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 چکیده

این امر است که در  دیمؤهاي پژوهشی است. شواهد پژوهشی هدف مقاله حاضر بررسی نظري نقش یادگیري خودتنظیمی در انجام فعالیت
پژوهش، زمان -هاي اساتید راهنما و مشاور، محیط آموزشعوامل بیرونی و درونی متعددي مانند حمایت نامهانیپاانجام پژوهش بخصوص 

تواند باعث تسهیل پژوهش شود خودتنظیمی دانشجویان در ترین عوامل فردي که میدخیل هستند. یکی از مهم کافی، عالقه و انگیزه دانشجو
می وابسته به مهارت فراشناختی است و دانشجویان براي کنترل و بهبود فرایند پژوهش چرخه پژوهش عل هاي پژوهشی است.انجام فعالیت

نظارت بر  ریزي پروژه پژوهشی خود،تا قادر به برنامه و بازاندیشی است ریزي، نظارتهاي خودتنظیمی یعنی برنامهنیازمند دانش و قابلیت
پژوهش در سطح باالي یادگیري  کهییازآنجاجام بهتر آن در دفعات بعدي باشد. پیشرفت خود و روند اجراي پژوهش و تفکر درباره چگونگی ان

هاي خودتنظیمی دارد بر این اساس بررسی شوند، لذا این سازه ارتباط نزدیکی با ساختار و مؤلفهاست و کنش اجرایی یادگیري محسوب می
 اعتناست.د و قابلموضوعی ارزشمن فرایندهاي پژوهش با استفاده از نقش خودتنظیمی در آن

 هاي خودتنظیمی.مدل پژوهش، خودتنظیمی، چرخه پژوهش، هايمهارتهاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
 درپژوهش را  آموزش عالی با توجه به نقشی که در تولید دانش دارد نباید فقط به آموزش موضوعات درسی محدود شود و باید

پژوهش عامل حیاتی و نیروي محرکه پیشرفت و توسعه هاي خود براي پیشبرد دانشگاه و کمک به جامعه قرار دهد چراکه اولویت
بسزایی در انجام پژوهش و تولید  نقش). دانشجویان تحصیالت تکمیلی 1391در جامعه است (سموعی، طیبانی و مصلحی، 

 ها عوامل مختلفی براي موفقیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در امور آموزشی وش). پژوه1386(نیلی، نصر و اکبري،  دارندعلم
)، 2015 1انگیزه تحصیلی، یادگیري خودتنظیمی (شتین، هاي تفکر،نگرش، مهارت هوش عمومی،اند ازجمله پژوهشی ارائه کرده

)، خودکارآمدي و نتایج مورد انتظار پژوهشی 2201 2زمان، حمایت خانواده و انگیزه و مالحظات استاد مشاور و راهنما (دامینگز،
-)، محیط آموزش2016 5)، انگیزه پژوهشی (الراحله،2000 4به پژوهش (بارد، بیسچک، هربرت و ابرز، )، عالقه2000 3(بیسچک،

 ).2015 7لیندسی،هاي اجتماعی (حمایت) و 1996 6پژوهش (گلسو، مالینکرودت و جوج،
فردي که در انجام پژوهش نقش دارد، خودتنظیمی دانشجویان در فرایند پژوهش است هاي ترین قابلیتیکی از مهم

هاي ترین مهارتعنوان یکی از مهمخودتنظیمی به ).2015؛ لیندسی، 2014، 9دیوپانت، گلند و نیلز؛ 1997، 8(کلور، گتز و ربتز
ها، عواطف و رفتارها توسط خود لید و هدایت اندیشهتو«) که عبارت است از 2015 10واورووا و گاوورا،( شودعصر حاضر شناخته می

). یادگیري خودتنظیمی یک فرآیند فعال و خود 1391، به نقل از سیف، 2004 11(سانتراك،» منظور رسیدن به هدففرد به
کنند م میرهنمون است که دانش آموزان شناخت، انگیزش، نتایج، رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظی

او ارائه کرده است.  یمیخودتنظ يریادگیاز  یف نسبتاً جامعی) تعر2004( 13چینتریپ ).2010، 12(گوداس، کولولینز و درمیتزاکی
 یخود انتخاب و سپس سع يرییادگ يرا برا یران اهدافیآن فراگ یداند که طمی یافتهفعال و سازمان يندیرا فرا يریادگین نوع یا
ران ید است که فراگق) معت1990( 14مرمنیز ند.یها نظارت نمام، کنترل و بر آنیزش و رفتار خود را تنظیشناخت، انگکنند تا یم

ف مربوط یهمه تعار يازنظر و کنند.یت میخود را آغاز و هدا يرییادگ يندهای، فرايو رفتار یزشی، انگیازنظر شناخت یمیخودتنظ
ادگیري ی یجفراگیران خودتنظیم از تأثیر راهبردهاي خاص بر نتا -1دو مؤلفه عمده هست: یرندهدربرگ یخودتنظیم يریادگیبه 

 براي کاربست این راهبردها در اکتساب اهداف آموزشی، تمایل و انگیزه دارند. -2اند.آگاه

                                                            
1 - Çetin 
2 - Dominguez 
3-  Bieschke 
4-  Bard, Bieschk, Herbert & Eberz 
5-  Alrahlah 
6-  Gelso, C. J., Mallinckrodt, B., & Judge 
7-  Lindsay 
8 - Kluever, R. C., Green, K. E., & Katz 
9- Dupont, Meert ,Galand & Nils 
1 0 - Vavrova & Gavora 
1 1 - Santrock 
12- Goudas, M. , Kolovelonis, A & Dermitzaki 
1 3-  Pintrich 
1 4 - Zimmerman 
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ی، )، مسـتلزم صـرف زمـان کـاف2002 15پژوهش به دنبال حل مسئله و داراي مراحـل متعـددي اسـت (کرسـول، ازآنجاکه
هـاي هاي متعددي مانند مهارتو به انگیزه و مهارت )2012ریزي و همکاري با دیگران است (دامینگز، ي و برنامهگذارهدفتمرکز، 

مجهز بـه ). افراد 2013 16دهی امور و پایداري در طی انجام پژوهش نیاز دارد (شومن، کت، هالووي و ویتمن،برقراري ارتباط، سازمان
صورت کارآمد وارد عمل شده و با استفاده از راهبردهاي متعددي مسـائل را شناسـایی و نیـز آن را توانند بهخودتنظیمی، میسالح 

زمـانی کـه بـا ) و 1990کنند (زیمـرمن،صورت فراشناختی، انگیزشی و رفتاري در تکالیف خود مشارکت میحل کنند، این افراد به
خواهند کرد، همچنین زمانی که به اطالعاتی احساس نیاز کردند دنبال آن  اي موفقیت پیداشوند، راهی برشرایط سختی مواجه می

کننـد، دسـت از کوشـش دارند و در یادگیري و انجام تکـالیف پافشـاري میهاي الزم را براي چیره شدن بر تکالیف برمیرفته و گام
اند خاطرنشان کرده )1997). کلور و همکاران (2000ند (زیمرمن، کنصورت فعال و باانگیزه در تکالیف مشارکت میدارند و بهبرنمی

خود راهبر و مـدیریت کننـده زمـان  نامه خود باید خودانگیخته، خود نظم ده،که دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت تکمیل پایان
وري پژوهشی دانشجویان را یب بهرهدهد و بدین ترتها معتقدند که خودتنظیمی عملکرد پژوهشی آنان تحت تأثیر قرار میباشند. آن

شـده توانـد زمـان سپري) اظهار کردند که استفاده از راهبردهـاي خـودتنظیمی می2016( 17دهد. همچنین کلی و جلوننافزایش می
 اند که استفاده از راهبردهاي خـودتنظیمی نقشـیبینی کند و تشریح کردهبین آزمون جامع و تکمیل (دفاع) رساله دکتري را پیش

 اساسی در تکمیل رساله دکتري دارد.
 خودتنظیمی هايمؤلفه

 دهنده خودتنظیمی استهاي تشکیلنظر درباره مؤلفهخودتنظیمی مطرح است فقدان اتفاق در حوزهیکی از مسائلی که 
توان همه صورت کلی میبههاي متفاوتی را مطرح کرده است اما ادي از خودتنظیمی مؤلفهنظر با توجه به ابعکه هر صاحبطوريبه

 این راهبردها را در چهار دسته کلی قرار دارد:

تر از راهبردهاي فراشناختی قرار دارند و شامل انواعی از راهبردهاي شناختی در سطحی پایین ناختی:راهبردهاي ش-2-1
(کمک به ذخیره  ، راهبردهاي مرورشده)رتباط بین مثال جدید و مطالب قبًال آموختهادهی (برقراري راهبردها مانند سازمان

 دهی (متصور ساختن اطالعات براي تسهیل یادگیري) است.وسیله تکرار مطالب) و راهبردهاي سازماناطالعات در حافظه به

شوند. در این طبقه راهبردهایی راهبردهاي یادگیري در مراحل مختلف یادگیري استفاده می اهبردهاي فراشناختی:ر-2-2
شی که بر برد بازاندیریزي (قبل از تکلیف)، راهبرد خود نظارتی مانند از خود سؤال پرسیدن (حین انجام تکلیف) و راههمانند برنام

 کند.یمفرایند یا فراورده یادگیري خود را ارزیابی 

گیري مطلوب کنند و براي ایجاد شرایط یادراهبردهاي مدیریتی بر محیط یادگیري تمرکز میاهبردهاي مدیریت منابع: ر-2-3
نگ فاده از فرهشوند. ازجمله این راهبردها، راهبرد مدیریت تالش، کمک طلبی/یادگیري مشارکتی، محیط فیزیکی (استاستفاده می

 لغت یا رفتن به کتابخانه).

                                                            
1 5 -Creswell 
1 6 -Showman, A., Cat, L. A., Cook, J., Holloway, N., & Wittman, T. 
1 7 - Kelley & Salisbury-Glennon 
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یري گجهتاست. یکی از این راهبردها  18هدف این دسته از راهبردها افزایش انواع خاصی از انگیزهراهبردهاي انگیزشی: -4-2
ي که فرد تکلیف را مربوط، مهم و ادرجههدفی است که معطوف به دالیل فرد از انجام تکلیف است. ارزش نهادن به تکلیف: 

آمیز یتموفقداند. ایجاد یک سبک اسنادي مثبت که منجر به افزایش خودکارآمدي (باور فرد به توانایی خود در انجام ارزشمند می
 دهد.شود که در درگیري در تکلیف را افزایش میوي میتکلیف) و انگیزه دانشج

 هاي خودتنظیمیمدل

کنــد اي از خــودتنظیمی تأکیــد میشــده اســت و هرکــدام بــر جنبــههاي مختلفــی ارائهي خــودتنظیمی مــدلدر حــوزه
رنـدگان در یادگی -1انـد از: کـه عبارت مشـترك دارنـد یچهـار فـرض عمـوم هامدلن یاکثر ا ).20،2000، پینتریچ و زیدنر19بوکارتس(
کننده فعـال و سـازنده در فراینـد عنوان مشـارکتها یادگیرنـده را بـهمدل درواقع، همه کنند.یخودشان فعاالنه شرکت م يریادگی

از شـناخت (از  ییهـاتواننـد جنبـهیادگـیرندگان مکنند که یها فرض میتوان بالقوه براي کنترل. همه مدل -2 .دانندیادگیري می
 و ف، عالئـق)یـ، ارزش تکليخودکارآمـد يل باورهـایـ(از قب زشی، انگی)شناخت يو کنترل راهبردها يریکارگ، بهینیگزل هدفیقب

خـود را نظـارت، هاي محـیط یژگیوو همچنین برخی از ف) یط تکلیر شراییو نظارت بر تغ يل کمک خواستن، نگهداری(از قب رفتار
توانند عمـل یدارند که م ییارهایرندگان معیادگ. یاستین مفروضه درباره اهداف، معیار یا استاندارد سوم -3 م کنند.یکنترل و تنظ

 کنند. یابیجاد شود، ارزیا یراتییها تغد در آنینکه بایا ایابند ید ادامه یبا یخاص يندهایا فراینکه آین اییتع يخود را برا
کند عنوان یک میانجی میان عوامل شخصی، محیطی و عملکرد واقعی نقش ایفا میبهی میخودتنظهاي فعالیتنکه یچهارم ا -4 

 ).2004(پینتریچ، 

 فرایند فراشناخت بورکاوسکی مدل مبتنی بر-3-1

                                                            
1 8- impetus 
1 9 - Boekaerts, M., Pintrich, P. R., & Zeidner, M. 
2 0 - Ridner 
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ــه نقــل از 2000و همکــاران ( 21هــدف بورکاوســکی  ــولکینن؛ ب ــا از 2001، 22پوســتینن و پ ــه درك و فهــم م هــا و یتموفق) کمــک ب
را  پردازنده اطالعات یا راهبرد کننده/کاربر خوباستفاده یکهاي ویژگییمان با توجه به تعمیم راهبردها است. بورکاوسکی و همکاران هاشکست

اطالعـات اسـت.  پـردازش ینهزم یتیو موقع یشخص یزشی،انگ ی،شناخت هايمؤلفه موفق سازيیکپارچه یف،تعر ین. با توجه به ااندتعریف کرده
فراشـناخت ترکیـب کردنـد کـه توسـعه خـودتنظیمی را بـا توجـه بـه  23ها را در مدل مبتنی بر فراینـدکاوسکی و همکاران این ویژگیبعدها بور

کنـد. درواقـع توصـیف می هاي شناختی سطح پایین به حاالت انگیزشی مثبـت راعنوان پیشرفت یادگیري مهارتکارکردهاي اجرایی سازنده به
 یمکنـد کـه تعمـاسـتدالل می خـودتنظیمی از تأکیـدات مـدل بورکاوسـکی اسـت. بورکاوسـکی و یزشـیو انگ یشخصـ یرهايمتغ ینارتباط ب
سـازي سیسـتم شـناختی و وابسته به عناصري همچون خودتنظیمی یا کارکرد اجرایـی، فعال شدهقبالً آموختههاي مهارت و دانش آمیزموفقیت

 اجازه دادن به رفتار راهبردي جهت رخ دادن است.

 اي خودتنظیمی ویینمدل چهار مرحله-3-2
ویین و همکاران یک مدل پردازش اطالعات از خودتنظیمی ارائه دادند. در این مدل، اصطالح خـودتنظیمی بـا انـواعی از 

شود، مرتبط است. فراشناخت شامل آگـاهی فـرد از نقـاط هدایت می صورت فراشناختی و راهبردي و باانگیزه درونییادگیري که به
ها درباره چگونگی تنظـیم تـالش با تقاضاهاي تکالیف خاص و دانش آن شدنمواجهوت و ضعف علمی خود، منابع شناختی جهت ق

ي مقدار باال یک یشی،افزا یادگیريخودتنظیم در یادگیرندگان  باور به یدرون یزهانگ سازي فرایند و نتایج یادگیري است.جهت بهینه
 یوندپ که نتایج را به عوامل تحت کنترل خود و اسناد یادگیري يباال براخودکارامدي  یق،عم و درك یشخص یشرفتپ دهی بهارزش

یز را از طریـق انتخـاب از برانگچالش مسائلبه تکالیف و  چگونگی برخورد و نزدیک شدن یادگیرندگان» راهبردي«زند. اصطالح یم
، 24کنـد (ویـن و پـريرا توصـیف می هـامهارتدهند و استفاده مناسـب ایـن هایی که مناسب تشخیص میي از مهارتامجموعهبین 

بنـابراین یکـی از ؛ نیسـتند مشـاهدهقابلی سادگبهي خودتنظیمی هاجنبهمشخص است که بسیاري از  کامالً). با این توضیح 2000
معتقـد اسـت کـه  ت براي مستند کردن اجـزاي آن. بـه همـین خـاطر ویـندر بررسی خودتنظیمی یافتن راه و روشی اس هاچالش

کـه رفتـار  شـودیمدر نظر گرفتـه  یدار فردنسبتاً پا یژگیو عنوان یک. استعداد، به26است و هم یک رویداد 25خودتنظیمی هم استعداد
کند، حالتی گذراست (نقـل در ت میرا ثب درحرکتاما رویداد مانند یک عکس فوري که فعالیت ؛ کندبینی مییشپ ینده شخص راآ

 نمایـد.یم). ویین و همکاران یک مدل پردازش اطالعات از خودتنظیمی ارائه کردند که نقش اهداف را برجسـته 2000وین و پري، 
هـا یـک مـدل پـردازش اطالعـات شـناختی از آن .اي خـودتنظیمی اسـتکه فرد یک عامل فعال در فرایند چرخـهایشان معتقدند 

 کنند.کنند و در صورت نیاز راهبردها را تنظیم میافراد بر عملیات شناختی نظارت می که در آن می پیشنهاد کردندخودتنظی

                                                            
2 1-  Borkowski 
2 2-  Puustinen, M., & Pulkkinen, L 
2 3-  process-oriented 
2 4- Winne, P. H., & Perry 
2 5-  aptitude 
2 6-  event 
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 مدل یادگیري انطباقی بوکارتس-3-3
، الگوي یادگیري انطباقی (سازگاري) را براي کالس درس طراحی کرده است 1996تا  1992هاي بوکارتس طی سال

شود. این ارزیابی تحت تأثیر سه نوع داده می 27الگو نقش اصلی در فرایند یادگیري خودتنظیمی به ارزیابی). در این 1386(کدیور، 

) 1999بوکارتس ( .28اطالعات قرار دارد: ادراك فرد از موقعیت یادگیري، دانش فراشناختی وابسته به قلمرو خاص و خود نظمی

ترین الیه به خودتنظیمی اختصاص دارد، الیه میانی، کرد. در این الگو بیرونیاي را براي یادگیري خودتنظیمی ارائه الگوي سه الیه

هاي فراشناختی براي تنظیم یادگیري خود است و الیه درونی، ي تنظیم فرایند یادگیري با استفاده از دانش و مهارتدهندهنشان

 هاي پردازش اطالعات و انتخاب راهبردهاي شناختی است.شامل تنظیم شیوه

 چارچوب عمومی براي خودتنظیمی پینتریچ-3-4
دل مقایسه با م از خودتنظیمی ارائه کرده است که در مفهومیبا گسترش نظرات قبلی خود، مدلی  2004پینتریچ در سال 

 . قبلی از جامعیت بیشتري برخوردار است

 ).2004. چارچوب خودتنظیمی پینتریچ (1جدول 

 مراحل
 هاي خودتنظیمیحوزه

 بافت رفتار انگیزش و عاطفه شناخت
نگري، آینده
ریزي و برنامه
 سازيفعال

سازي دانش انتخاب هدف، فعال
سازي دانش محتوایی قبلی، فعال

 فراشناختی

هاي گیري هدفی، قضاوتجهت
کارآمدي، ادراکات مشکلی 

سازي ارزش تکلیف تکلیف، فعال
 سازي عالقهو فعال

ریزي زمان و تالش، برنامه
ریزي براي خود، مشاهده برنامه
 رفتار

 تکلیف ادراکات
 ادراکات بافت

هاي فراشناختی و نظارت بر یآگاه نظارت
 شناخت

هوشیاري و نظارت بر انگیزه و 
 عاطفه

هشیاري و نظارت تالش، کاربرد 
خود زمان، نیاز براي کمک و 

ي رفتار، افزایش/کاهش امشاهده
 پشتکارتالش 

نظارت بر تغییر 
تکلیف و شرایط 

 بافت

انتخاب راهبردهاي شناختی براي  کنترل
 یادگیري و تفکر

انتخاب راهبردهایی براي 
 مدیریت، انگیزش و عاطفه

تغییر یا ترك  ترك کار و کمک طلبی
 تکلیف

 

 

                                                            
2 7- Apprasil 
2 8- Self-system 
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دهد. خودتنظیمی را نشان میهاي مختلف ینهزمي مراحل و بندطبقه) براي 2004چارچوب نظري پینتریچ ( 1جدول 
دهند فرایندهایی هستند که هاي جدول را تشکیل میاي که ردیفاین چارچوب مفهومی بر چهار مفروضه استوار است. چهار مرحله

ها مشترك هستند و تنظیم هدف، نظارت، کنترل و فرایندهاي نظم دهی را هاي نظم دهی و خودتنظیمی در آنبیشتر مدل
سازي ادراکات و آگاهی از تکلیف، بافت و خود در ریزي و تعیین هدف و همچنین فعالمرحله اول شامل برنامه .کنندمنعکس می

هاي آگاهی فراشناختی از جنبه دهندهمرحله دوم مربوط به فرآیندهاي نظارتی مختلف است که نشان .با تکلیف است ارتباط
است.  خود، تکلیف و بافت هاي مختلفشامل تالش براي کنترل و تنظیم جنبه است. مرحله سوم مختلف خود و تکلیف و یا زمینه

 ها در خود و تکلیف و یا زمینه است.ها و بازتابدهنده انواع مختلف واکنشدرنهایت، مرحله چهارم نشان

 

 اجتماعی خودتنظیمی زیمرمن-مدل شناختی-3-5
اي خودتنظیمی که ریشه در پژوهش و اي سه مرحلهچرخهدرك بهتر ابعاد و ساختار نظري خودتنظیمی با بررسی مدل 

کند که خودتنظیمی چیزي بیش شود. زیمرمن اظهار میشده است، میسر میارائه اجتماعی دارد و توسط زیمرمن-نظریه شناختی
 باشد.نیز می فراشناختی است و شامل خودتنظیمی رفتاري/ محیطی و انگیزشی از یک فرایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردمرحله عملک  

 1-خودکنترلی

آموزي، تمرکز توجه، -تصویرسازي، خود
 راهبردهاي تکلیف

 2-خویشتن نگري

 خودثبتی و خودآزمایشگري

 مرحله خودانعکاسی

 1-خودقضاوتی

 خودارزیابی،

 اسناد علی

 2-خودواکنشی

آینده نگريمرحله   

 1-تحلیل تکلیف

 هدف گذاري،

 برنامه ریزي راهبردي

 2-باورهاي خودانگیزشی
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 ).2002زیمرمن ( خودتنظیمی ايچرخه. مدل 1شکل 

نیل به این اهداف مرحله  نگري: تدوین اهداف ویژه براي خود و اتخاذ راهبردهاي قوي براياندیشی یا آیندهیشپمرحله 
 اسنادمرحله بازاندیشی: خودارزیابی،  عملکرد: نظارت بر عملکرد خود، ساخت دهی به محیط فیزیکی و اجتماعی، مدیریت زمان.

یابی به اي براي دستصورت دورهکند که بهتولیدي تعریف می عنوان افکار، احساسات و اعمال خودزیمرمن خودتنظیمی را بهعلی. 
 است که از طریق آن 29یتیخود هدا) خودتنظیمی یک فرایند 2002ازنظر زیمرمن (شود. ریزي میاهداف شخصی برنامه

مدل  هاي زیربنایی،یهازلحاظ نظر کنند.هاي علمی مرتبط با تکلیف، تبدیل میشان را به مهارتهاي ذهنییادگیرندگان توانایی
یدگاه پردازش اطالعات و سنت دین نماینده ترنابمشتق شده است که  31فالول انندم 30»فرا« پردازانیهاز کار نظربورکاوسکی 

هاي اجتماعی رفتار دارد و بر پایه یدگاه زیربنایی مدل زیمرمن اشاره به نظریه شناختی اجتماعی بندورادپژوهش فراشناختی است. 
که بوکارتس عمدتاً یدرحالاست.  شدهگرفتهختی اجتماعی و افکار تأکید دارد. مدل پینتریج همچنین از بسیاري از رویکردهاي شنا

) تأثیر پذیرفته است. مدل وین و 1984، (32) و نظریه استرس عمل الزاروس و فولکمن1985ي کنترل عمل کوهل (یهاز نظر
) و پاریس 1994)، کوهل (1990( 33هاي نظري مختلفی داشته است و از کارهاي بندورا و زیمرمن، کارور و شیرینهزمپسهادوین، 
 ).2001(به نقل از پوستینن و پولکینن،  ) تأثیر گرفته است1989( 34و بیرنس

 هاي الزم براي انجام آنپژوهش و مهارت

کننـد. ایـن ي از مراحل مشـخص حرکـت میامجموعهدهند، از آغاز تا پایان در دانشجویان تحقیقی انجام می کهیهنگام
شـود، امـا وقتـی یی نمیگـوشیپکند. گرچه همه مطالعات شامل ایـن ي براي تحقیقات آموزشی فراهم میاشالوده هاگاممراحل یا 

 -1شـامل مـوارد زیـر اسـت:  )2002کنند این مراحل ازنظـر کرسـول (شود محققان در این مراحل مشارکت میتحقیقی انجام می
 تفسـیر و لیوتحلهیـتجز -5 هـاداده يآورجمع -4تحقیق  براي رضیههدف یا ف تعیین -3پیشینه  مرور تحقیق -2 مسئله شناسایی

                                                            
2 9 - self directive 
3 0- meta 
3 1-  Flavell 
3 2 Iazarus & Folkman 
3 3 Carver & Scheier 
3 4 Paris & Byrnes 
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. کندکوچک مشارکت می یاست که محقق در آن در مجموعه از مراحل منطق ینديفرا یقتحقارزیابی پژوهش.  و گزارش-6 هاداده
 است. شدهداده) نشان 2روابط این مراحل در شکل (

 
 ).2002کرسول (. چرخه فرایند پژوهش، اقتباس از 2شکل 

موضـوع و  یکا از درك م یشافزا ياطالعات برا لیوتحلهیو تجز يآورجمع يبرا یندي) پژوهش فرا2002ازنظر کرسول (
 یـنپاسـخ بـه ا يها بـراداده يآورسؤال، جمع یکپژوهش شامل سه مرحله است: مطرح کردن  ی،سطح کل یکمسئله است. در  یا

مسـتمر  یشـرفتپ يبـرا یـان. مربدیـافزایژوهش به دانش ما مپ-1مهم است:  یلسؤال. پژوهش به سه دل ینسؤال و ارائه پاسخ به ا
 نـیمع ینانـش بـدافزودن بـه د بالقوه است. يهاحلراه يامر مستلزم پرداختن به مسائل و مشکالت و جستجو ینکنند. اتالش می

کـه بـه حـل  یجینتا یقتحق یق. از طرورزندیوهش مبادرت مبه پژمنظور توسعه اطالعات موجود درباره موضوع به یاناست که مرب
. دیـآیاز مشکالت به دست م ترقیدرك عم شوند،اندوخته می یجنتا ینطور که او همان شودداده میکنند توسعه مسائل کمک می

 یـنطور مسـتمر، در ابه یواربا آجر، با اضافه کردن به د یوارد یکهستند که در ساخت  یانبه بنا یهر شبیامحققان بس یق،طر ینا از
 یشنهادعمل پ يبرا یبخشد. پژوهش مهم است چون اصالحاتژوهش، عمل را بهبود میپ-2کنند. می یجادتر اساختار قوي یکروند، 

 يبهتر بـرا گیريیادبه  یاثربخش ینشوند. امی یلتبد مؤثرتر يها، به افرادج پژوهشیبا مجهز شدن به نتا یانکند. معلمان و مربمی
 يبـرا یاطالعـات ینبهتـر، پـژوهش همچنـ یبـه عمـل گرانـ یلتبـد يبـرا یـانک بـه مربعالوه بر کم -3شود. ها برگردان میبچه

). 2002آورد (بـه نقـل از کرسـول،مـی اهمکننـد، فـرو بحث می یقتحق یها درباره موضوعات آموزشکه آنگذاران هنگامیسیاست
باعث بهتر شـدن  یپژوهش يورد و بهرهکن یداشود تا وضع دانش بهبود پ) پژوهش باعث می2016اظهارات الراحله ( طبق ینهمچن

 شود.آموزش می

ویژه دانشجویان دکتري پژوهش هاي الزم براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهها درباره مهارتبررسی نیترجامعیکی از 
شده است که بـه بیانیـه مشـترك شـوراهاي محور توسط شوراهاي عالی پژوهش بریتانیا و شوراهاي پژوهش علوم انسانی هنر انجام

 

 

 

 

 

 مشخص کردن هدف پژوهش تحلیل و تفسیر داده ها  جمع آوري داده ها  

 مرور پیشینه پژوهش شناسایی مسئله پژوهش گزارش و ارزشیابی پژوهش
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ها در مـورد ها بـراي دانشـگاههـاي پـژوهش را در تمـام رشـتهزشموسوم گشته است این بیانیـه اسـتاندارد آمو JSS(35پژوهشی (
 کند:ها را در هفت حوزه کلی به نحو زیر بیان میکند. بیانیه مذکور مهارتدانشجویان دکتري پژوهشی تبیین می

ن، صه کردو انتقادي، توانایی خال فرد قادر به شناسایی مسئله باشد و نیز داراي تفکر اصیل ها و فنون پژوهشی:مهارت
ي پژوهشـی مربـوط بـه رشـته هافنو  هاروشرا داشته باشد همچنین به  هاافتهمستند و گزارش کردن، تحلیل انتقادي و ارزیابی ی

 خود مسلط باشد

شود داشته باشـد. بـه ی که پژوهش در آن انجام میالمللنیبي از محیط، در سطح ملی و اگسترده: درك محیط پژوهش
قصـور،  ،تیـرایپاسناد، ک ی،محرمانه بودن، مسائل اخالق مانندقوق پژوهشگران یا موضوعات پژوهشی آگاه باشد مسائل مربوط به ح

برداري علمی یـا وند بهرهرکند. از  دركرا  یقاتتحق یابیبودجه و ارز یندهايفرا. هااطالعات و الزامات قانون حفاظت از داده یتمالک
 سازي نتایج تحقیقات ادراکی داشته باشد.تجاري

ي اعمـال مـؤثرهاي پژوهشـی مـدیریت پـروژه ي فعالیتبندتیاولواز طریق تنظیم اهداف پژوهش و  مدیریت پژوهش:
 و وهایآرشـابشناسی، منابع مناسب کت ي اطالعات از طریق ابزارهاي مناسب طراحی و اجرا کند.آورجمعی براي کسب و نظامنماید. 

و  تثبـداده،  یگـاهپا یریتمـد يناسب بـرااطالعات م يآوراز فنها دسترسی یابد. دیگر منابع اطالعات مربوطه را شناسایی و به آن
 نماید. ارائه اطالعات استفاده

 باشـد. نـوآورتمایل و توانایی یادگیري و کسب دانش نشان دهد. در رویکرد خود بـه تحقیـق خـالق و  اثربخشی فردي:
 باشد خودبهیمتکباشد. خودتنظیم، داراي انگیزه و دقت باشد. داراي ابتکار و  و تفکر باز يریپذانعطافداراي 

منسجمی به طیف  يهادهیاو  هااستدالل. ي خود را بنویسدهاگزارشواضح و با یک سبک مناسب  هاي ارتباطی:مهارت
ود در خـي از نتایج تحقیق اسازنده طوربهارائه بدهد.  هافنرسمی و غیررسمی از طریق انواع مختلفی از  طوربهوسیعی از مخاطبان، 

 حمایـت مـؤثرصورت هو مانند آن دفاع کند. به ترویج درك عمومی از حوزه پژوهشی کمک کند. از یادگیري دیگران ب هایشیاندهم
 کند.

جامعه پـژوهش  ي تعاونی و روابط کاري با سرپرستان، همکاران و دوستان، در موسسه وهاشبکه ي:اشبکهکارگروهی و 
هـا بـازخورد ن گوش و به آنباشد. به دیگرا آگاهدر حین کار با یک گروه  راتشیتأثایجاد کند و تداوم بخشد. از رفتارها و  ترگسترده

 بدهد.

ي خود احساس نیاز و تعهد کند. پیشـرفت خـود را مـدیریت کنـد و اهـداف احرفهي توسعهبه  مدیریت زندگی شغلی:
نسبت بـه ماهیـت انتقـال از  ي بهبود شغل را شناسایی و توسعه بدهد بصیرت خودهاراهي براي حرفه خود تعیین کند و انانهیبواقع

ي شـغلی در داخـل و خـارج دانشـگاه را نشـان دهـد. هافرصـتطیـف وسـیعی از ي کاري و هاطیمحهاي پژوهشی به دیگر مهارت
نشان دهد. شـومن و  و مصاحبه يکاربرد يهارزومه مؤثر، برنامه یقاز طر ی خود راهاي شخصویژگی یات وتجرب ي وهاي فردمهارت

ها، پژوهشگران در صورت مجهز شدن به آن که وجود دارند هامهارت ها واز ویژگی ايکنند که مجموعهاظهار می )2013همکاران (
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، تمرکـز نیجورچحل  ها مدیریت زمان،نائل آیند. ازجمله این ویژگی مسئله پژوهشی خود حل به تواندآمیزي میصورت موفقیتبه
سـتقامت و هاي ارتباطی، خالقیت، قضـاوت، امهارت )،2002(کرسول،  یادگیري استفاده از منابع کتابخانه، و پژوهشتوجه در طول 

 ) است.2013امور (شومن و همکاران،  دهیپافشاري، مهارت سازمان

 يریگجهینتبحث و 

حتی با دسترسی به افراد و محیط موردنیاز براي مطالعه و پژوهش، انجام پژوهش به زمان، منابع و مهـارت و راهبردهـاي 
 هـايمهارت بـه نیـاز یرگـذار اسـت. محققـانتأثها در بررسی مسئله هاي محققان در ارزیابی کلی آنمتعددي بستگی دارد. مهارت

 تجربـه ي کـارورزي و ازهـادوره، هـاکالس طریـق از هـاله را بررسی کنند. ایـن مهارتمسئ مؤثري طوربه خاصی دارند تا پژوهشی
 کارگیريکامپیوتر، به از استفاده شامل هامهارت این کمی هستند، مطالعات در درگیر که کسانی شوند. برايقبلی کسب می پژوهش

 جزئیـات، نگـارش توانایی کیفی شامل محققان براي یازموردن يها. مهارتاطالعات است ارائه براي جداول ایجاد آماري و يهابرنامه
 پژوهیـدگان در از شـده وتحلیلیهتجز يهاعبارت ورود براي کامپیوتري يهابرنامه از استفاده و گسترده يهاتم به اطالعات ترکیب

 .استمطالعه 

نیـز نقـش بسـزایی دارنـد بـا نظـر بـه هاي خودتنظیمی عالوه بر یادگیري در انجام پژوهش راهبردهاي مستخرج از مدل
توان گفت که در صورت مجهز شدن به راهبردهاي خـودتنظیمی، پژوهشـگران عملکـرد بهتـري پژوهش می هايفرایندها و مهارت

و دانشجویان نیز عامل مهمی در این فرایند هسـتند بنـابراین  خلق و تولید دانش است به دنبالکه پژوهش ییازآنجاخواهند داشت 
 هـا در مراحـل مختلـف پـژوهشتوسعه دانش از طریق پژوهش باید پژوهشگران خود را به راهبردهایی مجهز نمایند که به آن براي

دهـی بـه ی، ارزشپژوهشـینی، تحلیل تکلیف، توسعه باورهاي انگیزشی مانند خودکارآمدي گزهدفکمک نمایند راهبردهایی مانند 
یزه بیشتر وارد مرحله تکلیـف شـوند و در حـین انجـام پـژوهش نیـز اسـتفاده از باانگد شود تا افراپژوهش قبل از پژوهش باعث می

یی کـه هاگامهاي مطلوب براي تسهیل پژوهش، حفظ تمرکز در طول پژوهش، ثبت یطمحراهبردهایی مانند مدیریت زمان، ساخت 
کند و باعـث  بر حذربا تکلیف  مرتبط یرغعوامل  تواند دانشجویان را ازشود و نظارت بر خود و پیشرفت پروژه تحقیقاتی میطی می

کننـد چرخـه فراینـد پـژوهش ) اظهـار می2009ها در انجام پژوهش بشود همچنان کـه وات و همکـاران (کارایی هر چه بیشتر آن
نظـارت  ریزي و بـر پیشـرفت خـودنیازمند پرورش مهارت خودتنظیمی است و محقق بایستی بتواند پروژه تحقیقاتی خود را برنامـه

و راهبردهـاي  هـاروشانجام دادند براي دفعات بعـدي  آنچهتوانند با بازاندیشی به یف دانشجویان میتکلداشته باشد پس از تکمیل 
) 2002؛ 2001کنند و یا تغییر دهند و به این صورت به ارزیابی خویش بپردازند. همچنان که مدل نظـري زیمـرمن ( خود را اصالح

یـابی مثبتـی داشـته خودارزاز پژوهش اگر فرد از  شدهکسبي فراوردهکه با توجه به فرایندهاي طی شده و یدرصورتدهد نشان می
 خواهد شد. مندعالقههاي بیشتر و به انجام پژوهش ي انطباقی او خواهد شدهاپاسخباشد باعث رضایتمندي و 
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