سیاسی ای حرفه) یاقتصادشهروندان برای ورود به زندگی اجتماعی،  سازی آمادهکشور  وپرورش آموزش

های  نتیجه گرفت که جامعه مدنی اساساً به شهروندان فعال و متناسب با ویژگیتوان  رو می ین (. ازا0831، آبادی لطف)

 وپرورش آموزشنظام  و توسعه گیری شکل را برایالزم  و توجیهرو امکانات  ارزشی خود نیاز دارد و هم ازاین فرهنگی و

نگی جامعه است و وظیفه تربیت های اجتماعی و فره سوی دیگر نظام تربیتی آیینۀ تمام نمای ارزش و ازآورد  فراهم می

 (.0833، و واحدی چوکده واجارگاه فتحیدارد )بر عهده  مؤثرشهروندان را برای زیست در جامعه و فعالیت 

کودکان را باید  دارد میشهروندی از اهمیت واالیی برخوردار است و اظهار  آموزشنشان داد که ( 0831فکوهی )   

جامعه را دارا باشند بلکه بتوانند  موردستایش های ارزش تنها نهاع شرکت کنند، افرادی که تربیت کرد که در اجتم ای گونه به

رسالت و فلسفه  تواند میآنچه  رو ازاین را به نمایش بگذارند. مؤثریدر راستای بهسازی و ارتقای فرهنگ جامعه تالش 

 عنوان بهعمل کردن  دیگر عبارت بهروندی و و توسعه مدارس را در دوران کنونی توجیه کند، تربیت شه گیری شکلاصلی 

موضوعات و مباحث نظری و  سوی بهدرسی مدارس  های برنامهبه این امر و سوق دادن  توجهی بیاست.  «مدرسه زندگی»

مخربی بر نظام  تأثیراستاندارد مثل کنکور برای ورود به مقاطع تحصیلی دیگر،  های آزمونحاکمیت و سیطره نظام مبتنی بر 

 مؤثرزندگی و تربیت شهروندی برای زیست  های مهارت آموزشداشته است و سبب گشته است تا  وپرورش زشآمو

صرف توسعه رشد  آموزشیاز منابع نظام  ای عمدهبخش  عمالًقرار نگیرد و  موردتوجهکه باید  طور آندانش آموزان 

 فروگذاری سایر ابعاد رشد گردد. درنتیجهشناختی دانش آموزان و 

و حتی موفقیت زندگی دارد و یکی از مفاهیم مطرح در  آموزشپیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری،  ودتنظیمی،خ   

به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات  تعلیم و تربیت معاصر است. یادگیری خودتنظیمی 

دهی و خود مدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف  مانمحیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در ساز

از  0691ای است که از سال  خودتنظیمی، سازه فائق آیند. شناخت، انگیزش و رفتار خوداست تا افراد بتوانند بر  گوناگون

های گوناگون  نهمطرح شد. مطالعه اولیه در این زمینه، مبتنی بر خودتنظیمی به معنای عام کلمه بود که زمی 0سوی بندورا

 (.0831مرد علی و کوشکی، دهد ) خانوادگی و اجتماعی را موردتوجه قرار می -فردی

                                                 
1
 Bandur 
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نتایج انجام داد.  مطالعه موردی در تایوان ،شهروندی های ارزشوسعه در تحقیقی مبنی بر ت( 0404) 0باب و روزین    

به تربیت شهروندی خیلی خاص و تجویزی  مربوطسیاست برنامه درسی ملی، اهداف و رویکردهای  دلیله ب داد که نشان

دانش آموزان در مدارس باید یاد بگیرند که یادگیری برای زندگی کردن است و این امر معتقد است  (0663) 8آلبایر .هستند

کشور های تعلیم و تربیت ازجمله نظام آموزشی  خواهد افتاد. بنابراین، آنچه در نظام اتفاقشهروندی  آموزشمهم از طریق 

آموز محور در فرایند  عنوان راهبردهای دانش کارگیری راهبردهای جدید به ما باید موردتوجه قرار گیرد، گسترش و به

حال،  های خودگردان و درعین مهارت آموزش(. 0868، برزگر و رستم اوغلی، آموزان است )ابوالقاسمی یادگیری دانش

و برای یادگیری  است آنآمیز دانش در مدرسه و خارج از -ب موفقیتنیاز حیاتی برای کس یادگیری خودگردان، یک پیش

در داخل کشور، کریمی قرطمانی  گرفته انجام های پژوهشدر (. 0861ای است )خوشاب،  دائمی دارای اهمیت ویژه

ی یادگیر آموزش ینوع به( هر یک 0860(، عابدی )0860(، مرادپور )0861) و یوسف وند بخش فرح، یپ کین(، 0861)

 دانند. می مؤثر، خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی آوری تاباز قبیل  هایی مؤلفهبر را خودتنظیمی در فرایند برنامه درسی 

لذا با توجه به . اند نمودهاعالم  مؤثرمهارت زندگی بر تربیت شهروندی را  آموزش( 0861مرغان و ذوالفقاری )ااکبری 

 ازپیش بیشهمچون تربیت شهروندی در برنامه درسی  بااهمیته موضوع باید ب آموزشیاهمیت دوران نوجوانی، نظام 

های متعهد، مسئول و توانمند در زمینه مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی جامعه  توجه کند تا در راستای تربیت انسان

یمی بر تربیت شهروندی راهبرد یادگیری خودتنظ تأثیرتاکنون در زمینه  شده انجاممطالعات  زعم بهگام بردارد. از طرفی 

است که آیا راهبرد یادگیری خودتنظیمی در  سؤالو این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این انجام نگرفته است  ای مطالعه

 دارد؟ تأثیر آن های مؤلفهو  برنامه درسی بر تربیت شهروندی

 پژوهش شناسی روش

آزمون با گروه کنترل و ازنظر  آزمون و پس ی با طرح پیشتحقیق حاضر ازنظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی نیمه تجرب

که در سال تحصیلی  آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریزهدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش

ای  باشد که با روش خوشه نفر می 04باشد. نمونه آماری شامل  نفر می 13444ها  باشد که تعداد کلی آن می 0861 -69

ها در گروه  نفر آن 04طور تصادفی  ای از بین جامعه آماری فوق انتخاب و با توجه به آزمایشی بودن پژوهش، به چندمرحله

از پرسشنامه محقق  آزمون پیشدر مرحله  ها داده آوری جمعنفر در گروه آزمایش جایگزین شدند. جهت  04 کنترل و

حوزه دانش  ی مؤلفهدر سه لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد  ای درجه پنجبا مقیاس  سؤالی 03ساخته تربیت شهروندی 

( استفاده شد. روایی پرسشنامه پس از اخذ نظر استادان سؤال 6( و نگرش مدنی )سؤال 00(، توانایی مدنی )سؤال 3مدنی )

                                                 
2
 Bob and Roisin 

3
 Allbayer 
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به دست  38/4ای کرونباخ روش آلف ی پرسشنامه نیز با استفاده ازیقرار گرفت. ضریب پایا تائیددرسی مورد  ریزی برنامه

یادگیری  آموزشو هر هفته دو جلسه تحت  ای دقیقه 044جلسه  3گروه آزمایش به مدت  آزمون پیش. پس از اجرای آمد

بر ( 0860) ، بنی جمال، احدی و خامساناین جلسات توسط جعفر طباطبایی آموزشیقرار گرفتند. محتوای  خودتنظیمی

یادگیری خودتنظیمی گروه کنترل  آموزشیکاران تنظیم شد. در طول اجرای برنامه زیمرمن و هم آموزشیبرنامه  اساس

در پژوهش . آمدبه عمل  آزمون پساز هر دو گروه  مجدداًبرنامه عادی خود را سپری نمودند. پس از اجرای مداخله، 

 یدبعد از تائ ها یهآزمون فرض و برایاستفاده شد  SPSSافزار  نتایج حاصل از پرسشنامه از نرم وتحلیل یهحاضر برای تجز

 (Ancova) راهه یک؛ از آزمون تحلیل کوواریانس ها یانسنرمال بودن و شیب رگرسیونی و تساوی وار های فرض یشپ

 استفاده شد.

 ها یافته

 شده ارائهآزمایش و کنترل  های گروه آزمون پسو  آزمون پیشمربوط به تربیت شهروندی در  میانگین( 0در جدول )

 است.

 آزمون پس-آزمون پیشدر مرحله  آنهای  مؤلفهمیانگین نمرات آزمون تربیت شهروندی و  -0جدول 

 متغیر
 کنترل آزمایش

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 1/09 1/09 6/03 1/01 دانش مدنی

 6/00 1/86 0/09 3/83 توانایی مدنی

 3/83 0/80 8/00 6/88 نگرش مدنی

 0/043 9/044 8/009 0/63 تربیت شهروندی

 

شاهد افزایش چشمگیر  آزمون پسدر  آن های مؤلفهنمره میانگین برای تربیت شهروندی و با مقایسه ( 0جدول ) مطابق

های مربوط به فرضیه تحقیق و با توجه به استفاده از پیش و  رای تحلیل آماری دادههستیم. ب نمرات در گروه آزمایش

های مقدماتی  بررسی شده است. آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده رای کنترل اثر پیشآزمون در این پژوهش، ب پس

درصد  61های نرمال بودن با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک نشان داد با اطمینان  تخطی از مفروضه برای اطمینان از عدم

همگنی  فرض پیشتعاملی برای بررسی  Fمقدار  توزیع نمرات در تمام متغیرها در دو گروه آزمایش و کنترل نرمال است.

منظور  قرار گرفت. به تائیدمورد  (P<440/4) داری معنیکه با سطح  آمدبه دست  601/000رگرسیون مقدار  خط شیب
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به  901/0های موردمطالعه از آزمون لون استفاده شد که اماره مذکور مقدار  فرض همگونی واریانس گروه بررسی پیش

های دو  توان نتیجه گرفت که واریانس درصد می 61، با اطمینان توان میکه  باشد می 008/4در سطح معنی که  آمددست 

 آموزش»گروه آزمایش و کنترل در نمرات تربیت شهروندی یکسان است. حال برای بررسی فرضیه پژوهش تحت عنوان 

نتایج تحلیل کوواریانس در جدول « دارد. تأثیر در دانش آموزان آن های مؤلفهیادگیری خودتنظیمی بر تربیت شهروندی و 

 .شود می( ارائه 0)

 آن های مؤلفهتربیت شهروندی و  یها نیانگیمتفاوت  انسیکووارنتایج تحلیل  -0 جدول

 منابع تغییر 
 میانگین

 مجذورات
F ضریب اتا یمعنادار 

 دانش مدنی

 گروه

57/9 595/4 537/5 117/5 

 317/5 555/5 999/11 151/11 توانایی مدنی

 14/5 551/5 197/11 519/17 نگرش مدنی

تربیت 

 شهروندی
480/016 319/00 444/4 195/5 

 

است و با توجه  شده ارائهبین دو گروه  آزمون شیپبا حذف اثر  آزمون پس انسیکووار( نتایج تحلیل 0بر اساس جدول )

دانش مدنی، توانایی مدنی،  مؤلفهبرای  متغیر گروه برای شده محاسبه Fکه  شود یمبه نتایج مندرج در جدول مشاهده 

 یآمارکه در سطح  باشد یم 319/00و  961/00، 633/09، 161/0نگرش مدنی و تربیت شهروندی به ترتیب برابر 

41/4>P تربیت شهروندی ازنظر آزمون پسدو گروه در مرحله  آزمون شیپبنابراین با حذف اثر ؛ آماری معنادار است ازنظر 

است که مداخله  آنحاکی از  تأثیر. مجذور اتا یا ضریب شود یمتفاوت معناداری دارند پس فرض صفر قبول  مباه

 گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. تربیت شهروندیدرصدی  1/03باعث افزایش  موردنظر

 گیری نتیجهبحث و 

آموزان  در دانش آن های مؤلفهت شهروندی و یادگیری خودتنظیمی بر تربی آموزش تأثیرهدف تحقیق حاضر تعیین 

راهبرد یادگیری خودتنظیمی بر  آموزشدوره دوم متوسطه در مقطع دهم شهرستان تبریز بود. نتایج حاصل نشان داد که 

دارد. با توجه به اینکه افزایش میانگین نمرات تربیت شهروندی در گروه کنترل  تأثیر آنهای  تربیت شهروندی و بر مؤلفه

با مطالعه سایر  پژوهششود ولی افزایش میانگین در مورد گروه آزمایش چشمگیرتر بوده است. نتایج  ز مشاهده مینی

این پژوهش  یها افتهی دهد میدر زمینه اثربخشی یادگیری خودتنظیمی بر روی سایر متغیرها نشان  گرفته انجام های پژوهش
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جعفر (، 0868(، ابوالقاسمی و همکاران )0860) مراد پور(، 0861) (، خوشاب0861) و همکار با مطالعات کریمی قرطمانی

با توجه به اینکه ( همسویی دارد. 0409ن لیو )ل( و دی0409(، لیندا و همکاران )0409(، ژنگ )0860و همکاران ) ییطباطبا

قرار دهد اما  تأثیر حتتمدن جدید قرن بیستم و بیست و یکم توانسته تمام ساختار زندگی انسان را از نظر رفاه مادی ت

در تمام سطوح که  شهروندان غیررسمیرسمی و  های آموزشدر  جانبه همهضرورت ایجاد یک دیدگاه اخالقی و فرهنگی 

شهروندی  های آموزشبرای اینکه . برای زندگی شهروندان یک جامعه الزم است شود میجامعه  جانبه همهتوسعه  منجر به

، نهادینه گردد سالی بزرگدوران کودکی تا  در اذهان شهروندان از همان ناپذیر اجتنابواقعیت  یک عنوان به آنبا تمام ابعاد 

های قدرتمند ساختار فرهنگی را در بین شهروندان  که پایه اخالقی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ... باید همواره از منابع

اید آموزه های بو  سیاسی و شهری جامعه قرار گیرد برنامه ریزان و متخصصان اجرایی مدیریت موردتوجه کند میتقویت 

به صورت ، دینی و سیاسی اجتماعی، روانی، اقتصادی متنوع شهروندی را برای تمام سطوح شهروندی متناسب با نیازهای

 .اجرا کرد میان مدت و کوتاه مدت ،بلند مدت های ریزی برنامهرویکردها و 

 منابع

یادگیری خودتنظیمی  آموزشاثربخشی (. 0868) رستم اوغلی، زهرا ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان و

، دوره دوم، های یادگیری مجله ناتوانیبرخودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای اختالل ریاضی. 

 .00-9 ،0868شماره، 

بر تربیت شهروندی  زندگی های مهارت آموزش تأثیربررسی (. 0861اکبری امرغان، اکبر و ذوالفقاری، حسین )

 قوچان، ایران.. چهارمین همایش ملی مشاوره و سالمت روان، تبریز 4دانش آموزان پسر متوسطه اول ناحیه 

 ی دانشفراشناختی و خود تعلیمی کالمی بر عملکرد تحصیل آموزش یاثربخش (.0860) بهرامی زرگ آباد، مریم

 .ه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد ارومیهپایاننام .شهرستان ارومیه آموزان دختر دوره متوسطه

 آموزش تأثیر. (0860) جعفر طباطبایی، سمانه سادات؛ بنی جمالی، شکوه سادات؛ احدی، حسن و خامسان، احمد

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی 

، دوره نهم، های نوین، فصلنامه علمی دانشگاه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قبتمرا .بیرجند

 .844-060 صص:، 8شماره 

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت  آموزشاثربخشی  (. 0861) خوشاب، سمیه

 .ید باهنر کرمان. دانشکده ادبیات و علوم انسانینامه کارشناسی ارشد دانشگاه شه پایان .دانش آموزان تحصیلی

 شناختی و انگیزشی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نقش باورهای هوشی، معرفت (. 0860) عابدی، احمد

 .کده علوم انسانی و اجتماعینامه دکترای دانشگاه پیام نور، پژوهش پایان، از راه دور آموزشدانشجویان نظام 

 .36-10، صص 01، شماره آموزشیمجله نوآوری های (. تربیت شهروند آینده، 0831فکوهی، ناصر )
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 .. تهران: انتشارات آییژشهروندی در مدارس آموزش(. 0833) فتحی واجارگاه، کورش و واحد چوکده، سکینه

ر ب خودتنظیمیراهبردهای یادگیری  آموزش تأثیر. (0861) محبوبه و کریمی قرطمانی، ملیحه ،کریمی قرطمانی

همایش ملی  نیدوم .تحصیلی دانش آموزان شاهد و ایثارگر مقطع متوسطه آوری تابتحصیلی و   اشتیاق 

در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش  نوین های پژوهش

 .حکمت مرتضوی

خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه راهبردهای یادگیری . (0860) مراد پور، رضا

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا )س(، دانشکده علوم تربیتی و  پایان . دانشجویان دانشگاه الزهرا )س(

 .روانشناسی

 مجله اندیشه و رابطه بین پیشرفت تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی.  .(0831) مرد علی، لیال و کوشکی، شیرین

 .13-96 صص:، 0دوره دوم، شماره  ،رفتار

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )شناختی  آموزش تأثیر. (0861) بخش، سعید و یوسف وند، لیال پی، ایرج، فرح نیک

دو )منبع علیت، ثبات علیت، کلی بودن علیت( در دانش آموزان.  آنهای اسنادی و ابعاد  و فراشناختی( بر سبک

 .043-68 صص:، 0، دوره هفتم، شماره ر یادگیریفصلنامه راهبردهای شناختی د
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of self-regulated learning training on 

students’s citizenshipeducation  and its components  based on semi-experimental and pre-

test and post-test design with control group was performed. The statistical population of 

the study consisted of all secondary school students in Tabriz. A sample of 40 students was 

selected through cluster random sampling, 20 of them replaced.in the experimental group 

and 20 of them replaced. the control group. The researcher-made citizenship education 

questionnaire, with three components as a pre-test, was completed by both groups. Then, 

the experimental group received self-regulation learning training for eight sessions of 100 

minutes and two sessions each week, during which the control group spent their daily 

routine. Then, from both groups, the post-test was performed and the obtained data were 

analyzed using SPSS software. Analysis of data based on co-variance analysis showed that 

self-regulation learning training has a positive and significant effect on the education of 

citizenship and its components in male students. 

Key words: Citizenship education, Self-regulation learning training, Components of citizenship 

education 
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