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Abstract 

In today's world, with the rapid growth of science and the increasing production of 

knowledge, and with the social and epistemological changes of human beings, we must go 

beyond the ideas and methods of education. Education can no longer be separated from 

upbringing and human beings can be valued on the basis of mastery of subjects. Today we can 

no longer accept the same education for all and the emphasis on archives. The new 

educational system in schools tries to provide a learning environment based on individual 

differences of students. In the mentioned article, the statistical population was an educational 

complex in the fifth district of Tehran; Using the methods of theory of theory of selection of 

educational and behavioral problems of a number of first and second grade students of this 

complex has been observed and studied. The statistical results obtained from these studies 

have shown a positive trend in order to improve the learning conditions of students in these 

two courses, both in terms of education and behavior. 
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 چکیده

های تربیتی سابق ها و روشها باید از ایدهدر دنیای امروز با رشد سریع علم و تولید روزافزون دانش و با تغییرات اجتماعی و معرفتی انسان
گذاری کرد. امروز دیگر ها را بر اساس تسلط بر موضوعات درسی ارزشفراتر برویم. دیگر نمی توان آموزش را از پرورش جدا کرد و انسان

گردد محیط یادگیری بر توانیم آموزش یکسان برای همه و تأکید بر محفوظات را بپذیریم. در نظام آموزشی جدید در مدارس سعی مینمی
ی پنج تهران بوده؛ که با یک مجتمع آموزشی در منطقه ی آماریی مذکور جامعهآموزان فراهم گردد. در مقالههای فردی دانشاساس تفاوت

ی اول و دوم دبستان این مجتمع آموزان پایهی تئوری انتخاب مشکالت آموزشی و رفتاری تعدادی از دانشهای نظریهکارگیری روشبه
-در جهت بهبود شرایط یادگیری دانش ها روند مثبتی رامورد مشاهده و بررسی قرار گرفته است. نتایج آماری بدست آمده از این بررسی

 .آموزان این دو دوره چه از نظر آموزشی و چه از نظر رفتاری را نشان داده است
 

 یریادگیانتخاب،  یتئور یهینظر ،یفرد هایتفاوت واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه  -9

 کندیرشد م یکه کودک از نظر زبان یگالسر معتقد است از زمان
 به و ببرد سؤال زیر و بکند درک و بفهمد را مفاهیم تواندو می

-به موردش در را انتخاب ینظریه توانیممی دهد، پاسخ سؤاالت
 در هاد با بچهبرخور ینحوه و درسی مواد چون و بگیریم کار

 انتخاب قطعا است، متفاوت نظریه کارگیریهب گوناگون مقاطع
بحث اصلی  .[1]است یکسان اصولش اما شود،می متفاوت هم

 کالس رئیس عنوان به معلم بین که است این انتخاب ینظریه
 مبتنی یجانبه دو یعنوان مرئوسین باید یک رابطهبه هابچه و
 دارد، اعتقاد شدیداً گالسر باشد، داشته وجود متقابل احترام بر

 وقتی روئید، نخواهد آن در گلی هیچ که است شوری زمین ترس
 بر مبتنی بچه و والدین بین آموز،دانش و معلم بین یرابطه

ر، هیچ گل زیبا و معطری که زندگی شو خاک این در باشد، ترس
-پیش هایبنابراین در تمام دوره. [2]کند، نخواهد روئید یبارا ز

-دانش و معلم یرابطه دبیرستان و راهنمایی دبستان، دبستان،

آموزان باید دانش باشد، خاطر تعلق و احترام بر مبتنی باید آموزان
 تعلق احساس شانو به مواد درسی سبه مدرسه، به کالس در

 به ایگونهبه باید درسی مواد و دهند، انجام را کار آن تا بکنند
-به و تکلیف عنوانبه و پایین به باال از که بشود ارائه هابچه

ه بچ زیرا نباشد، خوردمی دردتان به آینده در که چیزی عنوان
خواهد، زود هم می خواهد،می االن همین و خواهدرا می« االن»

مدرسه و  اولیای بنابراین است، االن خواهد،آنچه را که می
 تواننمی انتخاب ینظریه طبق که بدانند باید آموزدانش یاولیا

 انجام به مجبور را او یا و داد یاد زور به را چیزی کس هیچ به
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 یتحصیل هایدوره یهمه رگالسر دبه اعتقاد . [9]کرد کاری
-می اگر که بگیرند یاد باید آموزدانش یمدارس و اولیا یاولیا

 باید کنند پیروی هاآن موردنظر یبرنامه از آموزان دانش خواهند
 تهدید و انتقاد و اجبار و ترس با و کنند نفوذ آموزاندانش در

انسان دیگری نفوذ کرد. در مدارس گالسر هم بین  در تواننمی
 برخورد ینحوه نظر از دبیرستان و راهنمایی ابتدایی، هایدوره

 اصلی موضوعات عنوانبه هاآن دیدن ینحوه و آموزاندانش با
-ندارد، دانش وجود متفاوتی نگرش هیچ یاددهی، و یادگیری

 و کنندمی رفتار شانهمه تند،هس انسان شانهمه آموزان
 ارضای هم شانهمه هدف است، هدف به معطوف رفتارشان

 هایدوره در آموزاندانش نیازهای البته. است نیازهایشان
 حدی تا باید نیز رفتار سبک بنابراین شودمی متفاوت گوناگون،

 .[9]متفاوت بشود
 هایانتخاب و واقعیت درمانی اساساَ برخالف نظریه ینظریه
 نیست، مدار تکنیک هست، رفتاری علوم یحوزه در که دیگر

کامال  ینظریه یک ً ابتدا از یعنی مدار فرایند و است مدار فرایند
روشن در مورد رفتار وجود دارد مبنی بر این که چرا انسان رفتار 

 معلم پرورش و آموزش نظام در. کندرفتار می هچگون و کندمی
 زندمی سر خودش از و زندمی سر آموزدانش از چه آن بداند باید
 را رفتار این آموزدانش چرا که این به نسبت و است «رفتار» یک

 فهم بتواند تا باشد آگاه کندو چگونه رفتار می دهدمی نشان
پیدا کند؛ یادگیری یک رفتار است،  موزآدانش رفتار از درستی

 یک بنویسد را خود مشق کندمی انتخاب آموزاین که دانش
 که این است، رفتار یک نویسدنمی مشق که این است، «رفتار»

 به موقع به که این است رفتار کندمی اذیت را دستیش بغل
 از درستی درک باید معلم حاال است، رفتار یک آیدنمی کالس
 رفتار چگونه و کندمی رفتار چرا که این باشد داشته آموزدانش

 دهند،می نشان را رفتاری وقتی هاانسان یهمه کند،می
 از یکی ارضای هم هدف و است هدف به معطوف رفتارشان

 بقا، به نیاز یعنی شانگانهپنج نیازهای از یکی است، نیازهایشان
  .تفریح و آزادی قدرت، عشق،

 یزهیمعتقدند انگ یاز روانشناسان و معلمان آموزش یاریبس
باشد. اگرچه یمهم م یاو عامل یریادگی در آموزدانش

 رممکنیغ یرا مشکل و حت یریادگی قیدق فیصاحبنظران تعر
صورت جامع و عام، به مفهوم آن را به توانمی اما اند؛دانسته

همواره  یریادگی .[4]در رفتار بالقوه دانست دارینسبتاَ پا راتییتغ
مورد توجه بوده،  شناسیمهم روان هاینهیاز زم یکی عنوانبه

 یرا به نوع یبشر یجامه یدستاوردها یتمام ایچرا که عده
کمتر  ،یریادگی شناسی. امروزه مطالعات رواندانندیحاصل آن م

 محوراز آنکه معلم شیدارند و ب دتأکی دهندهبر نقش آموزش
-شده لیما یریادگی ندیدر فرآ رندهیادگینقش  بررسی به باشند،

هستند که  یشناخت هایسبک ،یریادگی راهبردهای. اند
 رونیاز ا کند؛یبه کمک آن اطالعات را پردازش م رندهیادگی

 یراهبردها جایبه پرورشی شناسانروان و نظرانصاحب تیاکثر
-یاستفاده م یریادگی یشناخت یراهبردها اصطالحاز  ،یریادگی

 هاهستند که به کمک آن یاقدامات یشناخت یراهبردها. [0]کنند
با اطالعات قبالَ آموخته شده  بیو ترک وندیپ برای تازه اطالعات

 بی. به ترتشودمی آماده درازمدت حافظه در هاآن سازیرهیو ذخ
 ایبسط  ،یمرور ذهن ایروش تکرار  ارسطح پردازش به چه

 .[0]شوندیم میتقس یو تفکر انتقاد یسازمانده ،ییگسترش معنا
 دهیسازمان ،یریادگی یراهبردها نتریو کامل نیاز بهتر یکی

است که در  ییراهبرد گسترش معنا ینوع ،دهیاست. سازمان
 یبه موضوعات نوع ،یریادگیمعنادار ساختن  یبرا رندهیادگیآن 

 یکه در راهبردها یکار بخشد؛یم یساختار سازمان ایچهارچوب 
 .ستین یگسترش الزام ایبسط 
است که  یریادگیدر  یراهبرد شناخت نتریقیع یانتقاد تفکر

از راه  جینتا یابارزشی عنوان؛ آن را به2554در سال  1وول فولک
کرده  فتعری هاحلو منظم مسائل، شواهد و راه یمنطق یوارس
در جهان  یریادگی یدیو نقش کل تی. با توجه به اهم[6]است

 تیمناسب و کارآمد از اهم یشناخت یراهبردها تخابامروز، ان
ده از استفا که اندداده نشان هابرخوردار است. پژوهش ایژهیو

باالتر منجر  یلیتحص شرفتیبه پ قیعم یشناخت یراهبردها
 شرفتیکاهش پ ،یسطح یاز راهبردها شتریب یشده و استفاده

، 2پژوهش والکر هایافتهی ن،یهمچن .دارد یرا در پ یلیتحص
 نبی که اندنشان داده زین [1] 2556در سال  4و منسل 9نیگر

 یراهبردها یرکارگیبا به ،یدرون زشیو انگ یخودکارآمد
انجام  هایرابطه وجود دارد. با توجه به پژوهش ق،یعم یشناخت

-یمسأله مورد توجه قرار م نیا فته،شده و مطالعات صورت گر
توسط  یو کاربرد قیعم یشناخت یکه انتخاب راهبردها ردگی
مسأله را مدنظر  نیا دیاست. البته با تیحائز اهم رندگانیادگی

استفاده  یشناخت یراهبردها یافراد از تمام یقرار داد که تمام
-یح میترج گریاز آنها را بر موارد د یکیمعموالَ  یول  کنند؛یم

را به استفاده از  رندگانیادگیشود  یسع دی. در آموزش بادهند
موارد  یهیبر بق یحیموارد ترج ییو شناسا ق،یعم یراهبردها

که  ردگییمسأله مورد توجه قرار م نیا نجایکرد. در ا بیترغ
در  یریادگی قیعم یاستفاده از راهبردها زانیم توانیچگونه م

از  دیمسأله با نیپاسخ به ا یبراکرد؟  شتربی را آموزاندانش
 یانتخاب مورد بررس یو تئور یکنترل درون یروانشناس دگاهید

 یفیک یایدر دن یانتخاب هر فرد ی. بر اساس تئورردیقرار گ
-یم سهیخود مقا یرامونیپ هایتیخود را داشته و آن را با واقع

را  رفتارهایی هوشمندانه صورتو سپس با استفاده از آن به کند
. کندیم کیبه اهدافش نزد دنیکه او را به رس کندیم انتخاب
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هدف  کیبه  دنیاز رفتارها ممکن است در رس یبعض نیبنابرا
نداشته  ایجهینت گرید یبه هدف دنیدر رس یباشد ول بخشجهینت

 ،یسطح یشناخت یراهبردها یرکارگیباشد. مثالَ ممکن است به
نداشته  یریتأث ازمدتدر در یمؤثر باشد ول یسطح یریادگیدر 

فرد،  یو ادراک یفیک یایدن رییانتخاب با تغ یباشد. طبق تئور
 سمت به را فرد و زد برهم را مدتتوازن کوتاه نیا توانیم

 .[2] کرد ییراهنما یگردی مؤثر رفتار انتخاب
انتخاب موجب  یکه استفاده از تئور دهندینشان م هاپژوهش

-به ود؛شمی هادر آن رییناکارآمد و تغ یاز رفتارها یاریحذف بس
 شیافزا،ی شادکام زانیانتخاب بر م تئوری آموزش مثال عنوان

و عزت  یرپذیتیمسئول .[9]یعزت نفس و کانون مهاردرون
توان مقابله با  شیو اضطراب، افزا یبه زندگ دیام. [8]نفس

 شی، افزاآموزاندانش تی، کاهش بحران هو[1]قلدرانه یرفتارها
استفاده  شیو افزا  مثبت یخودپنداره شی، افزایلیتحص شرفتیپ

 .نشان داده است [6] در فرد ترقیعم یشناخت یاز راهبردها
که  شودیشکل طرح م نیپژوهش به ا نیا یسؤال اصل ن،یبنابرا

-یانتخاب در کالس درس م یتئور هایروش یرکارگیبه ایآ
-دانش یرفتار طیو شرا یریادگی زانیدر م رییموجب تغ تواند

باالتر سوق دهد؟ و فرض  تیفکی سمت به را آن و شده آموزان
-در روش خابانت یاست که استفاده از تئور نیپژوهش حاضر ا

 تیفیک شیو کنترل کالس موجب افزا یاددهی -یریادگی های
-می آموز( دانشی)رفتاریو روان یروح طیو بهبود شرا یریادگی

 گردد.
 

 روش-2

 :هیفرض-9-2
 آزمونو پس آزمونشیبا پ یشیمطالعه از نوع شبه آزما نیا

مستقل، آموزش در کالس با  رمتغیی. است شاهد گروه با همراه
جلسه  24 یانتخاب ط یارائه شده در تئور هایاستفاده از روش

 اول و یلیتحص هایهیماه و در دو سال مختلف و پا 6در مدت 
 رییبه عنوان متغ یرو رفتا یریادگی یفیو سطح ک ییدوم ابتدا

 .وابسته در نظر گرفته شده است

 یمورد بررس موارد-2-2
 پسر آموزانپژوهش عبارت بود از، دانش نیا یآمار یجامعه
اول و دوم در شش ماه اول سال  یهیدر پا ییابتدا یدوره
 یکه در دبستان مجتمع آموزش 18-11و  11-18 یلیتحص

 0بودند. گال و بورگ لیشعبه پونک مشغول به تحص اریره
 برای آن طبق که اندکرده شنهادیرا پ ایقاعده [15](2556)

هر  ینفر برا 10تعداد حداقل  ،یشآزمایو شبه یشیآزما قاتیقتح
-. نمونه[6]شده است شنهادیو شاهد پ شیآزما هایاز گروه کی

 با که بود آموزدانش 05پژوهش شامل  نیمورد مطالعه در ا ی
 طورافراد به نیدر دسترس انتخاب شدند. ا یرگینمونه روش

و گروه  شآزمای گروه عنوانبه ینفر 95در دو گروه  تصادفی
 یهیدر پا شیگروه آزما یآموزش یشدند. دوره نیگزیکنترل جا

شعبه پونک اجرا شد.  اریره یاول و دوم دبستان مجتمع آموزش
 یلیماه اول سال تحص 6در  شیگروه آزما قیدق یبررس لدلیبه

 .قرار گرفت یمورد بررس یدو سال متوال

 

  :ابزار-9
با استفاده از  یریادگی ندیفرا یافراد در ط یشناخت یراهبردها

 یرگیداده شده در آموزش اندازه یعمل هایتفعالی و هاکابرگ
و تفکر  یشامل مرور، بسط، سازمانده یشد. چهار راهبرد شناخت

 نیبا ا یشد. موارد مشابه یرگیاندازه اسیمق نیدر ا یانتقاد
 انیمتفاوت در سطح دانشگاه و دانشجو یپژوهش با جامعه آمار

و  6چینتریکه توسط پ MSLQ یبا استفاده از پرسشنامه
توسط  1915ساخته شده است؛ در سال  1115در سال  1دگروت

و  فردزادهیتوسط عل 1916و در سال  یو رجب یعباس ،ییخرما
شده  دییتأ رانیا یروش در جامعه نیانجام شده است. و ا اپویمه

 است.
ماه  6به مدت  یریادگیانتخاب در  یتئور هایاستفاده از روش
قرار  یجلسه مورد بررس 2 ایو حداقل هفته یلیاول سال تحص
 طورجلسه را به 24استفاده شده در  یمحتوا 1گرفت. جدول 

 .دهدمی نشان خالصه
  

 
 کالس یادگیریهای تئوری انتخاب استفاده شده در . خالصه روش1جدول 

 روش مورد استفاده جلسه

 آموزان و آشنایی با چگونگی بروز رفتار از جانب ماراهنمایی و کمک به تشکیل دنیای مطلوب در دانش 1-2-9-4

 معرفی رفتارهای مخرب و جایگزینی رفتارهای سازنده 0-6-1-8

 رفتار: فکر، عمل، احساس و فیزیولوژیآموزان با پنج نیاز اساسی و چهار مؤلفه آشنایی دانش 1-15-11-12

 گرایانه از اهدافساخت تصویر واقع 19-14-10-16

 ریزی برای دستیابی به اهداف طرح و برنامه 11-18-11-25

 صورت فردیآموزان بهتوجه به نیازهای اساسی دانش 21-22-29-24
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 نتایج-4
ها اقدام شد. ابتدا نتایج دادهدر این مرحله، به تجزیه و تحلیل 

های آزمایش و شاهد بررسی و آزمون گروهآزمون و پسپیش

آمارهای توصیفی مربوط به متغییرها استخراج شد که در جدول 
 آورده شده است. 2

 
 آزمونآزمون و پسی کنترل و آزمایش در پیش. میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای شناختی یادگیری در گروهها2جدول شماره 

 هاگروه متغییرها
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 مرور
 11/6 86/01 54/6 26/05 آزمایش

 16/0 66/05 15/6 46/05 کنترل

 بسط
 00/9 19/14 19/9 09/60 آزمایش

 41/4 19/69 09/4 99/69 کنترل

 سازماندهی
 81/0 66/60 99/0 19/01 آزمایش

 21/6 56/61 19/0 19/65 کنترل

 تفکر انتقادی
 90/2 68/11 51/9 91/01 آزمایش

 50/4 20/61 16/4 05/61 کنترل

 
 گیرد.ها مورد بررسی قرار مینتایج تحلیل واریانس 9های توصیفی، در جدول شماره پس از کسب یافته

 
 ها در مؤلفه مرورنتایج تحلیل واریانس .9جدول شماره 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات ی آزادیدرجه مجموع مجذورات متغییر

 5551/5 59/09 51/250 2 52/415 مرور

 
های مورد بررسی سطح معناداری با مقدار در مؤلفه مرور در گروه

5551/5=Pی این مؤلفه در جامعهدهد ، معنادار بوده  نشان می
 آماری مورد بررسی معنادار بوده و تآثیر مثبتی داشته است.

 
 ها در مؤلفه بسط. نتایج تحلیل میانگین4جدول شماره    

 سطح معناداری درجه آزادی اختالف میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 88/1 4/1 آزمایش
1 28 5551/5 

 12/1 4/5 کنترل

 
های بعد از بررسی میانگین 4نتایج ارائه شده در جدول شماره 
ی بسط بدست آمده است و گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه

           و سطح معناداری 1دهد با اختالف میانگین نشان می

5551/5 P=   در آزمون آماریt مستقل و با توجه به فرضیه-

ها در پیش آزمون و های ارائه شده در این زمینه در مقایسه گروه
 پس آزمون معنادار بوده است.

 
 ها در مؤلفه سازماندهی. نتایج تحلیل میانگین0جدول شماره 

 سطح معناداری درجه آزادی اختالف میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 81/2 19/1 آزمایش
6/1 28 5551/5 

 24/1 19/5 کنترل

  



و همکاران آلبوغبیش  
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-دهد که میانگیننشان می 0نتایج ارائه شده در جدول شماره 

ی سازماندهی با استفاده آز های گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه
مستقل و مقایسه آنها در پیش آزمون و پس  tروش آماری 

 معنادار است.، P=5551/5آزمون با سطح معناداری 
 

 ها در مؤلفه تفکر انتقادی. نتایج تحلیل میانگین6جدول شماره 

 سطح معناداری درجه آزادی اختالف میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 89/1 01/1 آزمایش
12/1 28 5551./ 

 92/5 41/5 کنترل

 

 

مستقل که بر روی  tنتایج بدست آمده از آزمون آماری 
ی تفکر انتقادی های گروه آزمایش و کنترل در مؤلفهمیانگین

درج گردیده است، و نشان  6صورت گرفت در جدول شماره 
دهد که در مقایسه آنها در پیش آزمون و پس آزمون با سطح می

 معنادار است.، P=5551/5معناداری 
 

 گیریبحث و نتیجه-5
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر 

کارگیری راهبردهای شناختی یادگیری صورت پذیرفت. به
ها مشخص است، همانگونه که از اطالعات مندرج در جدول

کارگیری آموزش مفاهیمی از تئوری انتخاب توانسته است به
به عنوان یکی  راهبرد شناختی را تغییر دهد. میزان راهبرد مرور،

های تئوری از راهبردهای شناختی یادگیری، با استفاده از روش
های دیگر طور معناداری کاهش یافته است. و مؤلفهانتخاب، به

طور معناداری افزایش یعنی بسط، سازماندهی و تفکر انتقادی به
توان گفت که در مجموع یافته است. با توجه به این نتایج می

مورد تأیید قرار گرفته است. این نتایج با نتایج ی پژوهش فرضیه
های تئوری انتخاب در ی مؤثر بودن روشهایی دربارهپژوهش

های آموزش همسو است؛ از جمله نتایج پژوهش
علیزاده و و ، [8](1988، موسوی اصل)[9](1915صاحبی)

دهد که استفاده از تئوری انتخاب نشان می [6](1916همکاران )
باعث افزایش اعتماد به نفس و کارآمد بودن فرد در در آموزش 

 شود. یادگیری می
دهد که آموزش تئوری انتخاب موجب افزایش ها نشان مییافته

های شود. از طرف دیگر نتایج پژوهشآموزان میپیشرفت دانش
، رستگار [11](2511) 11و ماکسینگا 15، کاستی1، مونتیتو8پالوس

، [19]( 1981عری و همکاران )، اش[12](1915و همکاران )
رابطه بین درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی را نشان داده 

، آموزش [2](1915)12ی ویلیام گلسر است. بر اساس گفته
تواند های آن در یادگیری میتئوری انتخاب و استفاده از روش

موجب دستیابی به اهداف یادگیری شود. یکی از اهداف یادگیری 
انتخاب، رسیدن به کنترل درونی است. پژوهش صاحبی تئوری 

دهد آموزش تئوری انتخاب موجب نیز نشان می [9](1915)

نشان  دیگریتحقیق  یشود. و از طرفافزایش کنترل درونی می
دهد که کنترل درونی، درگیری شناختی عمیقی را در می

 یبینی کرده و کنترل درونی منجر به استفادهیادگیرندگان پیش
ی کمتر از بیشتر از راهبردهای شناختی عمیق و استفاده

راهبردهای سطحی یادگیری در آنها شده است. با توجه به نتایج 
های بدست های تحقیقات ذکر شده با یافتهبدست آمده در یافته

کارگیری توان نتیجه گرفت که بهآمده از پژوهش انجام شده، می
ایش کنترل درونی در های تئوری انتخاب از طریق افزروش
ی کمتر از آموزان به درگیری شناختی عمیق آنها و استفادهدانش

-راهبرد شناختی سطحی در یادگیری شده است. یکی از آموزه

های های مهم این نظریه، انتخاب رفتارهای کارآمد در موقعیت
مختلف زندگی است. براساس این تئوری، هر رفتار یک انتخاب 

 است. 
های تحصیلی مورد بررسی در این پژوهش وجه به پایهالبته با ت

ها جهت رسیدن به مواردی نیز در محدود کردن بعضی از روش
 اهداف نهایی وجود داشته است.
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