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دهاي خودتنظیمی بر حل مسأله و اثربخشی آموزش راهبر

   در درس ریاضیآموزان دانشخودکارآمدي 
 

 شهرام مامی

  نصرت ناصري

  فاطمه ویسی

  چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر حل مسأله و 

آزمون با   پسآزمون و روش پژوهش آزمایشی با پیش.  در درس ریاضی بودآموزان دانشخودکارآمدي 

 دختر پایه اول متوسطه دوم شهر ایالم آموزان دانشي آماري پژوهش شامل کلیه  جامعه. گروه کنترل بود

 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 30تعداد اي   خوشهگیري نمونهکه با روش . بود

افراد گروه آزمایش هر . ین شدندبه صورت تصادفی جایگز) گروه آزمایش و گروه کنترل( نفري 15

براي . تحت آموزش راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی قرار گرفتنداي   دقیقه90 جلسه 8یک به مدت 

پژوهش هاي  داده. و حل مسئله استفاده شد) MSES(ها از مقیاس خودکارآمدي ریاضی  گردآوري داده

نشان داد گروه آزمایش نسبت به ها  افتهی. متغیري تحلیل شدند با استفاده از تحلیل کوواریانس چند

توان   میبنابراین.  تفاوت معناداري دارندآزمون حل مسئله و خودکارآمدي گروه کنترل در نمرات پس

باشد و  مؤثر می آموزان دانشگفت که آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر حل مسئله و خودکارآمدي 

آموزان در  دانشبود مهارت حل مسئله و خودکارآمدي توانند با آموزش این راهبردها به به  میمعلمان

  .درس ریاضی کمک کنند
  

 .راهبردهاي خودتنظیمی، حل مسأله، خودکارآمدي، ریاضی :کلید واژگان
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  مقدمه

آموزان، شناخت،   یک فرایند فعال و خود رهنمون است که دانش1یادگیري خودتنظیمی

 کنند برد اهدافشان کنترل و تنظیم میانگیزش، نتایج، رفتار و محیط خود را در جهت پیش

براي ) 1986 (3اجتماعی بندورا -نظریه شناختی). 2010، 2گوداس، کولوولونایس و درمیتزاکی(

امینی، (یادگیري خودتنظیمی چهارچوب نظري مناسبی را فراهم آورد هاي  ها و نظریه رشد مدل

می را بر اساس دیدگاه شناختی از یادگیري خودتنظیاي  مدل پیشرفته) 2000( 4زیمرمن). 1387

تولید، احساسات  او یادگیري خودتنظیمی با تفکرات خودي  به عقیده. اجتماعی بندورا بیان کرد

مربوط است که به صورت چرخشی در جهت دستیابی به اي   شدهریزي برنامههاي  و فعالیت

) 2000( زیمرمن چنین هم). 2006 ،5به نقل از اشمیتز و ویس(شوند  اهداف شخصی تعدیل می

،  یادگیري خود تنظیم را شامل تعیین اهداف، انتخاب راهبرد مناسب براي یادگیري، حفظ انگیزه

 .باشد  مییند تحصیلآگیرنده در فردنظارت و ارزیابی در یا

  در آن دچار مشکلآموزان دانشاز جمله از دروس مختلفی که در سیستم آموزش معموالً 

ها به درستی مفاهیم این درس را یاد  شود که آن  می باعثشوند درس ریاضی است که می

یاضی به درس ر). 2014، 6اکبري، خیر و عابدي(کنند   مینگیرند و نگرش منفی نسبت به پیدا

آن نسبت به زان موآنشه، دامرروزندگی د آن در زبرراـکم دـعر تصودن آن و عی بوانتزاعلت 

در آن نتیجه به پیشرفت تحصیلی پایین و در ر عالقگی کمکم به تنف همین بیه و عالقه شد بی

ار دروس رـلیل تکدکه به دي قتصااهنگفت ي هانیازبر وه عاله ین پدیدا. دمیشول مبد

و سالمت و میباشد د خون ته شخصیت که هماـر هسـوئی بـسر اـثد آرـگی یـمرت وـص

  ).1390عسگري، میرمهدي و مظلومی، (زان دارد وـمآنشدانی رواشت ابهد

شناختی اجتماعی، توان کنترل شخصی موجب ارتقاي سالمت رفتاري هاي  یدگاه نظریهاز د

 و 7سالمت رفتاري در برگیرنده مفهوم خودکارآمديهاي  ترین نظریه برجسته. گردد می

                                                  
1-  self Schmitz & Wiese regulation learning 
2-  Kolovelonis, Goudas, & Dermitzaki 

3-  Bandura 
4-  Zimmerman 
5-  Schmitz & Wiese 
6-  Akbari, Khayyer, & Abedi 
7-  self-efficacy 
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 که خودکارآمدي اعتقاد راسخ فرد است به این). 1977بندورا، (باشد   میساختارهاي مشابه

زي رفتارهاي ضروري براي تولید نتایج دلخواه را اجرا کند و آمی تواند به طور موفقیت می

محیطی هاي  کننده اعتماد کلی فرد به توانایی خود براي کنترل و تسلط داشتن بر درخواست بیان

خودکارآمدي فرد نقش حساسی در بازداري یا پایداري رفتار در ). 1387زهراکار، (باشد  می

 خودکارآمدي باال دارند، افرادي که). 2003، 1نیوريج(کند  میهاي گوناگون ایفا  موقعیت

اما . ها به طور پایدارتري متعهدند کنند و نسبت به آن انگیز و باالتري اتخاذ می اهداف چالش

 شوند ها سرد می موانع یا شکستي  افرادي که خودکارآمدي پایین دارند به آسانی به وسیله

  ).2000 ،2تایلر، لیتیتا و سیرز(

ا پیدورت شناختی ضرافرو ختی ي شنااـهدهبراع راوـنده از اتفاـسای ـیاضرله ئـل مسـح

فکر ي هادتت میشوند باید عاـم تربیـیکو ت ـبیساره زـهاي رـه بـنی کزاموآنشو داکنند  می

ح همه سطون در گیرندگادعف یاـه ضـهد کد مین نشات تحقیقا، بگیرند افررا حلمسئله و 

ط دارد تباارحلمسئله در ا ـه آنعف ـا ضـبه گاـنشداا ـ تییادـبتاز ای ـیاضزش روـمآ

و بر مانع ن مدآایق ـف، راه غلبه بر مشکلراه یافتن رت از عبارا حل مسئله ). 1992، 3شونفلد(

یاضی نیز یک رئله ـل مسـح. تـافتنی نیسـت یـسن داـسو آیابی به هدفی که سریع  ستد

ل، صوب اکتساار ـبوه الـعفقیت در آن،  موهـد کـیآمیب شناختی به حساه فعالیت پیچید

ده ستفااچگونگی د و وـخي اـتههـنسداناو ا ـه نستهد از دافري ها گاهیآها به رتمهاو مفاهیم 

  ).1391نسب،  نژاد و حسینی لیمانیس(ست ابسته وانستهها داناان جبرو نستهها از دا

معمولی  ولی و غیردر زمینه نقش راهبردهاي خودتنظیمی بر حل مسئله، اعم از معم

حاکی از آن است که ) 1997 (4مطالعه لوکانجلی و کارنولدي. متناقضی موجود استهاي  یافته

مسئله، یعنی قرار گرفتن در برابر موقعیت مجهول و حل مسئله یعنی معلوم کردن جهان 

معمولی  از این رو راهبردهاي خودتنظیمی در حل مسائل اعم از معمولی و غیر. مجهول است

معتقدند که راهبردهاي ) 1990 (5گروت در مقابل پینتریچ و دي. کند نقش اساسی ایفا می

شوند و فرصت بروز و ظهور پیدا  معمول فعال می خودتنظیمی عمدتاً در برخورد با مسائل غیر

                                                  
1-  January 
2-  Tailor, Letitia, & Sears 
3-  Schoenfeld 
4-  Lucangeli & Cornoldi 
5-  Pintrich & De-Groot 
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هایی فراتر از  ي مسئله باید به روش کننده معمولی مسائلی هستند که حل مسائل غیر( کنند می

و ) 1986( 1به عقیده لستر). عمولی و شناخته شده براي حل مسئله مجهز باشدهاي م روش

ي سطوح آموزش ریاضی از ابتدایی  ضعف یادگیرندگان در همه) 2002 (2منوچهري و گودمن

  .معمولی بیشتر است ها در حل مسائل معمولی کمتر و در مسائل غیر تا دانشگاه با ضعف آن

ریافتند که موفقیت در حل مسائل ریاضی، عالوه بر د) 1992( 4، مونتاگو)1998( 3چی

راهبردهاي "شناختی و فراشناختی یا  اکتساب اصول مفاهیم ریاضی، مجهز بودن به راهبردهاي

آموزانی که بیشتر از این راهبردها آگاهند و  ها نشان داده است دانش گزارش. است"خودتنظیمی

 یا باورهاي انگیزشی از قبیل احساس گیرند و از انگیزش تحصیلی ها را به کار می آن

گذاري درونی باالتر و اضطراب امتحان کمتري برخوردارند؛ به  خودکارآمدي، ارزش

نقل از  ، به1991 و همکاران، 5استیونس(اند  گیري دست یافته هاي تحصیلی چشم موفقیت

  ).1387 اقدام، ؛ علی1388؛ ورزدار، 2010، 8 و لنی7؛ یانگ2009، 6؛ برایانت1386سیف، 

نظم بخشی بر  -در تحقیقی تحت عنوان اثر آموزش راهبردهاي خود) 1378( زاده ملک

آموزان دختر درس ریاضی نشان  راهبردهاي یادگیري، خودکارآمدي و اهداف پیشرفت دانش

داد که گروه آزمایشی، به صورت معناداري خودکارآمدي و راهبردهاي یادگیري باالتري را پس 

در ) 1391(نسب  نژاد و حسینی سلیمان. یسه با گروه کنترل از خود نشان دادنداز آموزش در مقا

آموزان بر  هاي شناختی دانش بررسی تأثیر تعاملی آموزش راهبردهاي خودتنظیمی و سبک

مسئله ریاضی   که عملکرد حل  مسئله ریاضی به این نتیجه دست یافتند عملکرد حل

هاي بهادر  نتایج پژوهش. یابد خودتنظیمی افزایش میآموزان بر اثر آموزش راهبردهاي  دانش

، که به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي شناختی بر )1391 (بهادر مطلق و عطاريمطلق، 

آموزان پرداختند نشان داد که راهبردهاي شناختی در تغییر ادراك  ابعاد ادراك شایستگی دانش

  . مؤثر استانآموز دانش) شناختی، فیزیکی و اجتماعی( شایستگی

                                                  
1-  Lester 
2-  Manouchehri & Goodman 
3-  Chi 
4-  Montague 
5-  Stovens 
6-  Bryant 
7-  Young 
8-  Lenne 
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نشان دادند که کاربرد راهبردهاي خودتنظیمی باعت بهبود ) 2005 (1پرلس، گاتلر و اشمیتز

 2پژوهش میکانا و کرونک. گردد آموزان می دانشتوانایی حل مسئله ریاضی و خودتنظیمی در 

ي تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی و ادراك خود نشان داد که چنین  ، در زمینه)2008(

با این .  را افزایش دهندآموزان دانشتواند ادراك خود و حرمت خود  هایی می شآموز

ها  شوند، مهارت اجتماعی آن  می از سوي همساالن خود بیشتر پذیرفتهآموزان دانشها  آموزش

اي  در مطالعه) 2008 (3دیگنث و باتنر. یابد ها کاهش می افزایش و احتمال برچسب خوردن آن

تحلیل   ابتدایی و متوسطه به این نتایج دست یافتند که راهبردهاي فراآموزان دانشتحلیل بر  فرا

در هر دو سطح ابتدایی و متوسطه این راهبردها . ثیر نسبت به خواندن و نوشتن داردأبیشتر ت

در بررسی اثربخشی راهبردهاي خودتنظیمی بر ) 2009(پرلس، دیکنث و اشمیتز . باشد مؤثر می

خودتنظیمی و هاي  این نتیجه دست یافتند که حمایت از مهارتپیشرفت در ریاضی به 

با . پیشرفت ریاضی در کالس ششم با مداخله آموزشی راهبردهاي خودتنظیمی وجود دارد

انجام گرفته در این زمینه هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش هاي  توجه به پژوهش

  . بودآموزان در درس ریاضی نشداراهبردهاي خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدي 

  

  روش

روش تحقیق در این پژوهش آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه 

در این پژوهش راهبردهاي خودتنظیمی به عنوان متغیر مستقل و حل مسئله و . کنترل است

ر پایه دوم دخت آموزان ي دانش جامعه آماري شامل کلیه. خودکارآمدي متغیرهاي وابسته هستند

در شهرستان ایالم مشغول به تحصیل بودند  93- 92هستند که در سال تحصیلی  متوسطه دوم

پس از .  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند30 تصادفی ساده گیري نمونهکه با استفاده از روش 

یک گروه آزمایش و یک ( نفري 15انتخاب شده در دو گروه هاي  گمارش تصادفی، نمونه

از تمامی افراد گروه جهت شرکت در این پژوهش از والدین و . جایگزین شدند) ترلگروه کن

با ها  قبل از شروع جلسات آموزش، از هر یک از گروه. نامه گرفته شد مسئولین مدرسه رضایت

گیري تعیین شده براي هر یک از متغیرهاي پژوهش، پیش آزمون به  استفاده از ابزارهاي اندازه

                                                  
1-  Perels, Gürtle, & Schmitz 
2-  Mdikana & Cronk 
3-  Dignath & Büttner 
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پس از پایان . وزش راهبردهاي خودتنظیمی گروه آزمایشی انجام شدسپس آم. عمل آمد

  .ها پس آزمون به عمل آمد از گروهجلسات آموزش، از هر یک 

دو اي  ثیر آموزش راهبردهاي خودتنظیمی طی هشت جلسه که هفتهأگروه آزمایش تحت ت

عادي اي ه قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشاي   دقیقه90جلسه که مدت زمان هر جلسه 

جلسات آموزش . ها هیچ آموزش خاصی داده نشد کالسی خود را دریافت کردند به آن

  :راهبردهاي شناختی خودتنظیمی به صورت زیر برگزار شد

  ریزي خود ارزیابی و تعیین اهداف و برنامه: جلسه اول

  سازماندهی و انتقال اطالعات: جلسه دوم

  راهبردهاي پردازش اطالعات: جلسه سوم

  راهبرد خود پیامدي:  چهارمجلسه

  مدیریت منابع محیطی و شخصی: جلسه پنجم

   خودکارآمدي:جلسه ششم

  دهاي یادگیري و مطالعه هبررا: جلسه هفتم

  و مدیریت زمان) همساالن، معلمان و بزرگساالن( کمک از اطرافیان :جلسه هشتم

  

 پژوهشابزار 

) 1983 (2سط بتز و هاگت این مقیاس تو.)MSES( 1پرسشنامه حودکارآمدي ریاضی -

 ماده و 52این مقیاس شامل . براي ارزیابی خودکارامدي در درس ریاضی طراحی شده است

 تکالیف -1باشد که عبارتند از   میمربوط به ریاضیهاي  متشکل از سه خرده مقیاس در حیطه

اي   درجه5این مقیاس در یک طیف  االتؤ س. مسائل ریاضی-3 دروس ریاضی؛ - 2ریاضی؛ 

هر چه نمرات باالتر باشند . اند بندي شده درجه) اطمینان کامل(تا چهار ) عدم اطمینان(از صفر 

 گزارش 92/0پایایی این آزمون را  )1983(بتز و هاگت . خودکارآمدي ریاضی باال است

هاي  نیز آلفاي کرونباخ آن را در خرده مقیاس) 1999 (3متزو. نمودند که در سطح مطلوبی است

) 1382(شهنی و همکاران .  به دست آورد94/0 و 93/0 دروس ریاضی را به ترتیب تکالیف و

                                                  
1-  methematics self- efficacy scale 
2-  Betz & Hackett 
3-  Manzo 
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س اآموزان متوسط ضریب آلفاي کرونباخ مقی  نفر از دانش400در یک بررسی روي 

 را اعتبار مقیاس خودکارآمدي) 1383(رجبی و بحرانی .  به دست آوردند92/0آمدي را  ودکارخ

، خرده مقیاس 90/0 و براي خرده مقیاس تکالیف 95/0با روش همسانی درونی در کل مقیاس 

 بدست آورد نتایج آن حاکی از 93/0 و خرده مقیاس پایه ریاضی 89/0دروس ریاضی 

همبستگی بین باورهاي ) 1989(هاکت . بخش بودن روایی و اعتبار این مقیاس است رضایت

دریافتند که ) 1994( 1پارژه و میلر.  گزارش نمودند44/0خودکارآمدي ریاضی و حل مسئله 

بتز . باشد  می70/0عملکرد هاي  همبستگی بین خرده مقیاس مسائل ریاضی این مقیاس با نمره

 بین مقیاس باورهاي خودکارآمدي ریاضی و خرده مقیاس 66/0همبستگی ) 1983(و هاگت 

نهایی هاي  همبستگی بین فرم) 1976(دولینگ . ریاضی گزارش نمودندهاي  اطمینان به نگرش

ریاضی فنیما و هاي  و خرده مقیاس اطمینان به نگرش) MCS(مقیاس اطمینان به ریاضی 

  ).1383به نقل از رجبی و بحرانی، ( محاسبه کرد 78/0را ) 1976(شرمن 

گیري توانایی حل مسئله ریاضی از آزمون   به منظور اندازه.آزمون حل مسئله ریاضی -

 5شامل ) پیش آزمون و پس آزمون(مون در هر مرحله این آز. حل مسئله ریاضی استفاده شد

ده ستفارد امسائل مو. کند  میگیري ال که توانایی یادگیرنده را در حل مسئله ریاضی اندازهؤس

 بود که روایی و پایایی آن مورد 2اورسترري و ستبوویاضی رلمللی ابینت مطالعااز برگرفته 

ي در شیراز پایایی مقیاس را با آموز دانشمونه در یک ن) 1387(صمدي . یید قرار گرفته بودأت

روش آلفاي   و90/0حاسبه نمود که ضریب همبستگی روش آزمون مجدد و آلفاي کرونباخ م

اي  در نمونه) 1387 (صمدي). 1387، صمدي( به دست آورد 81/0 زکرونباخ همسانی آزمون ا

 76/0 و 85/0رونباخ به ترتیب از دختران تهرانی پایایی آن را به روش آزمون مجدد و آلفاي ک

  .به دست آورد

  

 ها یافته

هاي پیش آزمون، پس آزمون حل مسأله  میانگین و انحراف استاندارد در نمره 1در جدول 

  هاي حل مسأله و خودکارآمدي گروه آزمایش در  میانگین نمره. و خودکارآمدي ارائه شده است
  

                                                  
1-  Pajare & Miller 
2   - Westebory & Traverse 
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دهنده تغییر چشمگیري در   که نشان27/56 و 73/19 و پس آزمون 40/44 و13/16پیش آزمون 

میانگین حل مسئله و خودکارآمدي در پیش  در حالی که در گروه کنترل،. باشد  میپس آزمون

  .دهد  که تغییر محسوسی را نشان نمی53/42 و 73/17 و پس آزمون 00/42 و 80/16آزمون 

  

ـ       . 1جدول   در  آزمـون حـل مـسأله و خودکارآمـدي           آزمـون، پـس      یش میانگین و انحراف اسـتاندارد پ

  دو گروه آزمایش و کنترلها  آزمودنی

 کنترل آزمایش ها گروه

 پس آزمون پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون  ها آزمون

 میانگین شاخص
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 90/3 73/17 18/4 80/16 79/2 73/19 20/4 13/16 حل مسأله

  92/6  53/42  72/5  00/42  96/7  27/56  61/8  40/44  خودکارآمدي

  

 اسمیرنوف براي متغیرهاي حل مسئله و خودکارآمدي - مقدار نتایج آزمون کلوگروف

ن نیز معنادار نبود  نتایج آزمون لوچنین همو ها  معنادار نبود که حاکی از طبیعی بودن توزیع داده

الزم هاي  اطمینان حاصل شد و لذا پیش فرضها  در نتیجه از فرض همگن بودن واریانس داده

  .یید گردیدأبراي انجام تحلیل واریانس ت

 قابلیت استفاده از مانوا مجازها  دهد که سطوح معناداري همه آزمودنی  می نشان2جدول 

آزمایش و کنترل حداقل از لحاظ یکی از هاي   بین گروهکننده این است که این امر بیان. باشد می

جهت پی بردن به این تفاوت، تحلیل واریانس . متغیرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد

تک متغیري روي تفاضل پس آزمون از پیش آزمون در متغیرهاي وابسته حل مسئله و 

  .جام گرفتخودکارآمدي ان

گروه آزمایش که آموزش هاي  شود، بین آزمودنی  می مشاهده3همان گونه در جدول 

اند تفاوت  اند و گروه کنترل که هیچ آموزشی دریافت نکرده راهبردهاي خودتنظیمی دیده

  و خودکارآمدي ) P= 001/0 و F= 58/46(معناداري در هردو متغیر وابسته حل مسئله 

)91/19 =F 001/0 و =P (اي خودتنظیمی در درس وجو دارد به این معنی که آموزش راهبرده

  .آموزان انجامیده است دانشریاضی به بهبود و ارتقایی حل مسئله و خودکارآمدي 
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پیش آزمـون متغیرهـاي      -پس آزمون هاي    متغیري بر تفاضل نمره     نتایج تحلیل واریانس چند    . 2جدول  

 و کنترلدر گروه آزمایش ) حل مسئله و خودکارآمدي ریاضی(وابسته 

 سطح معناداري  فرضیهdf  خطاF df مقدار نام آزمون

 001/0 27 2 94/17 57/0 اثرپیالیی

 001/0 27 2 94/17 43/0 المبداي ویلکز

 001/0 27 2 94/17 33/1 اثر هتلینگ

 001/0 27 2 94/17 33/1 بزرگترین ریشه روي

  

 پیش آزمون –پس آزمونهاي  یانس تک متغیره روي تفاضل نمرهنتایج حاصل از تحلیل وار. 3جدول 

 آزمایش و کنترلهاي  متغیرهاي وابسته حل مسئله و خودکارآمدي در گروه

 SS df MS F Sig  منبع  متغیر وابسته
  001/0  58/46  76/252  1  76/252  گروه

  حل مسئله
      43/5  27  54/146  خطا

  001/0  42/32  79/1075  1  79/1075 گروه
  خودکارآمدي

      18/33  27  91/895 خطا

  

  گیري  نتیجه وبحث

ثیر آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر حل مسأله و أپژوهش حاضر با هدف بررسی ت

هاي گروه  نتایج نشان داد تفاوت بین آزمودنی.  صورت گرفتآموزان دانشخودکارآمدي 

آزمون معنادار است،  از لحاظ حل مسأله و خودکارآمدي، در مرحله پس آزمایش و کنترل

رفتاري منجر به افزایش حل مسأله و خودکارآمدي در  -هاي شناختی بنابراین مداخله

این . هاي گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل درمرحله پس آزمون شده است آزمودنی

نسب،  نژاد و حسینی ؛ سلیمان1378زاده،  ملک(هاي پژوهشی دیگر  نتیجه در راستاي یافته

 میکانا ؛2008دیگنث و باتنر، ؛ 2005؛ پرلس و همکاران، 1391؛ بهادر مطلق و همکاران، 1391

شود استنباط   مینتایج حاضر را چنین. است) 2009؛ پرلس، دیکنث و اشمیتز، 2008و کرونک، 

د بهبوت را طالعادازش اپري هافرآیندست انسته اتوکرد که راهبردهاي یادگیري خود تنظیمی 

حدي از به را ها  د آورد و آنجووها به   آنندهروپیش ي ها پاسخزم را در الف نعطابخشید و ا

زش موآین  اچنین هم. ندها نایل شو موقعیتدر پاسخ وري که به تغییر ضر. توانمندي برساند
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. دهدیش افزن امال زطودر ها دهبراز رابهینه ده ستفارا در اها  نیدموي آزنمنداست توانسته اتو

زش موآیافت که د درمطالعه خودر ین محقق ا. ستاهماهنگ ) 1994 (1متلري عاادین یافته با ا

ش یریتی سبب گسترمدو شناختی افر، شناختیي ها دهبراز راعم اتنظیمی دخوي ها دهبررا

د خو، حل مسئلهي هافرآیندتسهیل ، شناختیي ها رتمهال نتقااتسهیل ، کیي ادراها فرآیند

و توجه د یاو ازدتعمیم و شناختی ي هافرآیندب کتسا اوکفایی دخو، مفهومی دخو، نگیزشیا

د یجااثر این ا. دشو میي گیرد یافرآیندن در گاگیرنددیادن گر نمو تنظیم دتی خورقت یا به عباد

از دیگر . ستوم اموشی مقاامقابل فرو در  ثابت نیز تقریباًن مال زطوزش در مول آطو در شده

و تنظیمی دخوي اه دهبردن راشی بوزموآقابلیت دارد، د جووین یافته اتبیین اي الیلی که برد

گر متناسب  تنظیم افراد خود. ستزش اموآمتن در ها  دهبرراشتن ي داگیرد قابلیت یاطور همین

پردازند و از راهبردهاي کارآمد به منظور دستیابی به اهداف  با تغییر هدف، به تغییر راهبرد می

کنند یا تغییر  اهبردهاي مورد استفاده را اصالح میکنند و درصورت لزوم ر خود استفاده می

 .دهند می

، نداشتن مرحله پیگیري جهت بررسی اثربخشی )هاي مؤنث استفاده از آزمودنی(جنسیت 

پذیري نتایج بایستی با  بنابراین تعمیم. هاي این پژوهش بود آموزش در بلند مدت از محدویت

هاي آتی با استفاده از هر دو جنس پسر و  ژوهششود که در پ پیشنهاد می. احتیاط صورت گیرد

  .پذیري نتایج افزایش یابد  تعمیمدختر و مرحله پیگیري قابلیت

با استفاده از آموزش از ها  توان پیشنهاد کرد که معلم  میپژوهش حاضرهاي  با توجه به یافته

باال ببرند و از  خود را به یادگیري آموزان دانشطریق راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی عالقه 

گیرد آموزش  آن جهت که راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی به صورت خودکار صورت نمی

در این زمینه داده شود چون این راهبردها به عنوان مهارت عمومی ها  ضمن خدمت به معلم

 از راهبردهاي آموزان دانشسازي  آموزشی براي آگاههاي   کارگاهچنین هم. شوند  میمحسوب

درسی را طوري طراحی هاي  کتاب. یمی و به کارگیري آن در کلیه دروس برگزار شودخودتنظ

  .این راهبردها به آسانی صورت گیردکنند که آموزش از طریق 

  

                                                  
1-  Mettler 
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