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Abstract: The overall purpose of this study was to evaluate the effectiveness of self-

directed learning strategies, for adult literacy educators. The statistical population of 

this study is all teachers of literacy movement in Tehran province during the academic 

year 98-99. Purposeful sampling was used in this study as follows. At first 60 teachers 

were selected according to the inclusion criteria (3 years of work experience, bachelor's 

degree and higher in educational sciences) and exclusion criteria (unwillingness to 

participate in the research). As the experimental group and the other group (30 persons) 

as the control group. In the pre-test phase, the dependent variable (self-directed 

questionnaire  ( was administered to both groups (experimental and control groups). The 

independent variable (learning strategies learning) was administered to the 

experimental group in 10 sessions of 90 minutes. In the post-test phase, again the 

research questionnair were administered to both groups (experiment and control). In 

the follow-up phase, one month after the post-test, the dependent variable was 

administered only to the experimental group. After collecting the research data, the 

data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and 

inferential statistics (analysis of covariance). The results showed that the training of 

self-directed learning strategies of adult education educators was effective. (p<0/05) 
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 مقدمه

گخپی زو بهپر  هم ارهآدر پد یا  و بشرررز آغ ز خغ ت 

سم. گخپی زو سم که از  سزز خغ ن خغ به تکخمل آ بدگها آ

شزو تکخمل و و پآنشچه ع م  شتزو ی دآ کند  ب سعه ب  ته

شد. )عبدآهلل غآپر  شتز تهآاد  ن خغ به تحهل پد گخپی زو ب 

گخپی زو تحم  (1392 تخودپاخو  دآابزپاخو  تأث زپسررر

آگن  (2001ارکررخدآ   )مررخدغآنه واسرررتنررد  زمهغشرررا

 گندفزز ومسررته م بز ک ت م  طهدبهدآابزپاخو زمهغشررا 

ندما تأث ززمهغش  به یذآد جخغر  و  ندمامزب خ  آ آغ  پا

(. 2010 جک) .زمهغشررا متنها آسررتتخپر کنند اخوبزنخمه

 زمهغشررا دآابزپاخو آجزآو طزگق آغ مع رخ  مددسررخ  و

 و زودنرردما فزآام دآ گررخپی زو منررخسرررر  اررخومح ط

 و گخپی زو فزآی زآ  به کرک بزآو دآ الغم اخوکهشرررش

 (.1398سررر   ) پاندما آنجخم زنخ  اخوفعخل م ادآگم

یذآدتزگن مل پد زمهغش تأث ز گخپی زو عخ  فزآی زآ ، و 

، اخز که نهش ک  دو بخشند ما پاندیخ و زمهغش خ  مزب

به  ندرزمهغشلزوم تهجه  نهدآ  پا مخپیا الغم  ؤ  پدغم  ز

 .کندماط    و گخپی زوبزآو زمهغش دآابزپاخو زمهغشا 

 تهآنندماا که مزب خ  و مع رخ  بزآو مخخط  تهپ نهشررر

سم که  س خد آدغندر و آنکخدنخیذگزو آ شند نهش ب شته بخ پآ

غآگا گخ ک ت م غپآگا نظخم زمهغشرررا  پد ک ت م تهآندما

 و پآغآ یز( نظزگه1395)قزبخنخخنا و صرررخلحا  آگتخ کنند

 بزآو دآ متعدپو فنه  و دآابزپاخ زمهغشررا، متخصررصررخ 

 دآابزپاخ آگن. آندکزپر ی شنهخپ و آمز زمهغش طزآحا تحهق

 گخپی زو پدح ن فزآی زآ  به که استند اخگاش هر فنه  و

 آگن آغ. گخبند پسم زمهغشا اخوادف به تخ کنندما کرک

 پد اخز  کخدی زوبه و دآابزپاخ و فنه  آگن شررنخسررخگا دو

فزپآنش ) آسرررم نخیذگزآجتنخب و ضرررزودو آمزو زمهغش

 تهآ نرا دآ آطالعخت و مطخل  ارۀ بدگها آسرررم(. 1397

سخ  ش هر به  تهجه بخ محتهآگا از بنخبزآگن پآپ؛ زمهغش گک

 یزفته قزآد گخپی زو سرررطه  آغ سرررطحا چه پد آگنکه به

شد، ست زم بخ شا وش هر کخدی زوبه م صهص زمهغ  به مخ

 گخپی زو، نها ارچه  متعدپو عهآمل عالوربه. آسررم تهپ

 فنه  و دآابزپاخ آنتخخب پد شزآگط و مح ط محتهآ، فزآی ز،

 (.1374 دآگگ هث و یهالک) استند پت ل زمهغشا

نهلز نظزگه یزپآغ و ی شررگخم زمهغش بزدیسررخل، گخپی زو دآ 

چن ن تهص    دوو گک ی هستخد بز و بزدیسخلپد تزپسخل 

که گخپی زو تزپسرررخلپ کزپر آسرررم  گک طزف ز ،   د 

طزف پگگز  و پد )یرردآیهکگررک( پیز دآابز، مع م محهد

 دآر بزقزآدگخپی زو بزدیسررخل )زنددآیهکگک( تهپ  ی هسررتخد

گخ مع م )تزپسرررخل  نظز وو فزآی زآ  آغ .پآدپ پیز دآابز 

طز   تنظ م مهخصد، محهد( پد شنخسخگا ن خغاخو گخپی زو،

گخپی زو به  گخباو آدغگخپی زو  اخوفعخل م وو آجزآدگزو 

مند سختتخد اخومهقع مپاند ماتزج ح  و آندوآبستهمع م 

 (فزآی زآ  بزدیسرررخل )تهپ دآابز کهپدحخلاگخپ بگ زند  دآ،

مخگل استند مسئهل م دفع ن خغاخو گخپی زو تهپ دآ تهپ 

 ب شرررتز گخپ بگ زند، پاندیخ زمهغشبز عهدر بگ زند، آیز 

 مطخل  دآ به فزآی زآ  تته م کنند ارچن ن تهآنندمابهتز 

سخل آنگ زر  پاندیخ زمهغش بخدغ مهم و اخووگژیاآغ  بزدی

آسم که ع ا د م سختا کخد،  و شغ شخ به حزفه  و عالقه

مخپو  و زرآنگ ند و آگن آنگ زر ب شرررتز آغ جنا  قهو پآد

 اخومشررره  کندما تزوقهآگن آنگ زر دآ  و زنچهن سرررم 

 (2015)نهلز، اهلته   اخوگخفته آسررم که او پدونب زونا 

گد  ن ز مزب خ   پدونا پد م خ  اخوآنگ زربخالتز  تأث زمه

 پاندیخ و زمهغشبزدیسررخل آسررم. پد تصررهص مزب خ  

به  گد بگهگ م ع ا د م  سررررخال بزدگزمهغش سرررهآپ  بخ

سخغمخ   اخوو مهفه م صهدت یزفته اخوتالش شرگ ز  چ

، سخال بزدگنظخم زمهغش  غگز عنهآ بهنهضم سهآپزمهغو. 

 مط هب ارچنخ  فخصررر ه پآدپ و ونهطهبه  د  تخ دسررر

 اخوکخسررتابه پالگل  سررهآپو باکم سررهآپ آفزآپ  کرخکخ 

مخ  فزانگا، یهنخیه  آعم آغ نخبسرررخ رخع شرررزآگط   ا،آجت

ت خا آغ نختهآنا  اخوتجزبهضع  نظخم زمهغشا،  و وآقتصخپ

 آگن آفزآپ به پاندیخ زمهغشپد کسررر  سرررهآپ دآ پآدند، 

تخصص دآ پد کس   اخز بتهآند کخدکزپاخگا ن خغ پآدند که 

سخئل  سبم به  و جخمعه شنختتادوآ وگژر به م شنختتا ن

شخ تهآنخگا سم،  نگآ د وننرخگ ز تجه ،اخگ ن خغمند زمهغش آ

اخگا دآ پد آفزآپ آگجخپ کند مهخدت واخ بخگد تهآنخگا زمهغش
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اخو آجترخعا، دآ قخپد سرررخغپ پد بزتهدپ بخ یدگدر اخز که 

 فزآام زودپ دآ ودگجداخ و آبزآداخو و ش هر زمخپر ،آقتصخپو

 خپگبگ زند چگهنه  خپگ بخگد تهآنرندو الغم دآ ب خمهغند، اخز 

چگهنه بخ  زند بگ خپگ بتهآنند به تخطز بسرررنخدند و و زند بگ

شهند سخئل دوبزو  شکالت فزپو، تخنهآپیا و  بتهآنند و م م

به دوش صرررح ح  ندحل شرررغ ا تهپ دآ  بخ مح ط و  کن

و پآنش و مهخدت پآشرررته آو آثزبخش ی زآمه  تهپ دآبطه

زمهغشررا  ، نظخمدتهسررعه پانمسررترز  صررهدتبهتهپ دآ 

عخمل تهسعه، گعنا  تزگنمهم کنندر آول ن و تأم ن عنهآ به

عضرره  تزگنمهمعخمل تههگم  بخگسررتاما ن زوو آنسررخنا،

و نظخم زمهغشررا پد فززگند گخپپاا گخپی زو گعنا مزب خ  

دآ مجهز  اخو ز بخشررد  بزدیسررخل زمهغش ،پاندیخ زمهغش

بتهآنند آگن  اخز شررخگسررته نرخگد تخ  آوحزفه اخوقخب  مبه 

شد   دآابزپاخو .پاند و یزودشتهآنرندو دآ پد فزآی زآ  د

 ح ن پد ی زندیخ  گخپ که اسرررتند اخگادوش گخپی زو،

 مهدپ زمهغشرررا اخوادف به تخ ی زندما کخد به گخپی زو

بزآو پآشررتن عر کزپ  (1397فزپآنش ) گخبند پسررم نظز

سزمخگه کخفا آجترخعا  مخ، مؤثز الغم  اخومهخدتو ن خغمند 

که آغ جر ه آگن  و مزتبط جدگد تهآا م بهپ  بخ شرررزآگط 

و زمهغش دآابزپارخو گرخپی زو شرررنرخترم  ارخمهرخدت

شنختمف سم تخ زآ شهگم  آ بخ مجهز به گخپی زو تهپ دآابز 

گررخپی زو تهپ »گررخپی زو، تئهدو  زمهغش دآابزپاررخو

 گخپی زندیخ  پد ز که  فززگندو تهآاد بهپ عنهآ به «دآابز

 بخ مسئهل م شنخسخگا ن خغاخو زمهغشا تهپ، بزنخمه دگزو،

ش خبا آجزآ  و بخنتخگج گخپی زو تهپ دآ بز عهدر ی زند  و آدغ

گم و کخد، کخدی زوبه تهه هل آغ پگگزآ   طهدبه آبت مسرررت

شدر تالش  منظهدبه ن ل به آادآف گخپی زو آغ قبل تع  ن 

عخل م گخپی زو، و ف ند پد وآقع تهپ دآابزو پد   کگ کن

به  که فزآی زآ  دآ  گخپی زو آسررررم  ند  به فززگ دوگکزپ 

شخ  آغ طزگق  صد بخ ن خغاخو گخپی زو تهپ سخگا مهخ شنخ

و بخ دآابزپاخو فزآشرررنختتا  کندما   تز « شرررنختم»

تهپ  یزفتخداخو آحسخسخت ،آفکخد ،مندنظخم طهدبه فزآی زآ 

 گخپی زندیخ . کنندمادآ پد پسرررت خبا به آادآف ادآگم 

 جخوبه که اسرررتند تهپجهش و فعخل آفزآپو ،تهپ دآابز

 آبتکخد وآکنشرررا، گخپی زو بزآو منتعالنه کشررر د  آنتظخد

 اخز  گخپی زو ،ی زندما پسرررم به گخپی زو پد دآ عرل

ند نخپآد و ادفر بخ آسرررم مع  بخال پد وآنگ زر به تهجه و 

بزتهدپآد  تدآوم و یخگدآدو آغ اخز گخپی زندیخ  گخپی زو 

 یذگز تهپ مسررؤول م پد غندیا آفزآپ یهنه آگن. تهآاد بهپ

 تهگش گخپی زوپد  پاا تهپ نظم فزآگند آغ و اسررتند تز

مع رخ  بخگد  مزب خ  و (2007 وگ  خمسرره ) بزندما سررهپ

سا  اخوگخفتهضرن گخپی زو مدآوم  شنخ و  و گخپی زودوآن

 تددگا، اخوسرربک تتکز، اخوسرربک دشرردو، اخووگژیا

فزپو  اخوتتخوتگخپی زو  اخوجهم گخپی زو، اخوسبک

ته  گخپی زو  وو بزآدآ پد نظز یزف فهآفزآگش  تهپ  آوحز

 (2016جخاد غآپر  تالش کنند )قخنضا غآپر و

 قز  ب سرررم و و یزودشزمهغش  اخوپ د ه تزگنمهمآغ 

که آغ تهپ دآابزو الغم  گکم تزب م فزآی زآنا آسررررم 

ند و بخشررر ند  بزتهدپآد  بخ تغ  ز  دآحتابهبتهآن و تهپ دآ 

 ی ش ب نا سرررخغیخد کنند.   زقخبل و دوگدآپاخو تحهالت

ندمافزآی زآنا  ن چن عخل  تهآن بخف به نتا پد  و  رخپ  آعت

 و مسئهل مفززگند گخپی زو تهگش مشخدکم پآشته بخشند 

(. بزتا صررخح  1995گخپی زو تهپ دآ بنذگزند )غگرزمن 

نظزآ  معتهدند گخپی زندیخ  تهپ دآابز آغ زمخپیا ب شتزو 

تهآاند  یز آغ تحهل فزپآ بزتهدپآد وپد جخمعهبزآو غندیا 

 (.1387 و پاهخناحس نا چخدو ) .بهپ

سخل به پل ل مزآگخو مزبهط به  صخح  نظزآ  زمهغش بزدی

و زمهغشرررا  اخومح طبززگنداخو گخپی زو تهپ دآابز پد 

 عنهآ بهز  دآ  و آدغش تأک دجدو به ز   طهدبه سررخغمخنا

ضرررزودو  گکم گک مهخدت بزآو زمهغش پد قز  ب سرررم و

 آندیزپآتتها که به ز  اخگوگژیابخ  دآستخ آگن پد آندپآنسته

 مع رخ  پد دآابز تهپ گخپی زو دآابزپاخو یزودش و آگجخپ

 آت ز پاه چند پد سرررخال بزدگ زمهغش آادآف آغ گکا به

سم، شدر بدل  مزبهط مطخلعخت و اخیژواش که وطهدبه آ

سم گخفته آفزآگش جهخ  سطح پد تهپ دآابز گخپی زو به  آ

ل کن ع ا د م آگنکه زمهغش ( 2001 ارکخدآ  )ف شرررز و

 تأث ز و فزآی زآ  پاندیخ زمهغشپد  تهآندماتهپ دآابزو 

مع رخ  پد بس خدو آغ  آوحزفه تهسعه بسزآگا پآشته بخشد،
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کشهداخ کرتز آغ حدو بهپر که به دفع ن خغاخو زنخ  پد آگن 

 عنهآ به مع م دو، آگن آغ( 2013غم نه کرک کند. )ی دگز 

 پد مؤثزو نهش یزوش و زمهغش آسررخسررا عنخصررز آغ گکا

 تهآنخگا لذآ پآدپ زمهغش فزآگند آثزبخشا و گخپی زو تسه ل

 کند و  نا دآ بزنخمه تهآندما مع م آوحزفه اخومهخدت و

 پدسا بزنخمه ک ت م و آعتبخد آغ گه نخً آو نختهآنا و گخ ضع  

ن زوو  تهآنرند سرررخغو (1385 م کا) کخادما شررردتبه

سخنا  سهآپزمهغو که  پاندرزمهغشآن ضم  سخغمخ  نه پد 

 تهآندمامسررئهل م زمهغش سررهآپزمهغآ  دآ بز عهدر پآدند 

 تغ  زآت آسررخسررا دآ پد تهآنخگا گخپی زندیخ  آگجخپ کند و

نختم  اخوزمهغشتالء  نختمدآابزپو شررر پد  و فزآشررر

زمهغش  آگن دوپما یژواش مشههپ آسم که آنتظخد وحهغر

آگجخپ کند که  آویهنهبه پاندیخ مهغشز دآ پد تهآنخگا الغم

 غم نه دآ و دشرررهن تهپ دآابزتبدگل به گخپی زندیخ   اخز 

گخپی زوبزآو تهپ زمهغو   پد سرررهآپزمهغآ  آلعرزمخپآم و 

ند.  رخگ اد بز آسرررخ فزآام ن  یژواش آگن مهجهپ شرررهآ

زمهغش  زگخ که آگن سررؤآل به یخسرر  پد آسررم کهشررشررا

گخپی زو بز اخو  یخ زمهغشدآابزو  تهپ دآابزپ ند  پا

 آسم؟ مؤثز سخغمخ  نهضم سهآپزمهغو زمهغش بزدیسخل

 روش کار

 یا زغمه  ی ش نها آغ تجزبا ن رره دوش یژواش

 وجخمعه .بهپ ی گ زو مزح ه پآدآو و کنتزل یزور بخ زغمه 

عه مهدپ طخل مل م یخ زمهغش ک  ه شرررخ ند  نهضرررم پا

ستخ  پد سهآپزمهغو ستخ  اخوشهز  -99 سخل پد تهزآ  آ

تعدآپ  ادفرند، ی زو نرهنه دوش آغ ی زو بهزر بخ .بهپ 98

 حکمبه و بزدیسرررخل آنتخخب پاندیخ زمهغش آغ نتز 60

عه مخگش ) یزور عنهآ به یزور گک قز  گک( و نتز 30زغ

. شدندنتز( آنتخخب  30) یهآر یزور عنهآ  تحم پگگز یزور

رل  زغمه ی ش  زغمه  یزور ازپو آغ آول مزح ه پد به ع

سنازمد  ستهل ) متغ ز زغمخگش یزور بز دوو و   زمهغشم

 آنجخم آوپق هه 90 ج سررره 10 طا گخپی زو( دآابزپاخو

 آغ بعد. نکزپ پدگخفم دآ زمهغشا یهنه ا چ یهآر یزور و شد

 و زغمخگش) یزور پو از دوو زغمه  یا مزح ه پد مدآت ه

 گک و شررد آجزآ( تهپ دآابزو زغمه ) وآبسررته متغ ز( یهآر

عد مخر جدپآً ی گ زو مزح ه پد زغمه  یا مزح ه آغ ب  م

 جهم .شرررد آجزآ زغمخگش یزور دوو فهط وآبسرررته متغ ز

 و ف شررز تهپ دآابزو یزسررشررنخمه آغ اخپآپر زودو جرع

ستتخپر( 2001) ارکخدآ  سم شدر آ شنخمه آگن پد. آ س  یز

ندما فزپ که آونرزر بخالتزگن تذ تهآ گد آ رخ  و 200 بزآبز ن

 20 به نزپگک نرزر آتذ. بخشرررد ما 40 نرزر تزگنیخگ ن

شخ   نرزر آتذ و فزپ پد بخال گخپی زو دآابزو تهپ پاندر ن

 یخگ ن گخپی زو دآابزو تهپ پاندر نشرررخ  40 به نزپگک

 جرع بخ ن ز اخمه خ  تزپر آغ گک از نرزر. اسررم فزپ پد

 .ی زپما صهدت اخمه خ  تزپر آغ گک از سؤآالت آمت خغ

 دوش به دآ مه خ  آگن یخگخگا( 2002) ارکخدآ  و شررهکخد

لتررخو نبررخ  ز مه  کررل بزآو کزو گز بزآو و 82/0 زغ  غ

بم ،78/0 مدگزگتا تهپ واخمه خ   پد گخپی زو به د 

عه طخل طخنا م گخگا( 1391) نع را و عزبشرررخاا سررر   یخ

 بخو کزونبخ  زلتخو دوش به تهپ دآابز گخپی زو یزسشنخمه

 ،85/0 مدگزگتا تهپ واخمه خ  غگز و 92/0 زغمه  کل

 پسرررم به 84/0 تهپکنتزلا و 87/0 گخپی زو به د بم

شد و پآپر آغ زمخدآبتدآ  .زمد ستتخپر  ص تا آ صل ته اخو حخ

پوم  پد بخش و جدآول مزبهطه زودپر شرررد آغ یژواش پد

مخدو صرررهدت یزفم.  گه و تح  ل  منظهدبهتح  ل ز تجز

 که تح  ل زغمه آغ  به مخا م ز  بخ تهجهفزضرر ه یژواش 

تخپر شرررد. t زغمه یزواا و  ب ن وآدگخنا  آگن پد آسرررت

 تضر ن زیخاخنه، دضخگم آتذ شخمل آتالقا مهآغگن یژواش

 غمخ  ارچن ن. شررد دعخگم دآغپآدو و تصررهصررا حزگم

 ،اخسؤآل ترخما تکر ل به تأک د ضرن اخیزسشنخمه تکر ل

 و غمخ  از پد یژواش آغ تزوج مهدپ پد کنندیخ  شررزکم

 پآپر آطر نخ  اخز  به و بهپند مختخد فزپو آطالعخت آدآئه

نه آطالعخت که شرررد ندما محزمخ  کخمالً  ن ز آمز آگن و مخ

 آتررال  کررد بررخ حررخضررررز یررژواررش. شررررد دعررخگررم

IR.IAU.TMU.REC.1399.823 شد ثبم. 

 هایافته

تزپر  و دآابزو تهپ پادما نشررخ  1ل جدو آطالعخت 

و ز  پد ب ن آفزآپ یزور زغمخگش پد مزح ه یا اخمه خ 

سم. زغمه  تهپ  ک ا م خنگ ننحهو که  به آفزآگش گخفته آ



 988                                                                                                                                       و همکاران                      رسولی

 

 99زمستان، 4شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

مخگش آغ  آفزآپ دآابزو  آفزآگش 4/176به  2/158یزور زغ

سم و پد مزح ه ی گ زو ام به  س در  2/170ی دآکزپر آ د

تهپ آطالعخت مهجهپ، نرزآت  بز آسرررخ نت جه  پد آسرررم.

ا شگزغمخ آفزآپ یزور پد ب نو ز  اخمه خ و تزپر  دآابزو

پد بزدسررا آفزآگش ی دآ کزپر آسررم.  ،آندپگدرکه زمهغش 

سررهم فزضرر ه آصرر ا و قبل آغ آجزآو تح  ل  صررحم و

گخنا الغم بهپ  مل ی شکهوآد عخ  متغ ززغمه  آغ طزگق ت

ستهل )دوشبختهپدآابزو  ضه ،(زغمخگش متغ زم  اخومتزو

 ،آگن دوش زمررخدو گعنا ی ش فزن نزمررخل بهپ  تهغگع

دیزسرر ه   شرر   تطارگنا  و اخو تطخبزآبزو وآدگخنا

سا  مهدپ شهند. بزد شخ  نتخگجوآقع   نرزآت تهغگع که پآپ ن

 معنا پآدو سررطح که چزآ آسررم نزمخل مؤلته یژواش پد

سر زنهف زغمه  شتز مؤلته بزآو کخلرهیزآف آ به  05/0 آغ ب 

تهغگع  ی ش فزن بنخبزآگن (<05/0p) .آسررم زمدر پسررم

 .آسم تخئ دمهدپ  اخپآپرنزمخل 

تهپ دآابزو  مؤلته اخکه تجخنا وآدگخنا   پآپشخننتخگج 

 و (p>0/05) بخشندمعنخپآد نرا ۹۵/۰سطح آطر نخ   پد

 آسم. ن ز بزقزآد لذآ آگن متزوضه

دیزس ه   تط اخوش  ارگنا  زغمه بز آسخ  نتخگج 

 متغ ز بختهپ دآابزو  زغمه ی ش تعخملکه  آپپ  شخن

 > pبخشند )معنخپآد ما ۹۵/۰پد سطح آطر نخ   مستهل

0/05) 

 و پیگیری گروه آزمايش آزمون، پس آزمونپیش  خود راهبریی هامقیاسمقايسه خرده  .1جدول 

Table 1. Comparison of self-directed subscales of pre-test, post-test and follow-up of the experimental group 

 

جدول به  جه  مخدو  زغمه ، آثز ی ش 2 بخ ته حخظ ز آغ ل

(. به  F(1و  57)=  79/10و  P> 05/0معنخپآد بهپر آسم )

حم  زغمه یا  اخونرزرب خ  پگگز   اخونرزر تأث زت

سم. بزآو زغمهپ  آثز یزور گخ مدآت ه  زغمه ی ش  بهپر آ

 گخپی زو( بز متغ ز وآبسرررته )تهپ )زمهغش دآابزپاخو

گد آثز ی ش اخپاندرزمهغش دآابزو بخ  عنهآ به زغمه ( 

شخ  پآپ آثز یزور گخ  ام یزآشعخمل  شهپ. نتخگج ن غپوپر 

 زمخدو ن ز آغ لحخظ  ام یزآشبخ حذف متغ ز مدآت ه 

 

 (؛F(1 و 60)= 36/401و  p > 05/0آسررم ) معنخپآد بهپر

 نت جرره یزفررم زمهغش دآابزپاررخو تهآ مابنررخبزآگن 

 آسرررم. مؤثز اخپاندرزمهغش دآابزو تهپ بز گخپی زو

(05/0< p )ضررزگ  ضرررن م زآ  آگن تتخوت؛ گعنا  پد

سم  995/0بزآبز  دآابزو تهپبزآو آتخ  کل تغ  ز شدر آ

 دآابزو تهپآغ آفزآگش  پدصررررد 5/99حرردوپ  گعنا

مهغش انرردرز مهغش واررخپ ثز ز گش پد آ  یزور زغمررخ

 بهپر آسم. گخپی زو دآابزپاخو

 

 هادهندهآموزش راهبری خود بر يادگیری راهبردهای آموزشاثرات بین گروهی تحلیل كوواريانس  .2 دولج

Table 2. Analysis of variance between groups The effects of learning learning strategies on educators' self-direction 

 مرحله

 متغیر
 مجموع مجذورات منابع تغییرات

درجه 

 آزادی
 سطح معناداری F میانگین مجذورات

 ضريب تغییر

 اتا

 راهبری خود
 * 003/0 79/10 88/5752 1 88/5752 آزمونپیش

 995/0 000/0 36/401 64/213990 1 64/213990 گروه

 متغیر

 پیگیری آزمونپس  آزمونپیش 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

نح
ا

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

نح
ا

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

نح
ا

 

 2/4 7/55 6/2 5/57 1/7 4/51 خود مديريتی

 3/5 3/50 2/1 1/53 3/8 8/47 رغبت به يادگیری

 4/3 2/64 5/2 8/65 9/6 59 خودكنترلی

 5/10 2/170 2/3 4/176 20 2/158 خود راهبری
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 * * * 54/252 57 11/14395 خطا

 * * * * 60 4699596 كل

 با پیگیری آزمونهمبسته پس  t آزمون. نتیجه 3 جدول

Table 3. T test result correlated post-test with follow-up 

 نشررخ  7اربسررته پد جدول  tنت جه حخصررل آغ آجزآو 

 آغ 29 وزغآپ( بخ پدجه 903/0حخص ه ) t، م زآ  پادما

t  آسرررم تزکهچک( 96/1جدول )بحزآنا (p>0/05) .

دآابزو یزور زغمخگش  بنخبزآگن م زآ  تتخوت نرزآت تهپ

معنخپآد  زغمه پد مزح ه ی گ زو نسرربم به مزح ه یا 

آذعخ  نرهپ  تهآ ماشررهآاد  بنخ بز. (p>0/05)ن سررم 

مهغش بزپاررخو ز ا ی زو دآ بزو  تهپ بز گررخپ ا دآ

آسرررم و پد طهل غمخ  آغ یخگدآدو  مؤثز اخپاندرزمهغش

نخبزآگن فزضرر ه تحه ق مهدپ ب ؛آسررم منخسرربا بزتهدپآد

 .ی زپماقزآد  تخئ د

 نتیجه گیری
 زمهغش بخشرررا آثز تب  ن یژواش آگن آغ ارردف

اخو یخ زمهغش تهپ دآابزو بز گخپی زو دآابزپ ند  پا

 .بهپ سهآپزمهغو نهضم سخغمخ  بزدیسخل زمهغش

 زمهغش پاندیخ زمهغش تهپ دآابزو که پآپ نشخ  نتخگج

 زمهغش که زمهغو سررهآپ نهضررم سررخغمخ  سررخال بزدگ

 پآد معنا طهدبه آندکزپر پدگخفم دآ گخپی زو دآابزپاخو

ندیخنزمهغش تهپ دآابزو آغ بخالتز  آگن که آسرررم اپا

 گخپی زو دآابزپاخو زمهغش آند ونکزپر پدگخفم دآ زمهغش

 مؤثز بزدیسررخل زمهغش پاندیخ زمهغش تهپ دآابزو بز

 .آسم بزتهدپآد منخسبا یخگدآدو آغ غمخ  طهل و پد بهپر

شنختتا  شنختتا بخعث –ارچن ن زمهغش دآابزپاخو  فزآ

آفزآگش سررطح تهپ دآابزو یزور زغمخگش نسرربم به یزور 

 به عبخدت پگگز تهپ دآابزو پد آفزآپو شدر آسم؛ یهآر

شنختتاکه  سخت زمهغش دآابزپاخو  شنختتا –پد ج  فزآ

سه بخ یزور، یهآر آفزآگش معنا  شزکم کزپر بهپند پد مهخگ

سم.پآد شته آ سع د و  اخگخفتهآگن  و پآ بخ نتخگج مطخلعخت 

کخدآ  ) ( صرررتزو و1392) مهزآبا  نخپو و (،1391ار

و نصزو  (1391ارکخدآ  ) و بهخپد مط ق( 1384کخظرا )

 ( ارسه بهپ.2017)

بخ عنهآ  آثز 1392) سرررع د و مهزآبا ( پد یژواش تهپ 

بز  و فزآشرررنختتادآابزپاخو شرررنختتا  بخشرررا زمهغش

گخپی زو تهپ دآابز پآنشرررجهگخ  نشرررخ  پآپ که زمهغش 

نختتا  اخو شررر نختتادآابزپ بز تهپ دآابزو  و فزآشررر

شجهگخ   شته تأث زپآن سه ل  و مثبم پآ دوند گخپی زو دآ ت

 .آسم یژواش ارسه اخوگخفتهکزپر آسم که بخ 

( بخ عنهآ  آثزبخشرررا زمهغش 1391ارکخدآ  ) صرررتزو و

شرررنختم بخ کرک نزم آفزآد بز محتهآگا مبنا بز دآابزپ فزآ

شزفمتهپ دآابزو  سا پآنش زمهغآ  پودر آبتدآگا  و ی  پد

که ب ن ند  گخفت نرزآت تهپ دآابزو یزواا آغ پآنش  پد

و  آندنرهپردآ پدگخفم  فزآشرررنختتا اخوزمهغشزمهغآ  که 

 تتخوت ،آندکزپردآ پدگخفم ن اخزمهغشکه آگن  کنتزل یزور

تتخوت بخ آفزآگش چشرگ ز پد  و آگنمعنا پآدو وجهپ پآدپ 

سم سطح نرزآت سه یژواش اخوگخفته بخ ارزآر بهپر آ  ار

 .آسم

تخگج یژواش بخ ن تخگج یژواش حخضرررز ارچن ن   نخپو و ن

زدسا د دآابزپاخو ب عنهآ  بخ تحه ها ( که1384کخظرا )

نختتا  نختتاشررر گخپی زو تهپ دآابز پد  بز و فزآشررر

 اخوگخفته. بهپ ارسررره پآپند چند یخگه آنجخم اخوکال 

بهپ کرره دفتررخداررخو تهپ دآابز پد  ز  ب ررخنگز تحه ق

یخگه بز ی شررزفم تحصرر  ا پآنش زمهغآ   چند اخوکال 

 معنخپآدو پآشته آسم. مثبم و تأث ز

 مرحله

 همبسته t آزمون پیگیری آزمونپس 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

نح
ا

 

ن
گی

یان
م

ار 
عی

ف م
را

نح
ا

 

 t df p زانیم

 114/0 29 903/0 5/10 2/170 2/3 4/176 راهبری خود
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پد یژواش تهپ بخ عنهآ  ( 1391ارکخدآ  ) بهخپد مط ق و

آثز بخشا زمهغش دآابزپاخو شنختتا بز آپدآک شخگستگا 

دآابزپاخو شررنختتا پد تغ  ز  پآپندپآنش زمهغآ  نشررخ  

( و آجترخعاآبعخپ آپدآک شررخگسررتگا )شررنختتا، ف زگکا 

سم  مؤثزپآنش زمهغآ   ص هیا آغ ی گ زو  و زمهغشآ  بخفخ

مخنا  که 30غ ندر آسرررم  مخ گدآد  یخ ته بخ دوغ ن ز   اخوگخف

 آسم. ارسه یژواش حخضز

 تهپ دآابز ( پد بزدسا پد تصهص گخپی زو2017نصزو )

مخلزو ب خ  نرهپر آسرررم بزآو  مع رخ  پد مزب خ  و پگد آغ

که زمهغش  اخوآگن ند  بز دآابزپ عخل ترزکز ک گخپی زو ف

متتخوت  اخومسئهل مو  اخنهش بخگستامامزب خ  زمهغش 

ستزپر دوگکزپاخو  شد ی دآ بز عهدر ی زند تخ غم نه بزآو د

فزآام شرررهپ پد وآقع  و گررخپی زوجررخگگزگن پد زمهغش 

جه پآشرررم آول  گخپی زو تهپ دآابز عد ته به پو ب گد  بخ

مسرررئهل م  و پومگک فززگند گخ شررر هر گخپی زو  عنهآ به

بخ تهسعه دوآ  شنختتا محههخ   دسدمایذگزو که به نظز 

گخپی زو و اخو  به آار م زمهغش دآابزپ گخپو  جه غ  ته

لهز  بز  تأث ز نخیه  یا  اخومهه ندبزپریه مجرها  د. پآ

شنختم  شا  شنختمزمهغش دآابزپاخو زمهغ قددت  و فزآ

رخپ تهپ دآابزو، کخد بهپ  به نتا، آعت و ، آنگ زش تهپ

عه هخدت تهسررر هخء  گخپی زو دآ اخوم نهآدت دآ بزآو  و غم 

تخ دآ پد فزآی زآ  آلعرزمخپآمگخپی زو  ند  بزآو  فزآام ک

جسررتجهو منخبعا  و بهآدغگخبا نهخگص پآنش تهپ تشررهگق 

کرک  و مشکالتدآ پد حل مسخئل  اخز بنزپآغند تخ بتهآنند 

زمهغشا بخصهص  اخومح طآگن مهضها پد  و آار مکند 

شکخد  پاندیخ زمهغشپد  شتز ز سخل ب  شز محزوم بزدی ق

یذآدتزگن .آسررررم مل پد زمهغش تأث ز گخپی زو عخ  و 

نهش ک  دو  و بخشرررندما پاندیخ زمهغش سرررهآپزمهغآ ،

به اخز  ندرزمهغش، لزوم تهجه  نهدآ  پا مخپیا  وپدغم  ز

ط    و گخپی زوالغم بزآو زمهغش دآابزپاخو زمهغشرررا 

ا که مزب خ  و مع رخ  بزآو مخخط  تهپ نهشررر .کندما

س خد آدغندر و آنکخدنخیذگزو  تهآنندما شند نهش ب شته بخ پآ

ک ت م غآگا گخ ک ت م غپآگا نظخم  پد تهآندماآسرررم که 

 (.1395تخنا و صخلحا  )قزبخ  آگتخ کنند زمهغشا

حخضرررز  ادفیژواش  بزدسرررا آثز بخشرررا زمهغش  بخ

نختتا  اخو شررر نختتا بز –دآابزپ بزتهپدآابزو فزآشررر

سرررخغمخ  نهضرررم  زمهغش بزدیسرررخل پاندیخ زمهغش

ستخ سهآپزمهغو  سم.  اخوشهز شدر آ شهز تهزآ  آنجخم 

ته اخو یژواش نشررررخ اخوگخف که زمهغش دآابزپ   پآپ 

فزآشررنختتا بخعث آفزآگش سررطح تهپ دآابزو –شررنختتا

به عبخدت  ؛شرردر آسررم یزور زغمخگش نسرربم به یزور یهآر

که پد ج سررررخت زمهغش  پگگز تهپ دآابزو پد آفزآپو 

شنختتا  شزکم کزپر بهپند پد –دآابزپاخو  شنختتا  فزآ

سه بخ یزور، سم  مهخگ شته آ آیز یهآر آفزآگش معنا پآدو پآ

مخ  نهضرررم سرررهآپزمهغو متهلا  عنهآ به ادف سرررخغ

سررهآپزمهغو بزدیسررخل یزودش فزآی زآنا بخشررد که بتهآنند 

آسررم  الغم مسررئهل م گخپی زو تهگش دآ بز عهدر بگ زند،

پالگل  آغ یزودش گخبد. پاندیخ زمهغشکه آگن وگژیا پد 

عدم  که  زمهغش دآابزپو ز  آسررررم کخدی زوبهمهم 

 ذآندآدند ل بز آگن دآابزپاخ تسررر ط کخفا پاندیخ زمهغش

ستاما  نه غم محهدو، و مع مبخ کخاش کنتزل ب زونا  بخگ

 وجخبه پاندیخ زمهغشارهآد شررهپ تخ  اخزمهغشآگن یهنه 

 اررخودوشفزآی زآ  برره  اررخوگررخپی زوترزکز بز حجم 

گخپی زو و گخپی زو و هخدت آفزآگش آسرررتهالل   اخوم

 زآ  آغ طزگق فزآی فزآی زآ  پد گررخپیزفتن تهجرره کننررد.

زمهغش دآابزپاخو زمهغشرررا شرررنختم و فزآشرررنختم 

و کس  پآنش  و بهگخپی زو تهپ دآ تهسعه پاند  تهآنندما

و آگن طزگق گخپی زو تسررره ل  و آغمبخپدت ودغند  مهخدت

 .شهندمامبدل  آلعرزمخپآمبه گخپی زندیخنا فعخل  فزآی زآ 

گهتزب م چن ن  یزته پد عخلا و غگز  آنسرررخ  آوسرررزمخ مت

و ی شررزفم اره جخنبه کشررهد فزآام  و تعخلا اخوسررختم

شز به شکهفخگا دس در و ظزف م ستعدآپاخو ب  اخوو یخم آ

ی ش ب نا شدر پد سند تحهل بن خپگن بزآو آدتهخء سزمخگه 

هخط جر ه آغ .یزپپماآنسرررخنا فزآام   یژواش ضرررع  ن

 پاندیخ زمهغشزمخدو به  جخمعه بهپ  محدوپ به تهآ ما

 سخل پد تهزآ  آستخ  اخوشهزستخ  پد سهآپزمهغو نهضم

یژواشا  تألاخوبخ تهجه به  آشخدر کزپ. 98 -99 تحص  ا

 جخمع گخپی زو و ارچن ن دآابزپاخو پد دآبطه بخ زمهغش
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ضها و س   تهآ ما یژواش کخدبزپو بهپ  مه آنتخخب منخ

 گخپی زو دآابزپاخو زمهغش بخشرررا مهضرررها گعنا آثز

یخ زمهغش بزتهپدآابزو ند  دآ آغ بزدیسررررخل زمهغش پا

 .پآنسم یژواش حخضز قهت جر ه نهخط
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 شخیهدو زمهغش جندوو تهسعهمج ه

 و زمهغش ع هم یزشکاتهسعهو مزکز مطخلعخت و فص نخمه

 99 غمستخ ، 4غپام، شرخدر خسخل گ

 

  آموزش بزرگسال دهندگانآموزشاثر بخشی آموزش راهبردهای يادگیری برخودراهبری 

 

 آنسخنا، ع هم و آپب خت پآنشکدر تزب تا، ع هم دشته پدسا، دگزو بزنخمه تخصصا یزور پکتزو، پآنشجهو خدیجه رسولی:

 تحه هخت، تهزآ ، آگزآ . وآحد ع هم آسالما زغآپ پآنشگخر

 دگزو، تهزآ ، آگزآ . بزنخمه و یژواش مطخلعخت سخغمخ  یژواشگخر ع را، ا خت عضه :*قدسی احقر 

سدزاده: سن ا  عالمه پآنشررگخر تزب تا، ع هم و دوآنشررنخسررا پآنشررکدر تزب تا، شررنخسررادوآ  یزور ع را، ا ئم عضرره ح

 .آگزآ  تهزآ ، طبخطبخگا،

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دگزو، تهزآ ، آگزآ . بزنخمه و یژواش مطخلعخت سخغمخ  یژواشگخر ع را، ا خت عضه مسؤول: سندهینو*

 

 زمهغش پاندیخ  زمهغش تهپدآابزو بز گخپی زو دآابزپاخو زمهغش بخشرررا آثز تب  ن یژواش آگن آغادف  چکیده:

سخل ضم سخغمخ  بزدی  و کنتزل یزور بخ زغمه  یا زغمه  ی ش نها آغ تجزبا ن ره سهآپزمهغو بهپ. دوش آگن یژواش نه

 آستخ  اخو شهزستخ  پد سهآپزمهغو نهضم پاندیخ  زمهغش ترخماجخمعه زمخدو آگن یژواش، . بهپ ی گ زو مزح ه پآدآو

نتز آنتخخب وپو یزور مسرررخوو  60بهپ. پد آگن یژواش آغ دوش نرهنه ی زو ادفرند  98 -99 سرررخل تحصررر  ا پد تهزآ 

عنهآ  یزور کنتزل مشخص  ( بهونتز 30عنهآ  یزور زغمخگش و یزور پگگز ) ( بهونتز 30تهس م به حکم قزعه گک یزور )

 10ابزپاخو گخپی زو( طا شد. جهم جرع زودو پآپر اخ آغیزسشنخمه تهپدآابزو آستتخپر شد. متغ ز مستهل )زمهغش دآ

سه  پد مزح ه یا ی زو گعنا گک مخر بعد آغ مزح ه و یا زغمه  متغ ز  و پق هه آو دوو یزور آغمخگش آجزآ یزپگد 90ج 

سته سم زمدر آطالعخت اخو یژواش،آغ جرع زودو پآپر بعد یزپگد. آجزآ فهط دوو یزور زغمخگش وآب ستتخپر  و نتخگج به پ بخآ

 نتخگج کهوآدگخنا( مهدپ تجزگه و تح  ل قزآد یزفتند.آسررتنبخطا )تح  ل زمخد  ( ونگ ن وآنحزآف مع خدم خ)آغ زمخد تهصرر تا 

 ونشخ  پآپکه تهپدآابزو زمهغش پاندیخ  زمهغش بزدیسخال  سخغمخ  نهضم سهآپ زمهغو که زمهغش دآابزپاخو گخپی ز

ندیخنا آسرررم که آگن زمهغش دآ پدگخفم نکزپر آندو دآ پدگخفم کزپر آند به طهد معنا پآد بخالتز آغ تهپدآابزو زمهغش پا

گدآدو  و مهثز بهپر بزدیسرررخل زمهغش پاندیخ  زمهغش بز تهپدآابزو گخپی زو زمهغش دآابزپاخو یخ پد طهل غمخ  آغ 

 (P<0/05).منخسبا بزتهدپآد آسم.
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