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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to determine the effect of training of self-regulation strategies on 

students' mathematical and memory performance. 

Methods: The research method was semi-experimental with the design of non-equivalent control groups. The 

statistical population of this study was all 167 female students of the 11th grade of human science major in high 

school of Khodabandeh in the academic year of 1396-1397, of which 40 students were random cluster selected 

as a sample and were divided into two groups: experimental and witness. The evaluation equivalent form tests of 

verbal and mathematical memory were used to evaluate the mathematical and memory performance. The 

experimental group was trained for 13 sessions by self-regulatory strategies, but the witness group did not receive 

any training on self-regulation strategies. Both groups respond to the examinations immediately before training, 

immediately after training and follow up stage of 4 months. The mixed variance was used to analyze the data. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental and witness groups 

in the post-test and follow-up stages in terms of math and memory tests. The experimental group had maintained 

its superiority in math and memory performance after 4 months. 

Conclusions: Self-regulation strategies have learning and teaching capabilities and their effects are sustainable 

over time. 
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و حافظه دانش آموزان  یاضیبر عملکرد ر یمیخودتنظ یآموزش راهبردها ریتأث

 دوره متوسطه

 2 ینجات دی، وح2 یآبادفتح لی، جل،*2 یفی، مسعود شر1 یردیمحمدو یدعلیام

 
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یتیترب یشناسروان شتهر ،یدکتر یدانشجو 1
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یشناسدانشکده روان ،یعلم ئتیعضو ه 2

 22/11/1931 دریافت: تاریخ

 21/22/1931 :پذیرش تاریخ

 چکیده
و حافظه دانش آموزان  یاضیبر عملکرد ر یمیخودتنظ یآموزش راهبردها ریتأث نییپژوهش حاضر با هدف تع :مقدمه

 انجام شد.

 دانش آموزان هیپژوهش کل نیا یکنترل نابرابر بود. جامعه آمار یبا طرح گروهها یتجرب مهیروش پژوهش ن :کار روش

 111به تعداد  1931 -1931 یلیدوره دوم متوسطه شهرستان خدابنده در سال تحص یرشته انسان ازدهمی هیدختر پا

 یبه عنوان نمونه انتخاب و در گروهها یاخوشه ینفر با روش تصادف 02آنها دو کالس به تعداد  نینفر بودند، که از ب

و  یسنجش حافظه کالم یمواز یهاو حافظه از آزمون فرم یاضیعملکرد رسنجش  یو گواه قرار گرفتند. برا شیآزما

قرار گرفتند  یمیخود تنظ یجلسه تحت آموزش راهبردها 19به مدت  شیمحقق ساخته استفاده شد. گروه آزما یاضیر

نکرد. هر دو گروه قبل از آموزش، بالفاصله بعد از  افتیدر یمیخودتنظ یگونه آموزش راهبردها چیگروه گواه ه یول

 انسیوار لیها از تحلداده لیو تحل هیماه بعد( مورد آزمون قرار گرفتند. جهت تجز 0) یریگیآموزش و مرحله پ

 .دیاستفاده گرد

و حافظه  یاضیر یاز نظر آزمونها یریگ یو گواه در پس آزمون و مرحله پ شینشان داد گروه آزما هاافتهی ها:یافته

خود را همچنان حفظ کرده  یماه برتر 0و حافظه بعد از  یاضیدر عملکرد ر شیداشتند. گروه آزما یدار یتفاوت معن

 بود.

 است. داریدارند و اثرات آنها در طول زمان پا یریادگیآموزش و  تیقابل یمیخودتنظ یراهبردها: گیرینتیجه

 واژگان کلیدی:

 یمیخود تنظ یراهبردها

 حافظه

 یاضیعملکرد ر

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

های بارز آموزش و پرورش قرن بیست و یکم ابتکار، از ویژگی

ها ها، کنترل فعالیتخودمختاری، تنظیم اهداف و ایجاد تعادل بین آن

، های مختلف، مسولیت پذیریو مستقل بودن، توانایی سازگاری با نقش

نظارت، توانایی حل مسائل اجتماعی، برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، 

آگاهانه، جستجوی فعال اطالعات و تربیت یادگیرندگان تصمیم گیری 

. بنابراین آموزش و پرورش آینده باید با متمرکز [1]مادام العمر است 

شدن بر یادگیرنده، زمینه انتخاب اطالعات و سازماندهی آن را برای 

دانش آموزان فراهم کند، به عبارتی به دلیل حجم بیش از حد اطالعات 

ان مهارتهایی را آموزش دهد که آنها را قادر سازد باید به دانش آموز

فعاالنه در کسب، کنترل، استفاده از اطالعات و حل مسائل اقدام نمایند. 

های مناسب ها باید از روشها و تواناییبرای دست یابی به این مهارت

ها، آموزش راهبردهای یادگیری آموزشی استفاده کرد. یکی از این روش

. خودتنظیمی را توانایی جهت دهی درونی برای [2]خودتنظیمی است 

تنظیم توجه، رفتار و عواطف به منظور رسیدن به هدف و پاسخ گویی 

دانند. یادگیرندگان خود تنظیم به نیازهای بیرونی و محیط درونی می

پندارند و در برابر گر یادگیری را فرایندی منظم و کنترل شدنی می

د را پذیرند، تکالیف خود، مسئولیت بیشتری میپیشرفت شخصی خو

. [9]کنند و از فرایندهای تفکر خود آگاهی دارند طراحی و بررسی می

 و یادگیرنده نمودن فعال دنبال به یادگیری در خودتنظیمی فرآیند

 ودخ روزمره آموزشی مسائل به نسبت وی طرف از مسئولیت پذیرفتن

 و فراشناختی رفتاری، هایفعالیت به خودتنظیم یادگیری. باشدمی

 القاط هستند سهیم شانیادگیری جریان در که آموزان دانش انگیزشی

به دانش آموزان این  آموزش راهبردهای خود تنظیمی. [0] شودمی

دهد که با برنامه ریزی، سازماندهی و خودبازبینی به امکان را می

های تکلیف مدارتر به انجام تکالیف درسی و فعالیتهای روزمره شیوه

بپردازند. دانش آموزان به کمک راهبردهای خود تنظیمی قادر خواهند 

و در نهایت های خود را مورد بازبینی و بررسی قرار دهند بود شکست

با بررسی  Alderman. [5]یابد یادگیری فعال در آنها بهبود می

های انجام شده به این نتیجه رسید که استفاده از راهبردهای پژوهش

یادگیری خودگردان نقش مهمی در یادگیری، عملکرد، رفتار کالسی و 

 .[1]آموزان دارد پیشرفت تحصیلی دانش

تواند به طور منعطف حافظه فعال به عنوان جایگاه ذهنی است که می

های شناختی روزانه که نیازمند پردازش و انی از فعالیتبرای پشتیب

. حافظه فعال [1]ذخیره سازی اطالعات است، مورد استفاده قرار گیرد 

های تحصیلی است و تحقیقات یک عامل بسیار مهم در بسیاری از زمینه

ه اند، بای به رابطه حافظه فعال و عملکرد آموزشی اشاره کردهگسترده
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آموزان با ظرفیت حافظه فعال پایین با مشکالت  طوری که دانش

. در عمل [1]کنند آموزشی و تحصیلی زیادی دست و پنجه نرم می

اند نشان هایی که برای آموزش حافظه فعال طراحی و اجرا شدهبرنامه

دهند که مداخالت مناسب، عملکرد حافظه فعال را افزایش داده و می

. در زمینه [12-1]شود آموزان میسبب بهبود عملکرد تحصیلی دانش 

اثر آموزش مهارتهای خودتنظیمی و راهبردهای شناختی و فرا شناختی 

قابل ذکر هستند. که بیانگر اثربخشی  [19-11]های بر حافظه پژوهش

های اجرایی و توجه مهارتهای خودتنظیمی بر حافظه، کنش آموزش

های علم است که در توانایی افراد ریاضیات یکی از شاخه باشند.می

جهت موفقیت در شغل و اداره زندگی مؤثر بوده و بدین جهت است که 

. برخی [10]گردد در مقاطع مختلف تحصیلی بر روی آن تمرکز می

معتقدند که آموزش ریاضیات نه تنها برای یادگیری خود این علم بلکه 

برای رویارویی با مسائل جهان واقعی، پرورش مهارتهای تفکر خالق و 

های سازنده یادگیری ضرورت دارد. عمق دانش ریاضیات اشاعه روش

کند، به این ترتیب که های او را معین مییک فرد سطح دقت تصمیم

تواند به خوبی در جامعه عمل کند که دارای دانش انی میشخص زم

کند اشاره می Mettler. [15]خوبی از ریاضیات در عصر اطالعات باشد 

که آموزش راهبردهای خود تنظیمی باعث افزایش عملکرد تحصیلی 

گردد و اثر آن های مختلف از جمله ریاضی میدانش آموزان در زمینه

گزارش کرده که آموزش  Samadi .[11]در طول زمان ماندگار است 

راهبردهای خودتنظیمی عملکرد دانش آموزان را در حل مسائل ریاضی 

ارتقا داده و اثر این ارتقا در طول زمان تقریباً ثابت بوده و در مقابل 

در ارتباط با اثر آموزش مهارتهای خود . [11]فراموشی مقاوم است 

تنظیمی و فراگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش 

توان نام برد. را می [21-11]هایکارآیی عملکرد در ریاضیات پژوهش

 از وجودیشان ابعاد تمام در آموزان دانش جانبه همه تکامل که آنجا از

 معطوف را خود تالش است، باید وپرورش آموزش نظام عالیه اهداف

 انشد بیشتر چه هر تنظیمی خود آن هدف که نماییم تربیتی هایبرنامه

 مسول، کارآمد، هاییانسان پرورش آن تبع به و آموزش امر در آموزان

با عنایت به نقش محوری  .باشند درونی معیارهای ودارای مستقل

راهکارهای عملی و اثربخش برای افزایش ضرورت حافظه در یادگیری و  

همچنین اهمیت درس ریاضی و مشکالت   [21]ظرفیت و کارآیی آن 

، هدف پژوهش حاضر [92, 23]دانش آموزان در یادگیری این درس 

تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کارآیی حافظه و 

 عملکرد ریاضی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه خواهد بود. 

 روش کار

پژوهش حاضر از نظر هدف کاریردی و از نظر گرد آوری اطالعات از نوع 

نیمه تجربی با طرح گروه کنترل نابرابر )مقایسه گروههای نابرابر( بود. 

ها در این طرح محقق با دو گروه گواه و آزمایش مواجه است که آزمودنی

و ی شوند، بلکه به طور طبیعبا انتساب تصادفی به گروهها منتسب نمی

دست نخورده )کالس( گرد آمده بودند. در این طرح دو گروه قبل و بعد 

از این که در معرض متغیر مستقل قرار گرفتند مورد مقایسه قرار 

های ها از روش تحلیل اختالف نمرهگیرند. برای تجزیه و تحلیل دادهمی

به دست آمده به وسیله کم کردن نمره پیش آزمون هر فرد از نمره پس 

ها برای هر گروه و سرانجام ن او سپس محاسبه میانگین نمرهآزمو

سازی گروههای های محاسبه شده. جهت همسانمقایسه میانگین

ها از یک جنس )دختر( آزمایش و گواه اقدامات زیر صورت گرفت. نمونه

های گواه و آزمایش از رشته تحصیلی علوم انسانی انتخاب شدند. گروه

ها از پایه دوازدهم انتخاب شدند )سن(. همچنین انتخاب گردیدند. نمونه

ه جامع مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان کنار گذاشته شدند.

آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی آماری این پژوهش کلیه دانش

 1931 -1931دوره دوم متوسطه شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 

نفر با روش  02آنها دو کالس به تعداد  نفر بودند، از بین 111به تعداد 

ای به عنوان نمونه انتخاب شدند که، و در روز دوشنبه تصادفی خوشه

 92/3، 1های های صبح، ساعتوسط هفته به صورت چرخشی در نوبت

مورد آزمون قرار  15/11و  92/10، 19های و بعد از ظهر ساعت 11و 

مره اصلی هر آزمودنی در نوبت به عنوان ن 1گرفتند. میانگین نمرات 

 مراحل پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پی گیری در نظر گرفته شد.

: دانش آموزان هر دو گروه آزمایش و گواه در این اجرای پیش آزمون

مرحله به سؤاالت آزمونهای حافظه و ریاضی در روز دوشنبه در طول 

نوبت  1 های صبح و بعد از ظهر دردو هفته به صورت چرخشی در نوبت

 جواب دادند.

جلسه یک ساعته  19دانش آموزان گروه آزمایش به مدت  مداخله:

راهبردهای خودتنظیمی را دریافت کردند. در صورتی که گروه گواه 

روال معمول تحصیل را طی نمودند و هیچ گونه آموزش راهبردهای 

خودتنظیمی دریافت نکردند. فهرست مطالب آموزش راهبردهای 

 آمده است. 1جدول ر خودتنظیمی د
 

 یمیخودتنظ یجلسات آموزش راهبردها یمحتو :1جدول 

 مفهوم خودتنظیمی و اهمیت آن در یادگیری جلسه اول

 راهبردهای تکرار و مرور )ویژه تکالیف ساده و پایه( جلسه دوم

 راهبردهای تکرار و مرور )ویژه تکالیف پیچیده( جلسه سوم

)ویژه تکالیف راهبردهای بسط و گسترش معنایی  جلسه چهارم

 ساده و پایه(

 جلسه پنجم
راهبردهای بسط و گسترش معنایی )ویژه تکالیف 

 پیچیده(

 راهبردهای سازماندهی )ویژه تکالیف ساده و پایه( جلسه ششم

 راهبردهای سازماندهی )ویژه تکالیف پیچیده( جلسه هفتم

 راهبردهای برنامه ریزی جلسه هشتم

 ارزشیابیاهبردهای کنترل و ر جلسه نهم

 راهبردهای نظم دهی جلسه دهم

 راهبردهای مدیریت منابع جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم و 

 سیزدهم
 راهبردهای انگیزشی

 

پس آزمون: جهت اطالع از میزان تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی 

بر حافظه و عملکرد ریاضی دانش آموزان پس از پایان یافتن جلسات 

خودتنظیمی هر دو گروه آزمایش و گواه به آموزش راهبردهای 

 آزمونهای حافظه و ریاضی پاسخ دادند.

ای است که بعد از گذشت مطالعه پی گیری: مطالعه پی گیری مطالعه

ود. شمدت زمانی برای تعیین میزان تداوم اثر متغیر مستقل انجام می

ماه  0مدت زمان تعیین شده در پژوهش حاضر برای مطالعه پی گیری 

عیین شد. بعد از پایان مدت زمان تعیین شده دوباره دانش آموزان هر ت

دو گروه آزمایش و گواه به سؤاالت آزمونهای حافظه و ریاضی پاسخ 

 دادند.
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 ابزارهای مورد استفاده

 آزمون سنجش حافظه کالمی

برای سنجش حافظه از روش . این آزمونها توسط محققین تهیه شدند

گردید. در این روش رعایت ترتیب در بازگویی یادآوری آزاد استفاده 

تواند ها اهمیت ندارد و آزمودنی آزاد است که به هر ترتیب که میواژه

هایی که آزمودنی آورد یادداشت کند. تعداد واژههایی را که به یاد میواژه

دهد. به این طریق که ابتدا آورد ظرفیت حافظه او را نشان میبه یاد می

و پررنگ نوشته شده  52*12ژه که بر روی مقوایی به ابعاد وا 22تعداد 

ثانیه( جلو دید  9ثانیه )به طور میانگین هر واژه  12بود، به مدت 

ه شد، بالفاصلگرفت و به آرامی برای آنها خوانده میآموزان قرار میدانش

 آموزرفت. هر دانشآموزان کنار میبعد از اتمام قرائت از جلو چشم دانش

توانست به یاد بیاورد را ای که میانیه فرصت داشت هر تعداد واژهث 12

گذاری آزمون براساس تعداد کرد. روش نمرهای یادداشت میروی برگه

آموزان به خاطر سپرده و یادداشت های صحیحی بود که دانشکلمه

کردند. برای تعیین روایی، همبستگی این آزمون با آزمون ظرفیت می

همچنین با دو خرده آزمون حافظه وکسلر یعنی  11/2حافظه فعال 

و  11/2آزمونهای یادگیری تداعی و تکرار ارقام رو به جلو به ترتیب 

به دست آمد. جهت سنجش پایایی از روش فرمهای موازی  11/2

 به دست آمد. 11/2تا  10/2های پایایی بین استفاده شد که ضریب

 آزمون منطق ریاضی

قین تهیه شدند. هر کدام از آزمونها عبارت بودند این آزمونها توسط محق

عمل محاسباتی با اعداد صحیح  1از سؤاالت محاسبه عددی شامل انجام 

داد. داشتن ثانیه به سؤاالت پاسخ می 12که آزمودنی باید در مدت 

سرعت محاسبه در این آزمون نکته مهمی بود که باید در زمان مورد 

دادند نمره و امتیاز ری پاسخ درست مینظر هر چه قدر به تعداد بیشت

کردند بعد از گزینش سؤاالت آزمون ریاضی، جهت بیشتری را کسب می

رفع نواقص احتمالی و کسب نظر خبرگان، سؤاالت در جلسه شورای 

تن از دبیران  2دبیران دبیرستان امام خمینی شهر خدابنده با حضور 

گرفت و اصالحات و  باتجربه درس ریاضی مورد تحلیل و بررسی قرار

تغییرات الزم اعمال گردید و روایی محتوایی این آزمون مورد تأیید قرار 

گرفت. جهت برآورد ضریب پایایی از روش فرمهای موازی استفاده 

 به دست آمد. 2/ 31تا  2/ 11گردید که ضریب همبستگی 

 هایافته

های آزمایش و گواه را در مراحل میانگین و انحراف معیار گروه 2جدول 

 9جدول دهد. مطابق پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری نشان می

آزمون کرویت موشلی معنا دارنیست؛ بنابراین به تعدیل درجه آزادی 

 باشد.برای تفسیر آزمون درون گروهی نیازی نمی

ین دو گروه آزمایشی و گواه )اثر بین گروهی( نشان داد که ب 0 جدول

از نظر کارآیی منطق ریاضی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین مقدار 

F  باشد. که نشان از تفاوت معنا دار از نظر می 01/59نوبت آزمون برابر

کارآیی منطق ریاضی دو گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پی 

پس آزمون و پیگیری گروه آزمایشی  2جدول گیری دارد. با توجه به 

به طور کلی باالتر از گروه گواه است. همچنین اثر تعاملی تکرار آزمون 

با گروه هم معنا دار است. به این معنی که آموزش خود تنظیمی توانسته 

است میان دو گروه از نظر کارآیی منطق ریاضی تفاوت معنی دار ایجاد 

 آمده است. 1تصویر اید که نتیجه آن در نم

دهد که تفاوت دو گروه در پیش آزمون معنی دار نشان می 1تصویر 

( ولی در پس آزمون تفاوت دو P= 112/2و  t ،9 =df= 020/1نیست )

شان (. که نP=  222/2و  t ،93 =df=  211/1گروه معنی دار است )

دهد آموزش خود تنظیمی در کارآیی منطق ریاضی مؤثر بوه است. می

 t ،93=  103/0در مرحله پیگیری هم تفاوت دو گروه معنی دار است )

 =df  222/2و  =Pدهد تغییر حاصل در اثر آموزش ( که نشان می

 راهبردهای خود تنظیمی در طول زمان پایدار بوده است.
 

 های توصیفی آزمونهای ریاضیشاخص :1جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه

   پیش آزمون

 53/2 53/2 آزمایش

 12/2 92/2 گواه

   پس آزمون

 00/2 03/9 آزمایش

 12/2 05/2 گواه

   پیگیری

 52/2 92/9 آزمایش

 12/2 93/2 گواه

 

 های ریاضینتیجه آزمون موشلی برای بررسی کرویت داده :9جدول

 w درجه آزادی مجذور کا موشلی sig اپسیلن 

 کران پایین فلت -هین گیزر -گرین هاوس     

 5/2 1 392/2 291/2 2 11/2 321/2 منطق ریاضی

میانگین و انحراف معیار گروههای آزمایش و گواه را در مراحل  5جدول 

نشان داد  1جدول دهد. پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری نشان می

آزمون کرویت موشلی معنا دارهست. بنابراین در محاسبه تحلیل 

 گیزر استفاده گردید.  -واریانس از مقادیر تعدیل شده گرین هاوس

دهد که بین دو گروه آزمایشی و گواه )اثر بین نشان می 1جدول 

گروهی( از نظر کارآیی حافظه تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین 

باشد. که نشان از تفاوت معنا می 21/159نوبت آزمون برابر  Fمقدار 

س آزمون دار از نظر کارآیی حافظه دو گروه در مراحل پیش آزمون، پ
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و پی گیری دارد. همچنین اثر تعاملی تکرار آزمون با گروه هم معنا دار 

است. به این معنی که آموزش خود تنظیمی توانسته است میان دو 

گروه از نظر کارآیی حافظه تفاوت معنی دار ایجاد نماید که نتیجه آن 

دهد که تفاوت گروهها در نشان می 2تصویر آمده است.  2تصویر در 

( ولی P=  151/2و  t ،93 =df= -003/2پیش آزمون معنی دار نیست )

و  t ،01 =df=  955/1در پس آزمون تفاوت دو گروه معنی دار است )

222/2  =Pدهد آموزش خود تنظیمی در کارآیی حافظه (. که نشان می

تفاوت دو گروه معنی دار است  مؤثر بوه است. در مرحله پیگیری هم

(11/1  =t ،01 =df  222/2و  =Pکه نشان می ) دهد تغییر حاصل در

 اثر آموزش راهبردهای خود تنظیمی در طول زمان پایدار بوده است.
 

 نتیجه تحلیل واریانس منطق ریاضی در گروه آزمایش و گواه :4جدول 

 مجذور اتا F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع

 922/2 222/2 95/11 11/11 1 11/11 گروه )بین آزمودنی(

    323/2 93 09/95 خطا

 511/2 222/2 01/59 11/2 2 12/5 تکرار آزمون )درون گروهی(

 052/2 222/2 22/92 12/1 2 05/9 تکرار آزمون و گروه )اثر تعامل(

    250/2 11 11/0 خطا

 

 
 های دو گروه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری از نظر کارآیی منطق ریاضیمقایسه میانگین :1تصویر 

 

 های توصیفی آزمونهای حافظهشاخص :5جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه

   پیش آزمون

 11/1 29/11 آزمایش

 91/1 29/11 گواه

   پس آزمون

 30/2 19/10 آزمایش

 59/1 01/11 گواه

   پیگیری

 25/1 92/10 آزمایش

 51/1 51/11 گواه

 

 نتیجه آزمون موشلی برای بررسی کرویت دادهای حافظه :6جدول 

 اپسیلن sig درجه آزادی مجذور کا موشلی w اثر درون آزمودنی

 کران پایین فلت -هین گیزر -گرین هاوس     

 522/2 151/2 192/2 222/2 2 33/90 011/2 حافظه
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 نتیجه تحلیل واریانس حافظه در گروههای آزمایش و کنترل :7جدول 

 مجذور اتا F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 912/2 22/2 212/20 913/111 1 913/111 گروه )بین آزمودنی(

    313/0 01 131/221 خطا

 113/2 222/2 21/159 35/01 2 32/31 تکرار آزمون )درون گروهی(

 191/2 222/2 021/115 321/91 2 155/19 تکرار آزمون و گروه )اثر تعامل(

    922/2 12 299/21 خطا

 

 
 های گروه آزمایشی و گواه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری از نظر کارآیی حافظهمقایسه میانگین :1تصویر 

بحث

 نشان دهنده 1 صویرتهمچنین  0و  2ول جدها در دادهتحلیل کمی 

این است که آموزش راهبردهای خود تنظیمی برای دانش آموزان 

گروه آزمایشی توانسته است آنها را نسبت به گروه گواه که هیچ 

آموزشی را دریافت نکرده بودند در عملکرد ریاضی از امتیازات 

جه حاصل از مطالعه پی گیری هم نشان بیشتری برخوردار نماید. نتی

داد که اثر آموزش راهبردهای خود تنظیمی به دانش آموزان در طول 

زمان ادامه داشته و حاکی از مؤثر بودن این آموزشها دارد. این یافته 

باشد، که جملگی می [21-22, 11, 11]های همسو با نتایج پژوهش

داللت بر اثربخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان به ویژه در درس ریاضی دارند. در تبیین آن 

ه است. دتوان گفت که حل مسائل ریاضی یک فعالیت فکری پیچیمی

در صورتی که این فعالیت در فضایی همراه با استدالل، تحلیل، برنامه 

ریزی، نظارت و ارزیابی و غیره که در برنامه آموزش راهبردهای 

توان یادگیری خود تنظیمی به آنها پرداخته شد همراه گردد می

امیدوار بود که یادگیرندگان به جای حفظ فرمولها، ریاضی را دریابند 

های واقعی از موزند که چگونه یاد بگیرند و چگونه در موقعیتو بیا

. از طرفی راهبردهای آموزشی یادگیری [11]آن مهارت استفاده کنند 

خود تنظیمی شامل عقاید انگیزشی، شناختی، فراشناختی و مدیریت 

ع بود که این راهبردها رابطه معنی داری با پیشرفت در درس مناب

 .[25]ریاضی دارند 

، حاکی از اثر 2 تصویرهمچنین  1و  5جدول های تحلیل کمی داده

بخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر کارآمدی حافظه در 

دانش آموزان بود. به این معنی که آموزش راهبردهای خود تنظیمی 

برای دانش آموزان گروه آزمایشی توانسته است آنها را نسبت به 

کرده بود از امتیازات بیشتری گروه گواه که هیچ آموزشی را دریافت ن

برخوردار نماید. نتیجه حاصل از مطالعه پی گیری هم نشان داد که 

اثر آموزش راهبردهای خود تنظیمی در دانش آموزان دختر سال 

یازدهم دوره متوسطه در طول زمان هم پایدار بوده است. این نتایج 

زش است که در آنها اثر بخشی آمو هاییهمسو با نتایج پژوهش

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر عملکرد یادگیرندگان در 

 .[91, 19-11]فرایندهای حافظه، توجه نشان داده شده است 

توان گفت با توجه به اینکه آمده میدر تبیین نتایج به دست 

راهبردهای شناختی شامل توجه، حافظه و دریافت، نگهداری و 

های ناظر بر پردازش اطالعات و راهبردهای فراشناختی شامل کنش

این عناصر هستند، آموزش راهبردهای خود تنظیمی مانند 

شود که راهبردهای شناختی و فراشناختی در این پژوهش باعث می

های درگیر در یک عمل شناختی را از اول تا بتواند تمام کنش فرد

ای هدایت کند آخر در نظر بگیرد و جریان یادگیری خود را به گونه

اش نسبت به زمان و منابع در که بهره وری فرایندهای ذهنی

 .[92]دسترس افزایش یابد 
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در ارتباط با آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی به دانش 

آموزان برخی عقیده دارند که بعضی از دانش آموزان نقص در تولید 

توانند راهبردهای یادگیری دارند، به این صورت که در یادگیری نمی

را ایجاد کنند، ولی اگر راهبردهای یادگیری به آنها آموزش داده 

کردن آموزش هستند؛ مشروط به آنکه این  شود، قادر به دنبال

 .[99]دانش آموزان از نظر رشدی به سطح مورد نظر رسیده باشند 

تقابل باورهای خودکارآمدی و استفاده از مهارتهای خود رابطه م

. [90]باشد های پژوهش میتنظیمی نیز توجیه دیگری برای یافته

Lavasani, Hejazi & Malekzadeh  معتقدند دانش آموزان

داری حس باالی خودکارآمدی، از راهبردهای خودتنظیمی استفاده 

دهند، معین نظم میکنند، خودشان را برای انجام تکالیف می

توانند انجام دهند، اهداف باورهایی دارند درباره این که چه کار می

کنند، بدون توجه به هایی از عمل برای خودشان طراحی میو دوره

تر بر پیشرفت قبلی یا عامل توانایی با جدیت و پافشاری طوالنی

ارند، دانجام تکلیف تاکید دارند، مدیریت زمان بر اشتغال به تکلیف 

 .[95]گرایش و مهارت بیشتری در ارزشیابی عملکرد خود دارند 

 گیرینتیجه

جه توان نتیتحقیق حاضر و مباحث مطرح شده میبا توجه به نتایج 

گرفت که راهبردهای خود تنظیمی قابلیت آموزش و یادگیری دارند 

و در صورت آموزش و فراگیری توسط یادگیرندگان اثرات آن در 

طول زمان پایدار است. با توجه به نقش و اهمیت راهبردهای 

 در سنین و گردد این راهبردهایادگیری خود تنظیمی پیشنهاد می

 های مختلف تحصیلی به دانش آموزان آموزش داده شوند.دوره

محدویت این پژوهش نمونه و جامعه دانش آموزان دختر دوره دوم 

متوسطه شهرستان خدابنده بودند که نتایج به دست آمده قابل 

 تعمیم به سایر مقاطع تحصیلی و دیگر شهرهای کشور نیست.

 سپاسگزاری

آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، دبیران، مدیر از همکاری اداره 

آموزان آموزشگاه علم و دانش شهر خدابنده که در انجام این و دانش

 شود.پژوهش ما را یاری کردند قدردانی می
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