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 مقدمه 

 و دارد. زندگي موفّقيت  حتّي و  آموزش  یادگيری، فرآیند  در  یارزشمند  پيامدهای تنظيمي،خود

 تنظيميخود یادگيری نظریه  اصلي چهارچوب  .است معاصر  تربيت و  تعليم در  مطرح  از مفاهيم یکي

 یادگيری رفتاری، و انگيزشي فراشناختي، باورهای نظر  از چگونه  افراد  که است. اساس استوار  این بر

 متناسب رفتار تعدیل برای  فرد ظرفيّت  معنای به تنظيمي خود یادگيری سازماندهي مي کنند. را خود

 مدیریتيخود و سازماندهي در فرد توانایي شامل و است. دروني و بيروني  تغييرات محيط و شرایط با

 و انگيزشي هایراهبرد مؤلّفه دو از و است. یادگيری گوناگون اهداف رسيدن به جهت رفتارهایش

خود  یادگيری (. آموزش17، ص.1393، و برزگر ابوالقاسمي) شده است تشکيل  یادگيری هایراهبرد

ارتقا  تکاليف در  را دانش آموزان هایمهارت تنظيميخود و شناختي راهبردهای با کاربرد نظيميت

 را اهداف تحصيلي و کنند. پيگيری بيشتر  را درسي تکاليف دانش آموزان، شود.مي موجب و داده

دارند  آن  در  شرایط موجود  و  مدرسه محيط  با بهتر  سازگاری  به  نياز  مورد  این برای و کنند. دنبال

-خود و  مسئله  حلّ  بر  تنظيميخود راهبردهای (. آموزش72، ص. 1398)زنگي آبادی و دیگران، 

 حلّ مهارت بهبود به راهبردها این آموزش با توانندمي و معلّمان باشد.مي مؤثّر آموزان دانش ارآمدیک

(. 170، ص.1393)امامي و دیگران،    کنند کمک ریاضي در درس  آموزان دانش کارآمدیخود و مسئله

 به  رسيدن  منظور  به عواطف و رفتار توجّه، برای تنظيم دروني دهي جهت  توانایي را  تنظيميخود

 یادگيری گر تنظيمخود یادگيرندگان دانند .مي دروني محيط  و بيروني نيازهای گویي به پاسخ و هدف

مي  بيشتر  مسئوليّتي خود،  شخصي برابر پيشرفت در  و پندارند.مي شدني کنترل  و  منظم  فرایندی را 

 فرآیند دارند. آگاهي خود تفکّر فرایندهای از و کنندمي بررسي و طراحي را خود تکاليف ذیرند،پ 

 مسائل به نسبت مسئوليت  پذیرفتن و یادگيرنده نمودن فعّال دنبال به  یادگيری در  تنظيمي خود

 خودتنظيمي دارد. انگيزش با نزدیکي ارتباط خود است . موضوع خودتنظيمي روزمرّه آموزشي

 مند نظام طور به که را  عواطفي و رفتارها ها، شناخت آموزان دانش آن طریق از که است  فرآیندی

 هدف به دستيابي برای  که آموزاني دانش کنند.مي حفظ  و فعّال است. اهداف اکتساب متوجّه 

-خود حقيقت،  در پردازند.مي دارند اعتقاد آنها بودن  مفيد به  که  هایيفعّاليّت به  اند،شده برانگيخته 

 برای  را  تنظيميخود و  انگيزش بيشتر،  شایستگي ادراک و دهد.مي  افزایش را یادگيری نظيمي،ت

 آموزش با ارتباط (. در97، ص. 2019و همکاران،  1)جانک کندمي حفظ جدید اهداف به دستيابي

 نقص آموزان دانش از بعضي که دارند. عقيده برخي دانش آموزان به تنظيميخود یادگيری راهبردهای

 اگر ولي کنند. ایجاد یادگيری را راهبردهای نمي توانند یادگيری در که صورت این به  توليد دارند. در
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 آنکه به مشروط  هستند. آموزش کردن  دنبال به  قادر داده شود. آموزش آنها به  یادگيری هایراهبرد

 کار یک با تنظيمخود فراگيران که باشند. رسيده نظر مورد سطح به  رشدی نظر از آموزان دانش این

 کنند. راهکارهایيمي تعيين را هدف پردازند.مي کار ارزیابي به کنند.مي را شروع آموزشي، کارشان

 مي نظارت هدف به دستيابي برای شانپيشرفت به و کنند.مي مشخص هدف به برای دستيابي را

 و بيروني دروني بازخوردهای از آمده دست به اطّالعات اساس بر و کنند.مي ارزیابي را کنند. راهبردها

 سازنده نظریه  از  برخاسته  تنظيمي(. خود25، ص. 2008، 1)رمداس کنندمي بازبيني دوباره را کار

 حق داشتن و بودن فعّال این و دارد. تأکيد در یادگيری فراگير فعّال نقش به نظریه این است. و گرایي

، 2013)بقال، اندشده مطرح انگيزه بهبود بر موثر عوامل عنوان به که  هستند عواملي آزادی و انتخاب

 را اهدافي فراگيران  آن طي در که است. یافته سازمان و فعّال فرآیند نوعي تنظيمي(. خود53ص. 

 تنظيم را خود رفتار و انگيزش شناخت، تا کنند.مي سعي سپس و کرده انتخاب خود یادگيری برای

 اختالل دارای  دانش آموزان  به تنظيميخود راهبردهای آموزش (. 2004، 2فالنيگان) کنند کنترل  و

 به بازبيني خود و برنامه ریزی، سازماندهي با تا دهد.مي را امکان این  خواندن، نوع با یادگيری ویژه

در  تا نمایند. بررسي را خود متعدد شکست های و دهند. را انجام درسي تکاليف تکليف مدارتر، شيوۀ

 خودکار صورت به   را  مهارت  این  دانش آموزان  یابد. اکثر بهبود  دانش آموزان در  فعّال نهایت، یادگيری

 این  هنگام یادگيری خواندن، نوع با ویژه یادگيری  اختالل  دارای  دانش آموزان دهند. وليمي انجام

 انعطاف پذیری در مي توانند آموزش، دانش آموزان این با بنابراین، هستند. مواجه  مشکل با مهارت

روشي   به منزلۀ  تنظيمي خود راهبردهای آموزش را به دست آورند. از این رو، الزم  یتوانمند شناختي

 شود مي دانش آموزان این فرایند خواندن شناختي تنظيم و عملکرد سرعت افزایش باعث مؤثّر، کارآ و

 دانش در آموختن انگيزه بهبود سبب تنظيميخود (. راهبردهای53، ص.1397)رهبر و دیگران، 

 و آمدی کارو خود تحصيلي انگيزش به  یادگيری در تر  مستقل رویکردهای که .شودمي آموزان

 انگيزشي انگيزش دروني، گفت مي توان موضوع    این تبيين در انجامند .مي باالتر تحصيلي پيشرفت

 آید.مي وجود به مختاری و خود شایستگي به افراد  نيازهای از  انگيخته خود طور  به  که است.  طبيعي

 آنها از  توانمي ولي آورند. به وجود دروني انگيزش  افراد  در  توانندنمي بيروني رویدادهای بنابراین،

 از سنجيده استفاده با بنابراین کرد. دارند. استفاده قبل از  که دروني انگيزش به  کردن کمک  برای

)رسولي   کرد کمک نيز آنها دروني انگيزش به افراد  انگيزش بيروني بر عالوه توانمي بيروني رویدادهای

 صورت در دارند. و یادگيری و آموزش قابليت تنظيميخود های(. راهبرد27، ص. 1395دیگران ، و 
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)محمدویردی و دیگران،  است پایدار  زمان  در طول  آن اثرات  یادگيرندگان توسط  فراگيری  و  آموزش 

 .(151، ص. 1398

که در درس شيمي، به ترتيب اهميت، منبع کنترل دروني و  دادندشان  و همکاران ن  سليمان نژاد

تنظيمي دانش آموز رابطه مثبت و منبع کنترل در بعد شانس و افراد قدرتمند رابطه منفي با خود

 یادگيری راهبردهای. (190،ص1380و شهرآرای،  سليمان نژاد) پيشرفت تحصيلي دانش آموز دارند

 تربيت و تعليم اندرکاران دست مسئله، حل بر عملکرد آن  يرتأث و شناختي های سبک  و  تنظيميخود

 موفّقيّت و دسترس  قابل هایي هدف آن، هایو راهبرد های یادگيری شيوه گرفتن  نظر  در با توانند.مي

 به توجّه با بکاهند. خود  مدّت دراز  های ریزیبرنامه در احتمالي از انحرافات و کرده، طراحي آميز

راهبردهای  از آگاهي عدم دهند،مي نظم را آن  و دارند خود یادگيری در آموزان که دانش نقشي

 جهت آموزش  در مانعي شک بي آموزان  دانش شناختي مختلف  های سبک و خودتنظيمي یادگيری

که در  مسئله، و حل یادگيری با شناختي سبک های و  تنظيميخود راهبردهای ارتباط لذا است. مؤثّر

پيشرفت تحصيلي درس شيمي  بر تنظيميخود راهبردهای آموزش بخشي اثر بررسي به این پژوهش

-مي ضروری  را  پژوهش این  انجام که  وجهي درواقع اساسي ترین .دانش آموزان پایۀیازدهم بپردازیم

 کارآمدیخود افزایش همچنين و آن از ناشي پيامدهای و تحصيلي نامطلوب تأثيرهای کاهش ند.ک

 .است تحصيلي درس شيمي پيشرفت در آن پایدار اثرات ه ب توجّه تحصيلي با

 

 روش پژوهش

 گروه طرح  با تجربي نيمه  نوع از اطّالعات آوری  گرد نظر  از  و ردیبکار هدف نظر  از حاضر پژوهش

 مواجه آزمایش و گواه گروه دو با محقق طرح این در .بود نابرابر( گروههای مقایسه) نابرابر کنترل

 و دست طبيعي طور به بلکه شوند،نمي منتسب گروه ها به تصادفي انتساب ها با آزمودني که است.

 مستقل متغير معرض در  که این بعد از و قبل گروه دو طرح  این  در بودند. آمده گرد( کالس( نخورده

نمره   اختالف تحليل  روش  از داده ها تحليل  و  تجزیه  برای  .گيرندقرار مي مقایسه  مورد  گرفتند. قرار

 محاسبه سپس  او پس آزمون نمره از فرد هر  آزمون پيش نمره  کردن کم وسيله  به آمده، دست های به

 همسان سازی  جهت شده، محاسبه هایميانگين سرانجام مقایسه و گروه هر برای هانمره ميانگين

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

 پایۀیازدهم انتخاب از هانمونه گردیدند. تجربي انتخاب علوم تحصيلي رشته از آزمایش و گواه هایگروه

 جامعه آماری شدند. گذاشته کنار درخشان استعدادهای و دولتي نمونه مدارس همچنين  )سن(شدند.

 سال  در شهرستان یزد متوسّطه دوم پایۀیازدهم علوم تجربي دورۀ دختر دانش آموزان  پژوهش این

 تصادفي روش با نفر 80 تعداد به کالس دو آنها بين از بودند، نفر 100 تعداد به 1397-98 تحصيلي
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 در پيگيری مرحله و آزمون  پس از آزمون، پيش مراحل شدند. در انتخاب نمونه عنوان به خوشه ای 

 ، بر1پينتریچ  اساس مدل بر تنظيميخود راهبردهای یادگيری آموزشي برنامه شد. جلسات گرفته  نظر

 .گردید سيف تنظيم دکتر نوین  پرورشي روانشناسي کتاب از  شده ارائه  نظری پيشينه اساس

آزمون   سؤاالت به مرحله این در گواه و آزمایش گروه دو هر آموزان دانش :آزمون پيش اجرای 

  دادند. جواب نوبت  هفته به دو طول  در  شيمي و حافظه های

 را  تنظيمي خود راهبردهای ساعته یک جلسه  9 مدّت به  آزمایش گروه آموزان  دانش :مداخله

 آموزش  گونه  هيچ  و نمودند. طي را تحصيل  معمول روال  گواه  گروه که  صورتي در کردند. دریافت

 جدول در تنظيميخود راهبردهای آموزش  مطالب  فهرست نکردند. دریافت تنظيمي خود راهبردهای

 . است آمده 1

 تنظيمي خود راهبردهای آموزش  جلسات محتوی : 1 جدول

 یادگيری در آن  اهمّيّت و  تنظيميخود مفهوم جلسۀ اول 

 )پایه و ساده تکاليف ویژه( مرور  و تکرار  راهبردهای جلسۀ دوم

 )پيچيده تکاليف ویژه( مرور  و تکرار  راهبردهای جلسۀ سوم 

 )پایه و ساده تکاليف ویژه( سازماندهي راهبردهای جلسۀ چهارم 

 )پيچيده تکاليف ویژه( سازماندهي راهبردهای جلسۀ پنجم

 ریزی برنامه راهبردهای جلسۀ ششم 

 ارزشيابي و کنترل  راهبردهای جلسۀ هفتم

 دهينظم راهبردهای جلسۀ هشتم

 انگيزشي  راهبردهای جلسۀ نهم

 

پيشرفت  و حافظه بر تنظيميخود راهبردهای آموزش تأثير ميزان از اطّالع جهت :آزمون پس از

 هر تنظيميخود راهبردهای آموزش جلسات یافتن پایان از پس آموزان دانش شيمي تحصيلي درس

 .دادند پاسخ شيمي و حافظه آزمون های به گواه و آزمایش گروه دو

 تعيين برای  زماني مدّت  گذشت از  بعد که  است.  ای مطالعه پيگيری  مطالعه  :پيگيری مطالعۀ 

 مطالعه برای حاضر پژوهش در شده تعيين  زمان مدّت شود.مي انجام مستقل متغيّر اثر  تداوم  ميزان

 آزمایش گروه  دو هر  آموزان  دانش دوباره شده تعيين زمان مدّت پایان از  بعد.  شد ماه تعيين 6 پيگيری

 .دادند پاسخ شيمي و حافظه آزمون های سؤاالت  به گواه و

 
4 Pintrich 
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 استفاده مورد ابزارهای

 کالمی  حافظه سنجش آزمون

 به  وکسلر حافظه مقياسد، گردی منتشر 1945در سال  1وکسلر  دیوید از طرف که آزمون ها این

 معمول  طور به  آن کامل اجرای زیرا .داشت زیادی طرفداران کوتاه، نسبتاَ کار ۀروی یک داشتن لحاظ

 های تفاوت و. داشت تأکيد کالمي مواد مدّت کوتاه حافظه برداشت. و  نياز وقت دقيقه 15 به فقط

 از  حافظه  سنجش  برای. کردنمي لحاظ  را  مدّت  بلند و مدّت کوتاه حافظه یا یيبينا و کالمي حافظه

 و ندارد. اهمّيّت بازگویي واژه ها در ترتيب  رعایت روش این در گردید. استفاده آزاد روش یادآوری

 تعداد کند. یادداشت مي آورد. یاد به  که  را تواند واژه هایيمي که  ترتيب هر  به که است.  آزاد آزمودني

ابتدا تعداد  که طریق این دهد. بهمي نشان  را او حافظه ظرفيّت آورد.مي یاد آزمودني به که واژه هایي

 طور به (  ثانيه 60 مدّت به بود،شده  نوشته  پررنگ  و  50×70ابعاد به مقوّایي روی  بر که  واژه 20

 شد،مي خوانده آنها برای آرامي به و گرفت.مي قرار دید دانش آموزان جلو  )ثانيه 3 واژه هر ميانگين

 فرصت ثانيه 60دانش آموز  هر رفت. مي کنار دانش آموزان چشم جلو  از  قرائت  اتمام از بالفاصله بعد

نمره  کرد. روشمي یادداشت برگ های را روی بياورد  یاد به توانستمي که واژهای  تعداد هر  داشت.

یادداشت  و سپرده خاطر به دانش آموزان که بود. صحيحي هایتعداد کلمه بر اساس آزمون گذاری

 دو با همچنين ظرفيّت حافظه فّعال آزمون با آزمون  این همبستگي روایي، تعيين  برای کردند.مي

و  82/0ترتيب به جلو به  رو  ارقام تکرار  و تداعي یادگيری  هایآزمون یعني وکسلر  حافظه آزمون  خرده

 آمد. دست به 79/0

 شيمی  هایآزمون

 نقایص رفع جهت آزمون شيمي، سؤاالت گزینش از شد.بعد تهيه محقّقين ازسوی هاآزمون این

 مورد متخصّصان تعليم و تربيتشيمي و درس  با تجربه دبيران از تن چند از طرف سؤاالت  احتمالي

 آزمون این محتوایي روایي و گردید. اعمال الزم  تغييرات و اصالحات و گرفت.  قرار بررسي  و  تحليل

 ضریب که استفاده گردید. موازی  فرمهای روش از پایایي ضریب برآورد جهت گرفت. قرار تأیيد مورد

 به دست آمد. 93/0تا  75/0همبستگي 

 پژوهشهای  یافته

 پس از آزمون، پيش مراحل در را گواه و آزمایش گروه های معيار انحراف و ميانگين 2 جدول

 بين اثر(  گواه و آزمایشي گروه دو بين که داد نشان 3 دهد. جدولمي نشان  پيگيری و آزمون 

  42/52برابر  آزمون نوبت F همچنين دارد. وجود دار معني تفاوت شيميکارآیي  نظر از )گروهي

 پيگيری و  آزمون پس از آزمون، پيش مراحل در گروه دو حافظه دار معنا تفاوت از نشان که باشد.مي

 
1 Wechsler 
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 گواه گروه از باالتر کلّي طور آزمایشي به گروه پيگيری و آزمون پس از 2 جدول به توجّه دارد.با

-خود آموزش که معني این به است. دار معنا هم گروه آزمون با تکرار تعاملي اثر همچنين است.

 ایجاد نماید. که دار معني درس شيمي تفاوت کارآیي نظر از گروه دو ميان توانسته است. نظيميت

 پس در دار نيست. ولي معني آزمون پيش در گروه دو تفاوت که .است آمده 1 نمودار در آن نتيجه

 تدریس کارآیي در تنظيميخود آموزش دهدنشان مي دو گروه معني دار است. که تفاوت آزمون از 

 دهد.مي نشان است. که دار معني گروه دو تفاوت هم پيگيری مرحله  بوده است. در مؤثّر شيمي

 4 جدول .است بوده پایدار زمان طول در تنظيميخود آموزش راهبردهای اثر در حاصل تغيير

 پيگيری و آزمون از  پس آزمون، مراحل پيش در را گواه و آزمایش هایگروه معيار انحراف و ميانگين

 نظر از  )بين گروهي اثر(  گواه و آزمایشي گروه دو بين که دهدنشان مي 5 دهد. جدولمي نشان

 نشان که باشد.مي 42/152برابر با   F همچنين مقدار دارد. وجود دار معني تفاوت حافظه کارآیي

 پيگيری آزمون و پس از آزمون، پيش مراحل در گروه دو حافظه کارآیي نظر از معنا دار تفاوت از

 تنظيميخود آموزش که معني این به دار است. معنا هم گروه با آزمون تکرار تعاملي اثر همچنين دارد.

 آن در نتيجه که نماید. ایجاد دار  معني تفاوت حافظه کارآیي نظر از دوگروه است. ميان توانسته

نيست. و  دار معني آزمون پيش در گروه ها تفاوت که دهد.مي نشان 2 نمودار است. آمده 2 نمودار

 کارآیي در تنظيمي خود آموزش دهدمي نشان است. که دار معني گروه دو تفاوت آزمون پس در

 است.  دار معني گروه دو تفاوت هم پيگيری مرحله در است. بوده حافظه مؤثّر

 

 شيمي هایآزمون توصيفي هایشاخص : 2 جدول

 انحراف معيار ميانگين گروه

 - - پيش آزمون

 59/0 56/2 آزمایش

 60/0 30/2 گواه

 - - پس از آزمون

 43/0 46/3 آزمایش

 61/0 41/2 گواه

 - - پيگيری

 51/0 30/3 آزمایش

 62/0 2//38 گواه
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 کارآیي نظر از پيگيری و آزمون پس از آزمون، پيش در گروه دو هایميانگين مقایسه -1 نمودار

 شيمي  درس

 

 

 گواه و آزمایش گروه در آزمون شيمي واریانس تحليل نتيجه :3 جدول

 منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی 

 ميانگين

 مجذورات
F Sig اتا مجذور 

 32/0 00/0 35/18 67/15 1 67/15 )آزمودني بين(  گروه

 - - - 90/0 38 - خطا

 درون(  آزمون تکرار

 )گروهي
- 2 84/2 42/52 00/0 

 

58/0 

 گروه و آزمون تکرار

 )تعامل اثر(
- 2 72/1 20/31 00/0 45/0 

 - - - 05/0 76 - خطا
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 حافظه آزمونهای توصيفي شاخص های : 4 جدول

 انحراف معيار ميانگين گروه

 - - پيش آزمون

 59/1 03/11 آزمایش

 60/1 30/12 گواه

 - - پس از آزمون

 93/0 46/13 آزمایش

 01/1 41/12 گواه

 - - پيگيری

 51/1 30/12 آزمایش

 62/0 38/2 گواه

 

 پس از آزمون، مراحل پيش در را گواه و آزمایش هایگروه معيار انحراف و ميانگين 4 جدول

 .دهدمي نشان پيگيری و آزمون

 

 
 از پيگيری و آزمون پس از آزمون، پيش در گواه و آزمایشي گروه ميانگين های مقایسه  :2 نمودار

 حافظه کارآیي نظر
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 گواه و آزمایش گروه در آزمون حافظه واریانس تحليل نتيجه :5 جدول

 مجموع منبع

 مجذورات

 درجه

 آزادی 

 ميانگين

 مجذورات
F Sig 

 مجذور

 اتا

 بين( ه گرو

 )آزمودني
37/111 1 37/118 35/24 00/0 35/0 

 - - - 90/4 40 67/201 خطا

  آزمونر تکرا

 )گروهي درون(
90/89 2 84/43 42/152 00/0 

 

68/0 

 و آزمون تکرار

 )تعامل اثر(  گروه
85/82 2 72/36 20/152 00/0 65/0 

 - - - 03/0 79 23/24 خطا

 

  نتيجه گيریبحث و  

 راهبردهای آموزش  که. است دهنده این نشان  1نمودار  و 2 جدول در  داده ها کمي تحليل

هيچ   که گواه گروه به  نسبت  را  آنها است. توانسته آزمایشي آموزان گروه دانش برای  تنظيمي خود

 برخوردار  امتيازات بيشتری از شيمي پيشرفت تحصيلي درس در بودند. نکرده دریافت را  آموزشي

 راهبردهای آموزش اثر بخشي از حاکي ،2نمودار  همچنين  4 جدول داده های کمي نماید. تحليل

تنظيمي  خود راهبردهای آموزش که معني این به بود. آموزان در دانش حافظه کارآمدی بر تنظيميخود

 دریافت را آموزشي هيچ که گواه به گروه نسبت را آنها است. توانسته آزمایشي گروه آموزان دانش برای

 که اثر داد. نشان  هم پيگيری  مطالعه از  حاصل  نتيجه  نماید. بيشتری برخوردار  امتيازات  از  بود. نکرده

 هم زمان طول در متوسّطه دورۀ سال یازدهم دختر آموزان دانش در تنظيميخود راهبردهای آموزش

 نتيجه  در یادگيرندگان پيشرفت تحصيلي بر تنظيمي خود یادگيری  است. راهبردهای بوده  پایدار

 در آموزان دانش به تنظيميخود راهبردهای آموزش اثر که نشان داد هم پيگيری مطالعه از حاصل

 اثربخشي بر جملگي داللت که دارد. آموزش ها این  بودن  مؤثّر  از حاکي و داشته، ادامه  طول زمان

 در دارند. شيمي درس در ویژه به  آموزان دانش پيشرفت تحصيلي بر  تنظيميخود راهبردهای آموزش

 این  که صورتي است. در پيچيده فکری فّعاليّت یک مسائل شيمي حل که گفت. آن مي توان تبيين

 آموزش برنامه در که غيره و ارزیابي و نظارت ریزی،برنامه تحليل، استدالل، با همراه فضایي در فعّاليّت

 آموزشي راهبردهای طرفي گردد. از همراه شد. پرداخته آنها به تنظيمي خود راهبردهای یادگيری

 این که بود. مدیریت منابع و فراشناختي شناختي، انگيزشي، عقاید شامل تنظيميیادگيری خود
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 مي توان آمده دست به نتایج تبيين دارند. در درس شيمي در پيشرفت با داریمعني رابطه راهبردها

 و پردازش نگهداری دریافت، و حافظه توجّه، شامل شناختي اینکه راهبردهای به توجّه با گفت.

 راهبردهای آموزش هستند، عناصر بر این ناظر کنش های شامل فراشناختي راهبردهای و اطّالعات

 بتواند .که فرد شودمي باعث پژوهش این در فراشناختي و شناختي مانند راهبردهای تنظيمي خود

 خود یادگيری جریان و بگيرد. نظر در تا آخر اول از را شناختي عمل یک در درگير کنش های تمام

 دریابند. و شيمي را فرمول ها، حفظ  جای به یادگيرندگان که بود. کند. اميدوار هدایت گونه ای  به  را

 کنند. پيشنهاد استفاده مهارت از آن واقعي موقعيت های در چگونه و بگيرند. یاد چگونه که بياموزند

 دوره های اجرای  و طراحي  با یادگيری، اختالالت  مراکز همچنين  و  و پرورش آموزش  در  شودمي

 انگيزه ایجاد موجب  که  خودتنظيمي یادگيری هایراهبرد از  کاربردی استفاده جهت  خدمت ضمن

 اختالل  دارای  آموزان دانش در تنظيميخود باالبردن و توانمندی ها از آگاهي تحصيلي، پيشرفت

 صورت  به آموزان دانش شودمي موجب امر  این شود. ایجاد گردد،مي عادی آموزان دانش و یادگيری

 هایراهبرد با معلّمان شودمي پيشنهاد همچنين  و  کنند. شرکت آموزش  فرآیند در فعّال و  مستقل

 آموزش  آموزان دانش به تحصيلي سال طول در را راهبردها این و شوند آشنا تنظيميخود یادگيری

 از استفاده چگونگي از معلّمان آگاهي همچنين  و ضرورت  و اهمّيّت درک به یادگيری .بدهند

 و  آموزش در انساني نيروی  تربيت نظام که شودمي توصيه ، است تنظيمي وابسته خود راهبردهای

 ارتقای و  معلّم تربيت  در  خود  کالن اهداف جزء  را  معلّمان تنظيم گرسازیها، خوددانشگاه در  و  پرورش

 مقطع و تحصيلي مختلف های پایه بين در تحقيقات نوع این انجام .دهد قرار آنها حرفه ای دانش

 الگوهای شود،مي پيشنهاد درسي هایکتاب نویسندگان و  مولفين شود. بهمي راهنمایي توصيه 

 قرار  بحث  مورد  بيشتر  آموزان  دانش کتب  در  را شده بنا تنظيمخود یادگيری  اساس که بر تدریس

 زمينه های در تنظيميخود راهبردهای مثبت اثرات متعدّد تحقيقات در  اینکه به عنایت با .دهند

 راهبردها این  آموزش  دانش آموزان، آگاهي برای است. الزم بنابراین است. شده تحصيلي تایيد مختلف

 با رویارویي در  که  کرد. خواهد کمک دانش آموزان  به آگاهي این شود. درسي گنجانده کتابهای در

 برنامه های در خودتنظيمي یادگيری راهبرد این بر عالوه برگزینند. را راهبردبهترین   شناختي تکاليف

 مشاوران درنهایت و شود. گنجانده معلّمان بيشتر هرچه  آشنایي تربيت معلّم برای دوره ی درسي

 و راهنمایي را آموزاندانش و معلّمان تنظيمي،خود یادگيری اجرای راهبرد و به کارگيری در مدارس

 .کنند فراهم را آن  اجرای  هایزمينه
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Abstract 

        The purpose of this study is to determine the effectiveness of teaching self-

regulatory strategies on the academic achievement of 11th grade students in 

chemistry. In this study, it was semi-experimental with the design of unequal 

control groups. The statistical population of this study was 100 female students 

of the 11th grade of experimental field in Yazd secondary school in the academic 

year of 2018-19, among which two classes of 80 people were selected by cluster 

random sampling method and in control and experimental groups. The 

experimental group was trained in self-regulatory strategies for 9 sessions. 

However, the control group did not receive any self-regulatory training. Both 

groups were tested before training, immediately after training, and the follow-up 

phase. Variance analysis was used to analyze the data. 

 The results showed that the experimental and control groups were significantly 

different in the post-test and follow-up stages. And teaching self-regulatory 

strategies has a significant effect on the academic achievement of chemistry 

lessons for 11th grade students.  
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