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  107 ات:صفح عدادت           09/04/1394  دفاع: تاریخ                        و روانشناسی علوم تربیتی :دانشکده 

  :چکیده

 ي تفکــر بــا اهــداف تکلیــف درهاســبکادگیري خــودتنظیمی و یــ بــین بررســی رابطــه باهــدفپژوهش حاضــر  

(دوره دوم) ناحیــه  ان مقطــع متوســطهآموزدانشدر پژوهش شامل کلیه  موردمطالعهان صورت گرفت. جامعه آموزدانش

 172پســر و  175نفــر ( 347ي به حجــم انمونهبودند.  نفر  26125به حجم  اردبیلشهر  وپرورشآموزشیک و دو 

همبســتگی ع از نــوروش پژوهش توصــیفی  .انتخاب شد متناسب ياطبقه يریگنمونهبا روش  موردنظردختر) از جامعه 

 نتــریچپتنظیمی ، پرسشنامه یادگیري خــود)1992واگنر( -تفکر استرنبرگ هايسبکاز طریق پرسشنامه  هادادهاست. 

امه ضــریب پایــایی و اعتبــار پرسشــن. شــد آوريجمــع) 2010و مقیــاس اهــداف تکلیــف خــو ( )1990( گروت دي و

مقیــاس  ســنجیي روانهایژگیوبررسی تفکر در سطح مطلوبی گزارش شده است و  هايسبکیادگیري خودتنظیمی و 

HPS  مقیاس که نشان دادنیز HPS مقطــع متوســطه انآمــوزدانش تکلیف اهداف سنجش ايبر روا و اعتمادقابل ابزاري 

ون و رگرســیون از آمــار توصــیفی و آمــار اســتنباطی شــامل ضــریب همبســتگی پیرســ هــاداده وتحلیلتجزیــهدر  .است

 رد تکلیــف اهــداف ادراك بــین یــادگیري خــودتنظیمی بــا داد پــژوهش نشــان نتــایج چندگانــه اســتفاده شــده اســت. 

بــراي دالیــل  تريقــويکننــده  بینــیپیشو یــادگیري خــودتنظیمی  دارد وجود يداریمعن و مثبت رابطه انآموزدانش

 تکلیــف اهــداف ابعــاد با تفکر سبک کارکرد سه بین پیرسون همبستگی ضریب نتایج. آموزش گراي اهداف تکلیف است

 از و دارد وجــود يداریعنــم و مثبت رابطه گرا آموزش دالیل بعد با تفکر سبک کارکرد نوع سه هر بین که داد نیز نشان

 داريمعنــی و بــتمث رابطه تکلیف اهداف ابعاد از نوع سه هر با که بود اجرایی تفکر سبک تنها تفکر، سبک نوع سه بین

درصــد  20یف را هداف تکلا بینیپیشتفکر در  هايسبکنتایج تحلیل رگرسیون سهم یادگیري خودتنظیمی و . داشت

 کننــده ینــیبشیپ اجرایــی تفکــر ســبک داد نشــان همزمــان شــیوه بــه چندگانه ونرگرسی تحلیل همچنیننشان داد، 

 گــراي مــوزشآ دالیــل اتخــاذ اهمیــت حاضــر پژوهش نتایج  .است انآموزدانش در تکلیف اهداف ادراك براي يتريقو

 آشــکار آموزشــی نظام رد را اجرایی تفکر سبک از هاآن بودن برخوردار نیز اهمیت و انآموزدانش سوي از تکلیف اهداف

  .سازدیم

  

 ي تفکــر، یــادگیريهاســبک گرا، دالیل همساالن گــرا، ساالنبزرگدالیل آموزش گرا، دالیل اهداف تکلیف،  :هادواژهیکل
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 !Error  .....   177: 2002 همکاران، و پنتریچ از اقتباس ؛1998 زیمرمن، خودتنظیمی یادگیري ابعاد: 1- 2 جدول
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)1993( همکاران و پنتریچ الگوي اساس بر آن هايمؤلفه و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي: 2- 2 جدول
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  مقدمه -1-1

یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت مدرن، پرورش افرادي است که قادر باشند بر مسائل و 

آموزان آسانی غلبه کنند. با توجه به اینکه دانشزندگی روزمره و در محیط اجتماعی به مشکالتشان در

اي دارند، عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در تحقق اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژهبه

آموزشی  توجه به این قشر عظیم جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروري و شکوفایی هر چه بیشتر نظام

هایی هستند که به کمک متخصصین تعلیم و تربیت در جستجوي راه گردد.و تربیتی جامعه را موجب می

اغلب  ،شده در آموزشگاه را یاد بگیرد بلکه در امور تحصیلی فعال باشندتنها یادگیرندگان مطالب ارائهآن نه

محصل در امر یادگیري بها  يریپذتیلبه تحریک قدرت ابتکار و مسئو تعلیم و تربیت معاصري هادگاهید

در  رسهثرتر تر از اوقات خارج از مدؤآموز هرچه بهتر و مکنند که دانشو بر این هدف تأکید می دهندیم

است، این فعالیت به  2هاي بعد از مدرسهترین فعالیتاز مهم 1. تکلیف درسیجهت یادگیري بهره ببرد

هاي وسط معلم مدرسه تعیین و بایستی در زمان تعطیلی کالسآموزان تمجموعه وظایفی که براي دانش

 ).1989، 3شود (کوپردرسی انجام شود اطالق می

به  آموزدانشاینکه  اند،پرداخته 4آموز از اهداف تکلیفمطالعات متعددي به بررسی ادراك دانش اخیراً 

) 3200( 5یفی خو و یواندر یک پژوهش ک .دهدمیچه دالیل و اهدافی تکالیف درسی خود را انجام 

ها موردبررسی قراردادند. همه افراد متوسطه، والدین و معلّمان آن هآموزان دوراهداف تکلیف را ازنظر دانش

و  ها نشان دادند که یکی از اهداف انجام تکلیف درسی مرور و دوره کردنکنندگان در پژوهش آنمشارکت

آموزان اظهار داشتند که عالوه دانشگیرد، بهیاد می آموز در کالس درستقویت مطالبی است که دانش

دهند. مشابه همین تحقیق انجام می شان ها تکلیف درسی را جهت برآوردن انتظارات معلّمان و والدینآن

بررسی ) اهداف تکلیف درسی را در دوره ابتدایی مورد1998( 6کورنوي کیفی دیگر خو و در مطالعه
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آراي  لیف درسیام تکات آنان نشان داد که معلمان و اولیاء درباره اهداف انجقراردادند، نتایج مطالع 

عنوان آموزان تکلیف درسی را بهو اینکه دانش مشترکی داشتند (اهدافی چون: تقویت یادگیري مدرسه)

  دانند.دست آوردن تأیید والدین و معلمانشان می راهی براي به

  

 نسبت آموزانشد ادراك به مربوط مباحث به کشور هنوز یشناسروان و تربیتی علوم حوزه محققان

داف اه زمینۀدرکه  هاییپژوهش که ارائه شد، ايمقدمهبا توجه به ندادند.  نشان ايعالقه درسی تکالیف به

والدین  دیدگاه معلمان و وان در کنار نظرات آموزدانشدیدگاه  به بررسی اکثراً ،اندگرفتهتکلیف صورت 

و  از تکالیف درسی آموزدانشادراك بر نقش دیگر عوامل و نسبت به  اندپرداخته یف درسینسبت به تکل

ر د. لذا در پژوهش حاضر محقق سعی اندبوده توجهبی دارندمیشان بیان تکلیفدالیلی که براي انجام 

طه متوس ان مقطعآموزدانشتفکر با اهداف تکلیف در  هايسبکرابطه بین یادگیري خودتنظیمی و تعیین 

 .را دارد

  بیان مسئله -2-1

هاي تدریس است که نیاز به بیشترین توجه در تمام سطوح ترین روشتکلیف درسی یکی از شایع

. گیرندآموزان در کالس درس یاد میتحصیلی دارد، تکالیف راهی هستند براي حمایت ازآنچه دانش

 درباره يشتریب نیتا تمر گذاردمین آموزادانش اریدر اخت یفرصت یدرس فیپژوهشگران معتقدند که تکل

آموزان بعد از اوقات دانش یدرس فیبا ارائه تکل توانندمیدر کالس داشته باشند، معلمان  شدهارائه میمفاه

فرزندانشان آگاه  یاز روند آموزش زین نیبهتر استفاده کنند و والد يریادگی منظوربهمدرسه  یلیاز تعط

 يآموزان برارا کمک به دانش یدرس فیاز ارائه تکل ی) هدف اصل2000( وکورن ).1992، 7(ارل شوندمی

اي . این اهداف مختلف شامل حلقهداندمی یمیمطلوب خودتنظ يمطالعه و راهبردها حیتوسعه عادات صح

شده و یا آمادگی براي شده، بسط یا گسترش موارد قبالً آموختههاي تازه آموختهاز تجدیدنظر در موضوع

؛ کوپر، 0032؛ خو و یوان، 2001، 9؛ وارتون2001، 8س آینده است (اپستاین، وان ورهیسکالس در

، فلود، الپ، بروكتکالیف درسی معموالً چندمنظوره هستند (). 1998 ،10ي و گریت هاوسالیندساي، ن

ي، ا، کوپر، ن13؛ موهلنبروك2004، خو، کورنو؛ 2006، 12و پاتال ؛ کوپر، رابینسون2007، 11فیشر، هان
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اند هدف بیان داشته 10) براي تکلیف درسی 2001). چنانکه اپستاین و وان ورهیس (2000یندساي، ل

سازي، مشارکت، رشد شخصی، روابط متقابل شاگرد با والدین، ارتباط اولیاء اند از: تمرین، آمادهکه عبارت

 سیوان وره ازآنپس ه.مشی و مقررات، روابط عمومی و تنبیو مربیان، تعامالت همساالن، سیاست یا خط

کرد: که  بنديتقسیمرا به سه گروه  یدرس فیتکل گانهدهاهداف  نیا يگرید بنديطبقه) در 2004(

(سه  16یاسی) و اهداف سي(سه هدف بعد 15ی(چهار هدف اول)، اهداف ارتباط 14یشامل: اهداف آموزش

را در دو گروه گسترده  فیهداف تکلا ترمتفاوت ی) با نگاه2006(و همکاران  پرآخر). کو يشدهبیانهدف 

 ری) و اهداف غسازيیکپارچهو  یرشد شخص ،آمادگیو  سازيآماده ،ی(بررس یاهداف آموزش ازجمله

آموزان) دانش هیو تنب یروابط عموم ت،یریدستورات مد نیتأم ن،ی(روابط متقابل شاگرد با والد یآموزش

اپستاین و وان (تکلیف  اهداف باستن از ادبیات مرتبط ) با بهره ج2010، 2010خو (. اندکرده بنديدسته

یک تحلیل  ) 2001؛ وارتون، 1987، 17جونسو  مورفی، دیکر، چاپلین، داگنیز، هالر ؛2001ورهیس، 

عاملی اکتشافی براي تعیین ساختار عاملی از یک دسته از اهداف تکلیف انجام داد. نتایج پژوهش وي 

. یک عامل که دالیل ابندییمبه یک ساختار سه عاملی کاهش  نشان داد که مجموعه اهداف تکلیف

و بسط احساس  19ي شده است، بیشتر مواردي چون تقویت یادگیري مدرسهگذارنام 18آموزش گرا

ي شده که گذارنام 20گرا ساالنبزرگدالیل  عنوانبه. عامل دوم کندیمآموزان را دنبال مسئولیت دانش

، است 21. سومین مؤلفه دالیل همساالن گرااستوالدین و معلمان) (ن مهم مربوط به کسب تأیید از دیگرا

 .کندیمرا دنبال  هاآن از تأیید و با همساالن این مؤلفه مواردي چون کار و تعامل

پذیري، یادگیري مستقل و مدیریت زمان از فواید تکلیف هاي مشارکتی مانند مسئولیترشد مهارت

). انجام تکلیف درسی راهی براي توسعه عادت مطالعه فردي و 2001، وارتون(درسی دانسته شده است 

در  پذیريمسئولیت ).22،2005و مارتین سگوروس( آموزان براي دریافت مسئولیت خود استهدایت دانش

، 23لورانگرا(فرایند یادگیري خود باشد  کنندهکنترلو  آغازکنندهیادگیرنده فعاالنه  شودمییادگیري باعث 

 آموزانیدانشنشان دادند که  ايمطالعه) طی 1998( و همکاران کوپر ).2005، 24نقل از یانگ؛ به 1994

و در  دادندمیرا انجام  تکالیفشان تريمنظم طوربهکه نسبت به یادگیري خود احساس مسئولیت کردند، 

  تکالیف درسی شانس بهتري داشتند.  آمیزموفقیتانجام 
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، شوندمی روروبهبا عوامل فشارزاي متعددي  خورندمیه شکست که در تکالیف مدرس آموزانیدانش

عوامل فشارزا محسوب  تحقیر توسط دیگران جزءمشکالت ناشی از مردودي، نمرات پایین گرفتن، 

رفتاري و کارکردي مختلفی را متوجه این  پیامدهاي تواندمیخود  نوبهبه، این مسائل نیز شوندمی

 طوربهمشکالت تحصیلی و آموزشی  رغمعلیان آموزدانشل برخی از ان سازد و در مقابآموزدانش

دو دهه قبل حاکی از آن است که  هايپردازينظریهو  هاپژوهش، دهندمیبه تحصیل ادامه  آمیزموفقیت

جبلی، ( استان آموزدانشاز متغیرها تحت عنوان خودتنظیمی وجه مشخصه این  ايمجموعهیک یا 

هایی براي طراحی، کنترل و آموز مهارتبدین معنی است که دانش 25نظیمییادگیري خودت ).1384

کند و براي یادگیري تمایل دارد و قادر است کل فرایند یادگیري هدایت فرایند یادگیري خود کسب می

یادگیري خودتنظیمی را یک فرایند خود هدایتی  )2001زیمرمن ( ).1992، 26بري( خود را ارزیابی کند

هاي علمی مرتبط به تکلیف شان را به مهارتهاي ذهنیاز طریق آن یادگیرندگان تواناییداند که می

دهند. آموزان به روش فعال انجام میداند که دانشکنند، این رویکرد یادگیري را فعالیتی میتبدیل می

ده ازنظر ) یادگیري خودتنظیمی به مشارکت فعال یادگیرن1392؛ به نقل از محمدامینی، 2008زیمرمن (

رفتاري، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیري جهت بیشینه نمودن یادگیري اطالق 

جاي آنکه براي کسب مهارت و دانش بر معلّمان و والدین و یادگیري آموزان بهشود که در آن دانشمی

پاچارس و شانک  ظرازن کنند.هاي خود را شروع و هدایت میعوامل آموزش تکیه کنند، شخصاً کوشش

که در انجام تکالیف درسی پشتکار  آموزانیدانش )1392رضایی شریف، مرادي، ؛ به نقل از 2000(

رها  آسانیبهرا  مسئلهشدن با مشکالت و موانع،  روروبهو در موقع  دهندمیبیشتري از خودشان نشان 

و به  فراخواندهرا در انجام تکالیف  شناختی، فراشناختی و انگیزشی خود هايمهارتو فعاالنه  کنندنمی

) و تراتوین و 2000( 27پنتریچ شوندمی، یادگیرندگان خودگردان یا خودتنظیم نامیده گیرندمیکار 

، خودباوري، تنظیم اهداف، مدیریت خودتنظیمیتکلیف درسی باعث افزایش  ) معتقدند که2003( 28کولر

 ) معتقدند که1996( 29زیمرمن، بونر و کواچ .شودمی اثربخشی خودزمان، مدیریت محیط، حفظ توجه و 

، راهبردهاي مناسب یادگیري را دارهدفکه تکالیف  شوندمیدرسی موفق  فراگیران وقتی در انجام تکالیف

و بر پیشرفت خود نظارت و پیامدهاي تکلیف را ارزیابی و به یادگیري  انتخاب، انگیزش خود را حفظ

  خودتنظیمی نیاز پیدا کنند.
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 در باید فراگیران همه که درسی مصوب هايبرنامه ناپذیراجتناب هايمحدودیت به توجه با طرفی از

 سرعت کهدرحالی گیرند، قرار ارزشیابی مورد و فراگیرند را معینی آموزشی مواد محدود زمانیمدت ظرف

 متفاوتی هايشیوه از خود هايتوانایی از گرفتن بهره براي افراد نیست، یکسان فراگیران همه توانایی و

 به توجه ضرورت داشتند، بیان درسی تکلیف ضرورت براي که دالیلی از یکی و کنندمی استفاده

 30استرنبرگ ازنظر ).1378 تحصیلی، راهنمایی آموزش دفتر( است آموزاندانش فردي هايتفاوت

 هاآن که داندمی باشد شتهدا سروکار آموزاندانش و کودکان وپرورشآموزش امر با که فردي هر) 1997(

 تکالیف است ممکن آموزدانش یک مثالعنوانبه. گیرندمی یاد و کنندمی فکر متفاوتی هايروش به

 یک. باشد متنفر آن از است ممکن دیگري کهدرحالی باشد، داشته دوست را یافتهسازمان یادگیري

 از است ممکن دیگري کهدرحالی کند، لاستقبا کارها انجام جدید هايروش از است ممکن آموزدانش

 دهد، انجام مرتب و منظم روش با را تکالیف است ممکن آموزدانش یک. کند اجتناب و بترسد هاآن

 هايتفاوت. دهد انجام ترتیب و نظم از سرپیچی با کامالً را تکلیف همان است ممکن دیگري کهدرحالی

 یعنی دارند؛ متفاوت هايسبک افراد بلکه نیست، هاآن هايتوانایی میزان خاطر به صرفاً افراد یادگیري

ویژگی  .)1998 استرنبرگ و 31ژانگ( کارگیرندبه را خود هايتوانایی مختلف هايروش به دهندمی ترجیح

اند به محیط پیچیده و ها به کمک فکر خود توانستهاساسی انسان برخورداري از قدرت تفکر است، انسان

و به حیات خود ادامه دهند، افراد با سبک ویژه خودشان در مورد چگونگی انجام کارها متغیر مسلط شده 

یک توانایی  32) سبک تفکر1997(  استرنبرگاز دیدگاه ). 1387 امیدوار و حسین چاري،( کنندفکر می

مدیریتی هاي تفکر بر نظریه خود سبک .کندهایمان اشاره مینیست بلکه به چگونگی استفاده ما از توانایی

گونه که براي مدیریت یک جامعه کند همان) استوار است که مطرح می1997( استرنبرگ 33ذهنی

هاي متفاوتی استفاده هاي خود شیوههاي متفاوتی وجود دارد، افراد نیز براي بهره گرفتن از تواناییراه

خود پی برده و  هاياناییتوتا به  کندمیان کمک آموزدانشتفکر به  هايسبک). 2004ژانگ، ( کنندمی

که دریابیم چرا افراد با  کندمیبرگزینند. همچنین به ما کمک  هاتواناییرا متناسب با  هایشانفعالیت

متفاوتی پاسخ  طوربهآموزشی  هايموقعیتموجود در  هايدرخواستیکسان، به تقاضاها و  هايتوانایی

، اغلب شدهدادهنسبت  هاتواناییکه به  هاییوفقیتمو  هاشکست: گویدمی) 1997( . استرنبرگدهندمی

همیشه به علت عدم توانایی  آموزدانش، یک معلم باید بداند که عملکرد ضعیف هاستسبکناشی از 

و انتظاراتی است که معلم از او دارد  آموزدانشتفکر  هايسبکنیست بلکه به خاطر عدم تناسب بین 

) 1997( استرنبرگ. )2002ژانگ، ( باشدبیانگر عملکرد افراد  تنهاییبه تواندنمیتوانایی  دیگرعبارتبه
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ژانگ و استرنبرگ  ازنظرتفکر متفاوت باشند.  هايسبکمشابه اما در  هاتواناییافراد ممکن است عمالً در 

تفکر بیشتر از  هايسبک، دارندمیهستند که بیان  پراهمیتمهم و  قدرآنتفکر  هايسبک) 1998(

  کننده پیشرفت تحصیلی هستند. بینیپیش هایتوانای

ایی قش بسزن و درگیري تحصیلی ويبر میزان انگیزش با اینکه ادراك دانش آموز از تکالیف درسی 

هت جدگیري باورهاي ارزش تکلیف نقش مهمی در به کارگیري راهبردهاي یا دارد و با توجه به اینکه

 گرانز پژوهشتوجه به حساسیت و اهمیت این مسئله هنو با اما متأسفانه ،خودتنظیمی دانش آموز دارد

 انجام براي آموزدانش که اهدافی و درسی تکالیف به نسبت آموزدانش ادراك به مربوط مباحث به کشور

ارد به این محقق در پژوهش حاضر سعی دلذا  .ندادند توجهی نشانانتخاب می کنند  خود درسی تکالیف

ی و خودتنظیم يیادگیر ان چه ادراك از تکالیف درسی خود دارد؟ و نقشآموزدانشمسئله بپردازد که 

  چیست؟ شان دارند،لیفانجام تکا ی که برايو دالیل تکلیف اهدافآموزان از بر ادراك دانشتفکر  هايسبک

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق -3-1

 کهی دالیلاز تکلیف درسی و  آموزدانشاخیر مطالعات متعددي به بررسی ادراك  هايسالدر 

 2011(خو  اندپرداخته تکلیف اهداف بنديطبقهو  داردمیي انجام تکالیف درسی خود بیان برا آموزدانش

؛ اپستاین و وان ورهیس، 2003خو و یوان ، 2006، کوپر و همکاران، 2007؛ بروك و همکاران، 2010و 

ان آموزدانشلیف و دالیل یت این مسئله دارد، اهداف تک). این نشان از اهم1998؛ خو و کرونو، 2001

 ازهمیت تکلیف، عالقه و تمایل فرد ابراي درگیر شدن در یک تکلیف که شامل ادراك شخص از 

انی که آموزدانش ،آموزان در ارتباط استعملکرد تحصیلی دانش با سودمندي و مفید بودن تکلیف است

گیري شناختی و پیشرفت تحصیلی کنند به سطوح باالیی از درتکالیف درسی را مفید و مهم ادراك می

زیادي نقش ادراك مطالعات ). 1390؛ به نقل از باباخانی، 2009( سونگر و گانگرون،  یابندمی دست

راهبردهاي یادگیري جهت نظارت و  کارگیريبه در را تکلیف و باورهاي ارزش تکلیف (اهداف تکلیف)

؛ پنتریچ، 1،2001(چرچ، الیوت و گابل انددادهان نشان آموزدانشعملکرد تحصیلی  خودتنظیمی و

. رساندمیتکالیف درسی خود را  ان ازآموزدانشو این اهمیت توجه به ادراك  ).1992، 2؛ ایمز1999

و نظرات والدین و معلمان متفاوت است (خو و یوان،  هادیدگاهان از اهداف تکلیف با آموزدانشادراك 

از اهداف تکلیف درسی است که نقش بسزایی در درگیري  وزآمدانش. ادراك )1998؛ خو و کورنو، 2003

                                                             
1Church, Elliot & Gable  
2 Ames 



 
 

به اهداف تکلیف از نظر  نیادگیري و انجام تکالیف وي دارد و این ضرورت پرداخت هايفعالیت

  .دهدمیان را نشان آموزدانش

که طوريآموزان است. بهپذیري تحصیلی دانشیکی از استانداردهاي جدید آموزشی میزان مسئولیت

شود ) و متقاعد می2005یانگ، (طور فعاالنه در تجارب آموزشی شرکت کند شود بهموز متعهد میآدانش

). 2005؛ به نقل از یانگ، 2003کرونو، (تا در قبال آموزش و یادگیري خود احساس مسئولیت کنند 

ستقل آموزان در آموختن مدرواقع توجه محققان به این مسائل معطوف است که چه باید کرد تا دانش

بوده و بتوانند یادگیري خود را شخصاً اداره و رهبري کنند؛ یعنی مسئولیت یادگیري خود را به عهده 

 دنبالبه  بیشتر و ).1380شعاري نژاد، (گرفته و رفتار خود را کنترل کنند تا متکی به معلّم بار نیایند 

 ت به مسائل روزمره آموزشیفعال نمودن یادگیرنده و پذیرفتن مسئولیت از طرف وي نسب راهی براي

ان در جریان آموزدانشیکی از دالیل که براي تکلیف درسی بیان داشتند فعال نمودن  درواقع، باشندمی

  است. هاآنیادگیري و رشد احساس مسئولیت در 

تفکر یا تکالیف درسی  هايسبکخودتنظیمی و  یادگیري رابطهگذشته به بررسی  هايپژوهشاکثر 

، برنامه ریزان نظرانصاحب لهیوسبهاهداف تکلیف، اغلب . اندپرداختهان آموزدانشصیلی بر پیشرفت تح

ادراکی از تکالیف درسی  چه انآموزدانشاین است که  ترمهماما نکته ؛ شودیمو معلمان تعیین  درسی

بخصوص توسط . تمرکز بر اینکه چگونه اهداف تکلیف دهندیمدارند و با چه اهدافی تکالیفشان را انجام 

از تکلیف و  آموزدانشکه بیان شد ادراك  گونههمان .رسدیم، ضروري به نظر شودیمان ادراك آموزدانش

با اهدافی که معلمان و والدین بیان داشتند  دارندمیخود بیان  درسی براي انجام تکالیف که اهدافی

از اهداف  آموزدانشادراك  تعیین تا به صورت گیرد هاییپژوهشبنابراین ضرورت دارد  ،متفاوت است

  از تکالیف درسی را تعیین کند. آموزدانشبپردازند و نقش سایر عوامل بر چگونگی ادراك  تکلیف

از اهداف تکلیف،  آموزدانشادراك  مورد دردر کل پژوهش حاضر سعی دارد، اطالعات مفیدي را 

نظام آموزشی و  اندرکاراندستار مربیان، در اختیبا آن،  تفکر هايسبکیادگیري خودتنظیمی و رابطه 

 آموزدانشادراك  تفکر با هايسبکیادگیري خودتنظیمی و رابطه با شناخت و تعیین  والدین قرار دهد تا

الزم را براي ایجاد انگیزش و رغبت  زمینۀ هاآندر جهت ایجاد هماهنگی بیشتر بین  از تکالیف درسی،

  آورد.یادگیري و یادگیري خودتنظیمی وي فراهم  هايفعالیتبراي انجام  آموزدانش

  



 
 

  اهداف پژوهش -4-1

  هدف کلی -1-4-1

  انآموزدانشدر  اهداف تکلیفادراك تفکر با  يهاسبکو  یمیخودتنظتعیین رابطه بین یادگیري 

  اهداف جزئی -2- 1-4

 انآموزدانشاهداف تکلیف در  ادراك بایادگیري خودتنظیمی تعیین رابطه بین   .1

 انآموزدانشتفکر با ابعاد اهداف تکلیف در سه کارکرد سبک طه بین تعیین راب  .2

ادراك  ینیبشیپتفکر در  هايسبکتنظیمی و ساختن سهم یادگیري خودمشخص   .3

 انآموزدانشدر  اهداف تکلیف

 تريقويکننده  بینیپیشتفکر سبک کارکردهاي از  یککداممشخص ساختن اینکه   .4

 ان استآموزشداناهداف تکلیف در ادراك براي 

از انواع  یککدامبراي  تريقويکننده  بینیپیشاینکه یادگیري خودتنظیمی  تعیین  .5

 اهداف تکلیف است

  

  پژوهش هايسؤال -5-1

 رابطه وجود دارد؟ انآموزدانشدر  اهداف تکلیف ادراك آیا بین یادگیري خودتنظیمی با .1

  است؟مقدار  چهرابطه بین سه کارکرد سبک تفکر با ابعاد اهداف تکلیف به   .2

در  تکلیف اهداف ادراك بینیپیش در تفکر هايسبک و خودتنظیمی یادگیري سهم  .3

 است؟اندازه  چه ان بهآموزدانش

تکلیف در  اهداف ادراك براي تريقوي کننده بینیپیش تفکر هايسبک از یککدام  .4

 است؟ انآموزدانش

 تکلیف اهداف انواع از یککدام براي تريقوي کننده بینیپیش خودتنظیمی یادگیري  .5

 است؟ انآموزدانشدر 



 
 

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهش -6-1

  خودتنظیمی یادگیري -1-6-1

منظم  طوربه) یادگیري خودتنظیمی، کاربرد راهبردهایی است که یادگیرندگان 1999پنتریچ (

از: راهبردهاي  اندعبارتاین راهبردها  .کنندمیجهت تنظیم شناخت و کنترل یادگیري خود استفاده 

کنترل  منظوربهشناختی، راهبردهاي فراشناختی براي تنظیم شناخت و راهبردهاي مدیریت منابع 

  یادگیري.

ان در آزمون راهبردهاي آموزدانشعملکرد  اساس بردر پژوهش حاضر یادگیري خودتنظیمی 

مقیاس یادگیري  .شودمی) سنجیده 1990و دي گروت ( پنتریچ MSLQیادگیري خودتنظیمی 

ل که سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی؛ یعنی راهبردهاي سؤا 22ودتنظیمی این پرسشنامه شامل خ

 صورتبه این مقیاس هايماده. سنجدمیشناختی، راهبردهاي فراشناختی و مدیریت منابع را 

  ).مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از( است لیکرت ايدرجهپنج

  سبک تفکر -1-6-2

) سبک تفکر روش رجحان یافته تفکر است، سبک تفکر یک 37 :1994(ه نظر استرنبرگ ب

به تفکر  هايسبک طورکلیبهاشاره دارد.  هایشتواناییبلکه به چگونگی استفاده فرد از  نیستتوانایی 

ریتی ود مدی. در نظریه خکندمیاشاره  هاآنفردي  هايتواناییاده از ترجیحی افراد در استف هايشیوه

متفاوتی  هايراهکه  گونههمانتفکر بیانگر آن است که  هايسبکمفهوم  )1997ذهنی استرنبرگ (

 هايشیوهخود از  هايتواناییبراي مدیریت یک جامعه وجود دارد افراد نیز براي بهره گرفتن از 

  ).1997(استرنبرگ،  کنندمیمتفاوتی استفاده 

 –تفکر استرنبرگ  هايسبکعملکرد فرد در آزمون  تفکر بر اساس هايسبک حاضر  در پژوهش

یکی  سؤالاست که هر پنج  شدهتشکیل سؤال 65. این پرسشنامه از شودمی) سنجیده 1992ر (نواگ

به سبک تفکر قانون  مربوط سؤال 15. در پژوهش حاضر از کندمیسبک تفکر را ارزیابی  13از 

است. این  شدهاستفادهان آموزدانشرکردهاي سبک تفکر کا گیرياندازه يگذارانه، قضایی و اجرایی برا

شده است؛  گذارينمرهلفم تا کامالً موافقم) از کامالً مخا( ايدرجهپنجطیف لیکرت  اساس برمقیاس 

  .گیردمیو به همین ترتیب تا گزینه کامالً موافقم که نمره پنج تعلق  به گزینه کامالً مخالفم نمره یک
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 The present study attempted to investigate the relationship between self-regulated 

learning, thinking styles and the homework purposes of students. The high school, (second 

grade) Area 1 and 2 students of Ardabil city the number of 26125 people consisted the 

population. Sample of 347 students (175 boys and 172 girls) were selected from the 

intended community by the stratified sampling method. This research is descriptive 

correlational. The results were collected from the self-regulated learning strategies 
questionnaire (Pintrich & De Groot, 1990), thinking styles Inventory (Sternberg & Wagner, 

1992) and homework purposes scale (Xu, 2010). The reliability and validity coefficient of 

self-regulated learning and thinking styles have been desirable and the psychometric 

features of the HPS showed that the HPS was a reliable and valid tool for measuring 

homework purposes of high school students. In analyzing the data, descriptive and 

inferential statistics such as Pearson correlation and regression were used. The results 

showed that there was a positive relationship and significant between self-regulated 

learning and homework purpose understanding of students and self-regulated learning 

showed itself a stronger predictor for learning-oriented reasons homework purposes. The 

results of the Pearson correlation coefficient among three thinking styles with dimensions 

of homework purposes also showed that there was a positive and significant relationship 

between three types of thinking styles and learning-oriented reasons. Among the three 

types of thinking styles, only there was a significant and positive co-relationship between 

executive thinking style and the three kinds of the dimension of homework purposes. The 

results of regression analysis indicated that of self-regulated learning and thinking styles 

predicts 20 percent of the changes of the homework purposes. Also, enter multiple 

regression analysis showed that executive thinking style is a stronger predictor for 

understanding of homework purpose understanding of students. The results of the present 

research revealed not only the importance of adoption of learning-oriented reasons of 

homework purposes by the students, but also the importance of their adoption of executive 

thinking style in the educational system. 
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