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بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس انگیزه پیشرفت و راهبردهای  پیش

 1آموزان دختر دبیرستانیخودتنظیمی دانشیادگیری 

 .4زاده ، مهناز قندی3، اکرم کاویار2نژاد حسین تربتی

 چکیده 

دستیابی به پیشرفت و عملکرد تحصیلی از موضوعات مهم و قابل بررسی در سطح خرد و کالن  

عملکرد  جامعه می در  وی  موفقیت  میزان  به  جامعه،  در  فرد  پیشرفت  که  چرا  تحصیلی  باشد. 

 پذیریبینیبستگی دارد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که با هدف بررسی پیش 

دانش  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  و  پیشرفت  انگیزه  اساس  بر  تحصیلی  پیشرفت -در 

آموزان دختر مقطع متوسطه  دبیرستانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش  دختر  آموزان

با جدول    1400  -1399تربت جام در سال تحصیلی  دوم شهرستان   بود. نمونه آماری مطابق 

از   بود  متشکل  دانش   322مورگان  این  از  نمونهنفر  روش  با  که  خوشهآموزان  ای گیری 

  پیشرفت  گیری انگیزه پیشرفت از پرسشنامه انگیزشای انتخاب شدند. جهت اندازهچندمرحله

( راهبردهای1970هرمنس  سنجش  برای  راهبردهای    خودتنظیمی  یادگیری  (،  پرسشنامه  از 

یادگیری دی برای  )انگیزشی  پینتریچ  به1990گروث و  از ( و  پیشرفت تحصیلی  برآورد  منظور 

استفاده شد. نتیجه آزمون تحلیل رگرسیون   1401 -1400معدل آنها در نیمسال اول تحصیلی 

انگیزه بینی توان پیش  خودتنظیمی  ییادگیر  راهبردهای  و  پیشرفت  چندمتغیره نشان داد که 

(. همچنین نتیجه آزمون همبستگی پیرسون P≤0/01آموزان را دارد )پیشرفت تحصیلی دانش

انگیزه از آن بود که  های  خودتنظیمی )به همراه مؤلفه  یادگیری  راهبردهای  و  پیشرفت  حاکی 

توان نتیجه گرفت بنابراین می(.  P≤0/01آن( با پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم آماری دارد )

انگیزه تقویت  در جهت  مداخالت صحیح  با  خودتنظیمی   یادگیری  راهبردهای  و  پیشرفت  که 

 آموزان را ارتقاء بخشید.توان پیشرفت تحصیلی دانشمی

 . خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی یادگیری راهبردهای  پیشرفت، : انگیزهواژگان کلیدی
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Predicting academic achievement based on achievement 

motivation and self-regulated learning strategies of female high 

school students 

Hossein Torbatinezgad1, akram kavyar2, Mahnaz Ghandizadeh3 

 

Achieving progress and academic performance is one of the important issues that 

can be investigated at the micro and macro level of society. Because a person's 

progress in society depends on his success in academic performance. The present 

study was a correlational descriptive study that was conducted with the aim of 

investigating the predictability of academic progress based on motivation for 

progress and self-regulated learning strategies in female high school students. The 

statistical population included all female students of the second secondary level of 

Torbat Jam city in the academic year of 2010-2019. According to Morgan's table, 

the statistical sample consisted of 322 of these students who were selected by multi-

stage cluster sampling method. In order to measure progress motivation from the 

Hermans Progress Motivation Questionnaire (1970), to measure self-regulated 

learning strategies from the DeGroth and Pintrich (1990) Motivational Strategies for 

Learning Questionnaire and to estimate academic progress from their GPA in the 

first semester of 1400- 1401 was used. The result of the multivariate regression 

analysis test showed that motivation to progress and self-regulated learning 

strategies can predict the academic progress of students (P≤0.01). Also, the result of 

Pearson's correlation test indicated that motivation to progress and self-regulated 

learning strategies (along with its components) have a direct statistical relationship 

with academic progress (P≤0.01). Therefore, it can be concluded that the academic 

progress of students can be improved with the correct interventions to strengthen 

the motivation to progress and self-regulated learning strategies. 

Keywords: achievement motivation, self-regulated learning strategies and academic 

achievement. 
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 مقدمه 

-می  تلقی پراهمیت هایشاخصه از یکی عنوانبه تحصیلی، پیشرفت شی،آموز هایارزیابی در

 و شناخت شخصیت، همچون افراد روانی هایجنبه تعالی و رشد به کمک آن هدف شود که

 تأثیر به تربیت و  تعلیم کارشناسان اخیر، های دهه طی رو، این از احساسات است، و عاطفه

 تحصیلی پیشرفت از اند. منظورای داشتهتحصیلی نگاه ویژه پیشرفت در شناختیروان عوامل

 اکتسابی یا شده آموخته توانایی یا شده ارائه هایدرس حاصل اکتسابی یا شده آموخته  توانایی

(. 1400شود )سیف،  می گیریاندازه مختلف هایروش به که است آموزشگاهی در موضوعاتی

 بتوان کهطوریبه است، فرد آموزشگاهی  یادگیری مقدار به معنای اصطالح طور کلی  اینبه

تفاوت مربوط عوامل کلی مقوله  در را آنها  نظام و مدرسه  به مربوط عوامل و فردی هایبه 

 (.1390فر و گندمی، داد )تمنائی قرار مطالعه مورد پرورش و آموزش

تکالیف   انجام در و  آورندمی روی آموزشگاهی  تکالیف به مشتاقانه آموزاندانش از برخی چرا

 روی از یا و کنندمی اجتناب تکالیف آموزشگاهی از دیگر بعضی اما کنندآموزشگاهی تالش می

 و مدرسه  در یادگیری از  آموزاناز دانش بعضی چرا ورزند؟می مبادرت آنها، انجام به عالقگیبی

 چنین آموزشگاهی یادگیری به نسبت دیگر بعضی که در حالی برندمی  لذت مدرسه از خارج

این را  احساسی انگیزش مربوط سؤاالت هاندارند؟   آموزان دانش یادگیری برای و هستند به 

 رفتار اصلی عوامل از یکی که انگیزش دهندمی نشان هابررسی دربردارند. را مهمی تلویحات

 تفکر، فراموشی، یادآوری،دقت،   ادراک، عملکرد یادگیری، جمله  از رفتارها تمام در و است

 و اندکرده تشبیه اتومبیل فرمان و موتور به را طورکلی انگیزشدارد. به اثر هیجان و خالقیت،

مفاخری،   عمده مفاهیم وجهت، نیرو  مقایسه  این در وکیلی  و  )خدیوی  هستند  انگیزشی 

1390.) 

 آموزشگاه در را یادگیرندگان که رفتار است ایتکانه قدرتمند منابع ترینمهم از یکی انگیزش

 یابیدر دست یادگیرنده به و کندمی تعیین را رفتار پایداری و  و قدرت دهد می قرار تأثیر تحت

دهد )آکباس  می نیرو خاص شرایط در های ضروریفعالیت انجام برای توانایی کسب و هدف به

خواست، آمادگی و تالش یادگیرنده  یادگیری انگیزش با    -(. در موقعیت یاددهی2017،  1و کان

 (. 2019، 2برای یادگیری ارتباط دارد )ریدمن 

های  یعنی، موقعیت )محیط و محرک عامل، چهار  تأثیر تحت که ذاتی است ایپدیده انگیزش

ارگانیزم(، هدف )هدف رفتار، منظور و گرایش( و ابزار  درونی و وضعیت بیرونی(، مزاج )حالت
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 را انگیزش نظران(. صاحب1388ف( قرار دارد )فیروزنیا، یوسفی و قاسمی،  )ابزار دستیابی به هد 

 (.  1399، 1اند )ریو کرده تقسیم بیرونی و درونی انگیزش یعنی اصلی گروه دو به

 رسیدن آنها  هدف که هایی انجام فعالیت  و انتخاب برای تالش به انگیزه پیشرفت یعنی گرایش

بر حالت این بر پیشرفت انگیزش اطالق  است. از شکست دوری یا موفقیت به  تأثیر درونی 

 داللت افراد دیگر شخصیتی هایویژگی  تحصیلی و مختلف هایفعالیت و رفتارها بر آن گسترده

 تالش سدها، از گذر برای فرد از گرایش است عبارت پیشرفت (. انگیزه1400نماید )سیف،  می

باال   پیشرفت انگیزه که کسانی باال.  سطح معیارهای حفظ و ای برتریگونه به یابیدست برای

 ترجیح  و اندشناس  آنان وظیفه بخشند. بهبود را خود کارکرد و شوند کامل خواهندمی دارند،

چالش دهند انجام کارهایی دهندمی  ارزیابی که زنند دست کاری به و باشد برانگیز  که 

دیگر(   هایپایه مالک  بر خواه یا دیگران پیشرفت با مقایسه در  ای )خواهگونه شان بهپیشرفت

 دوست و دهندمی ترجیح را فردی برخوردارند، مسئولیت نفسعزت از افراد این باشد. شدنی

 است، در خوب آنها درسی هاینمره شوند. آگاه خود کار نتایج از  ای ملموس گونه به  که دارند

 و کارشناسان با کارها، همکاری انجام در کنند،می شرکت اجتماعی و دانشگاهی هایفعالیت

ترجیح دوستان با همکاری به را نظرانصاحب  اجتماعی فشارهای برابر در  و دهندمی خود 

 به دریا دل ایاندازه تا حاضرند ببیند خود توان در را کاری اگر دهند.نشان می  مقاومت بیرونی

 حاضر است، تصادفی کامالً کار نتایج بندی کهشرط مانند کارهایی در ولی  کنند، خطر و بزنند

 (.  1384گرد، بسپارند )بیابان تصادف بخت و دست به را خود نیستند

 انگیزه و موقعیتی متغیرهای بین تعامل یک پیشرفت، محققان انگیزشی عقیده دارند که انگیزه

 درگیر رفتار، بینیپیش در مستقیم طوربه دو این است. موفقیت به  رسیدن برای فرد مربوط به

 به آن از و کنندمی  عمل خود به خود ضمنی،  هایانگیزه هستند. صریح و انگیزه ضمنی نوع دو

 شوند.می تحریک کار انجام برای ذاتی هایمشوق  طریق از و شودمی نام برده نیز وظیفه انجام

انتخاب از صریح هایانگیزه اما شوند می تحریک بیرونی دالیل برای  اغلب و عمدی طریق 

 (. 2015، 2)برونزتین و مایر

 تکالیف انجام بر پافشاری از دهند عبارتندمی نشان را تحصیلی انگیزش که رفتارهایی غالب

 تالش  به تکالیفی که انتخاب و تسلط  حد در  یادگیری جهت در  یا کوشش کوشیسخت دشوار،

-روان حالت یک درونی، انگیزش عبارتی به یا پیشرفت تحصیلی، انگیزش بنابراین، دارد. نیاز
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 خودمختاری و الزم کفایت دارای را خود انسان که شودمی حاصل هنگامی و است شناختی

 (. 1388بداند )فیروزنیا، یوسفی و قاسمی،  ادراک

پژوهش ظاهری، اسحاقی، خیری و قادری )در پژوهش  یوسفی  (،  1400های پیشین، از جمله 

 ( معتمد  و  جمشیدنژاد  شفیع1397جوردهی،  و  ساجدی   ،)( فیضی 1395زاده  و  (،  فرجاه  پور، 

(،  1390فر، محمدرضا و گندمی )(، تمنائی1390(، خدیوی و وکیلی مفاخری )1391قادرنژاد )

( رابطه بین انگیزه پیشرفت  1998)  1( و ادموندسون و وایت1388)فیروزنیا، یوسفی و قاسمی،  

 ت تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته است.و پیشرف

 گرفته قرار فراوانی مطالعه مورد  که اثرگذاری نظریات از یکی تحصیلی، پیشرفت زمینه در

راهبردهای است، راهبردهای  1990)  2چاموت  و اومالی باور به است. یادگیری نظریه   ،)

مهارت  با نهایت در و شوندمی کسب بیانی دانش صورتبه ابتدا که هستند هایییادگیری، 

تبدیل دانش به بسیار تمرین  گرانپژوهش سوی از راهبردی یادگیری گردند. می  فرآیندی 

 نسبت تریوسیع بندیطبقه (، یک2008)  3گریفیتس که دارد متفاوتی هایبندیطبقه مختلف

(  2015)  4زیمرمان است. داده دستبه راهبردهای خودتنظیمی عنوان با سایرین بندیدسته به

 که داندمی خودانگیخته رفتارهای و هیجانات افکار، فعال شامل فرایندی را راهبردی یادگیری

رهنمون متصور خود برای که اهدافی سوی به را فرد  وی، منظر از لذا،  سازد.می گشته، 

 شوند. معرفی میهستند،  سهیم خود یادگیری در که افرادی عنوانبه خودتنظیم یادگیرندگان

آموزان چگونه بر این اساس استوار است که دانش 5خودتنظیمی  یادگیری نظریه اصلی چارچوب

-روان اکثر امروزه بخشند.می سامان را یادگیری خود رفتاری، و  انگیزشی  6از نظر فراشناختی

 در هپیچید یک مجموعه صورت به را تحصیلی عملکرد و انگیزش های شناخت، مؤلفه شناسان،

 9که توسط بندورا   8(. بر اساس نظریه سه وجهی 1990،  7گیرند )زیمرمان و مارتینز پنزمی نظر

به2008) است.  اجتماعی  شناخت  خودتنظیمی،  یادگیری  مبنای  شد،  مطرح   وی عقیده ( 

بهدانش یادگیری هایفعالیت فرایندهایآموزان  عامل  سه  رفتاری  و محیطی شخصی، وسیله 

 شود.  تعیین میآنها 
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پینتریچ دی را خودتنظیمی یادگیری نظریه و  آنها  2006)  1گروث  کردند.  مطرح   )

ارزش2خودکارآمدی درونی،  امتحان   3گذاری  اضطراب  به  4و   و انگیزشی باورهای عنوانرا 

شناختی خودتنطیمی دانش 5تدبیر و تالش فراشناختی -راهبردهای  یادگیری  برای  آموزان 

)دی پینتریچ،  دانستند  و  )2006گروث  پنز  و  زیمرمان  نظریه  اساس  بر  راهبردهای  1998(.   )

هایی دارد که عبارتند از: خودتنظیمی رفتاری، خودتنظیمی  یادگیری خودتنظیمی زیرمجموعه

استفاده   به  رفتاری  خودتنظیمی  فراشناختی.  خودتنظیمی  و  شناختی  خودتنظیمی  انگیزشی، 

دهد. این منابع زمان، مکان،  شود، که یادگیری را افزایش میمی بهینه از منابع گوناگون اطالق  

از منابع در دسترس از جمله؛ معلم، والدین، دوستان، مواد آموزشی و   چگونگی کمک گرفتن 

-کمک آموزشی را شامل است. خودتنظیمی انگیزشی به کاربرد فعال راهبردهای انگیزشی به

می گفته  یادگیری  افزایش  فراگیمنظور  مراحل شود.  تمام  در  انگیزشی  خودتنظیمی  با  ران 

می مستقل  و  خودکارآمد  فردی  را  خود  نیز یادگیری  فراشناختی  و  نظرشناختی  از  دانند. 

برنامه از  یادگیری  فرایند  در  که  هستند  افرادی  خودتنظیم  سازمانفراگیران  دهی،  ریزی، 

 (.  1387 کنند )محمدامینی،خودآموزی، خودکنترلی و خودارزیابی استفاده می

 اند: ( الگوی زیر را برای یادگیری خودتنظیمی مطرح کرده1992گروث و پینتریچ )دی

 

 

 

 

 

 

؛ به نقل از کجباف،  1992گروث و پینتریچ )الگوی نظریه یادگیری خودتنظیمی دی  :1شکل         

 (1382مولوی و شیرازی،  

 
1 . De Groot & Pintrich 
2 . Self-efficacy 
3 . Intrinsic value 
4 . Test anxiety 
5 . Management and effort 

 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 

 اضطراب  

 امتحان 
 خوتنظیمی 

 باورهای انگیزشی 

 خودکارآمدی
 گذاری  ارزش

 درونی

 راهبردهای 

 شناختی  
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افراد را توجیه  ها ممکن است تفاوتیادگیری خودتنطیمی در طی اکتساب مهارت های فردی 

ی انگیزشی را  یافته و الگوهاآموزان موفق، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی سازشکند. دانش

چالش از  بردن  لذت  موفقیت،  برای  )مثل کوشش  تکالیف  دادن  انجام  هنگام  فعالیت،  در  های 

استفاده مناسب از راهبردهای یادگیری، تنظیم کردن اهداف ویژه و نشان دادن سطح باالیی از  

-آموزان ناموفق کمتر تالش میدهند. در مقابل، دانشاحساس خودکارآمدی( از خود نشان می

فعالیت دادن  انجام  به  کمتری  عالقه  و  و  کنند  ویژه  اهداف  تنظیم  به  قادر  آنها  دارند.  ها 

ندرت به سطح باالیی از موفقیت  راهبردهای یادگیری نیستند، خودکارآمدی پایینی دارند و به

 (.2018، 1رسند )بمبوتی می

رفت تحصیلی رابطه دهد که یادگیری خودتنظیمی با پیشنتایج بسیاری از تحقیقات نشان می

صدیقی و  رحیمیان  پژوهش:  جمله  از  )دارد.  و  1398فر  حسنوندی  اسماعیلی،  دالور،   ،)

( )1394حسنوندی  شعبانی  و  مشکوة  بنی1392(،   طباطبایی،  خامسان  (،  و  احدی  جمالی، 

(1391( و کوشکی  مردعلی   ،)1387( امینی  متلر1387(، محمد  و  این  2015)  2(  بر  عالوه   .)

مالحظه پژوهشتعداد  از  دادهپذیری  نشان  میها  خودتنظیمی  یادگیری  آموزش  که  تواند  اند 

هم کند.  تسهیل  را  یادگیری  انگیزه  و  کند  راتقویت  تحصیلی  نتایج  پیشرفت  اساس  بر  چنین 

از   بیش  شارلوت   30فراتحلیل  )  3پژوهش،  همکاران  استفاده 2008و  که  کردند  گزارش  از   ( 

آموزان نقش مؤثری دارد )به نقل  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در موفقیت تحصیلی دانش

 (. 1387از محمدامینی، 

ترین این عوامل  پیشرفت در تحصیل و یادگیری نتیجه عوامل گوناگونی است که یکی از مهم

است برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  پیشرفت  انگیزه  افزایش  برای  تالش  است.  نداشتن انگیزش   .

)کلهر،   است  تحصیلی  افت  دالیل  از  یکی  پیشرفت  عوامل1398انگیزه  شناسایی  بر  مؤثر (. 

-می  کمک معلمان به آموزانیادگیری دانش -یاددهی  فرایند در پیشرفت تحصیلی و تأثیر آنها

گیرند.  کاربه را بهتری هایروش  خود آموزشی هایبرنامه و اجرای ریزیبرنامه طرح در تا کند

پیش هدف  با  حاضر  پژوهش  و  بنابراین  پیشرفت  انگیزه  اساس  بر  تحصیلی  پیشرفت  بینی 

های پژوهش  آموزان دختر دبیرستانی انجام شد. فرضیهراهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش

 حاضر عبارت بود از:

 
1 . Bembenutty 
2 . Mettler 
3 . Charlotte 
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انگیزه1 پیشرفتبه  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  و   پیشرفت  .  معناداری    تحصیلی  صورت 

 کند. بینی میدبیرستانی را پیش دختر آموزاندانش

خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار    یادگیری  . بین انگیزه پیشرفت و راهبردهای2

 وجود دارد.

 

 روش پژوهش 

-پژوهش حاضر توصیفی از نوع پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانش 

مت مقطع  دختر  تحصیلی  آموزان  در سال  جام  تربت  دوم شهرستان  که   1400  -1399وسطه 

نفر بود )مطابق با استعالم انجام شده از اداره آموزش و پرورش شهرستان(. نمونه   2000برابر با  

آموزان دختر مقطع متوسطه  نفر از دانش   322آماری مطابق با جدول مورگان متشکل بود از  

ای انتخاب شدند؛ بدین صورت که ای چندمرحلهخوشه   گیریاین شهرستان که با روش نمونه

صورت تصادفی ساده انتخاب شدند، سپس از مدرسه به  5مدرسه متوسطه دوم    7ابتدا از بین  

-آموزان تعدادی به  کالس و از هر کالس متناسب با تعداد دانش  3های هر مدرسه  بین کالس

-از اجرای پژوهش برای کلیه دانش تصادف برگزیده شدند. جهت مراعات اخالق پژوهشی هدف 

پرسشنامه بودن  محرمانه  و  ماندن  محفوظ  ضمن  که  شد  اعالم  و  شد  داده  توضیح  ها  آموزان 

 ها نیست. نیازی به ذکر نام جهت تکمیل پرسشنامه

 

 ابزار پژوهش 

پرسشنامه1  تجربی و نظری دانش برمبنای (: هرمنس1970)  1هرمنس  پیشرفت  انگیزش  ( 

 مراحلی طی از پس و های موجودپژوهش پیشینه بررسی با و پیشرفت به نیاز درباره موجود

 نوشتن  برای است. هرمنس آورده وجودبه انگیزه این ارزیابی برای را  ایماده 29 آزمون یک

 با افراد از پیشرفت باال انگیزش دارای افراد که ویژگی ده پیشرفت، انگیزه پرسشنامه سؤاالت

به آورده دستبه قبلی تحقیقات بررسی از و کندمی متمایز پایین، پیشرفت انگیزش -است، 

 پرسشنامه برای  را  سؤال  92 وی ابتدا است. برگزیده سؤاالت انتخاب برای راهنما و مبنا عنوان

و تهیه -پیشرفت رفتار با سؤال هر بین که همبستگی ضریب میزان براساس نهایت در کرد 

 
1 . Hermans 
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است، دستبه مندانه  انگیزش نهایی پرسشنامه عنوانبه را ایگزینه  چند سؤال 29 آورده 

 به  نیاز با افراد از  را باال پیشرفت به  نیاز دارای افراد ویژگی که 9 است. نموده انتخاب پیشرفت

 شده، استفاده پرسشنامه  سؤاالت نوشتن مبنائی برای عنوان  به و کندمی متمایز پایین پیشرفت

 طوالنی  مقاومت  -3باال،   سوی به تحرک برای انگیزه قوی  -2باال،   آرزوی سطح  -1عبارتند از:  

 انجام در مجدد تالش اعمال به تمایل  -4متوسط،   دشواری سطح در تکالیف با مواجهه  در

  -6دهند،  می روی ترسریع امور کهاین احساس یعنی زمان از پویا ادراک  -5تمام،   نیمه تکالیف

 از بازشناسی  -8دوست یا همکار،   انتخاب در لیاقت و شایستگی مالک به توجه  -7نگری،  آینده

صورت به  پرسشنامه دادن. سؤاالت انجام خوبی به را  کاری  -9کار و   در  خوب عملکرد طریق

 این  است. داده گزینه چند ناتمام، جمله هر دنبال به که است شده بیان ناقص جمله  29

 نمره آنها به باشند زیاد به کم یا کم به زیاد از پیشرفت انگیزه شدت کهبرحسب این هاگزینه

 نبودند یکسانی هایگزینه تعداد ها )سؤاالت( دارایماده از برخی که این خاطربه گیرد.می تعلق

برای  نمره امکان و یکسان  نداشت،    29گذاری  وجود  به  29ماده  پرسشنامه  صورت چهار ماده 

شده  گزینه نوشته  نمرهای  باشند.  برخوردار  یکسانی  ارزش  از  سؤاالت  همه  تا   گذاریاست، 

 گیرد.می انجام شده، آنها نوشته براساس  سؤاالت  گانه که  9های  ویژگی به توجه با پرسشنامه

،  1سؤاالت   که معنی بدین )به  29و    28،  27،  23،  16،  15،  14،  10،  9،  الف  (، ب  1صورت 

،  24، 22، 21، 20، 19، 18،  17، 13، 12، 11، 8، 7، 6،  5، 3،  2( و سؤاالت 4( و د )3(، ج )2)

 از که باالیی شوند. نمراتگذاری می ( نمره1(، د )2(، ج )3(، ب )4صورت الف )به  26و    25

سؤاالت  و باشندمی فرد در باال پیشرفت انگیزه وجود دهندهنشان آیند،می بدست مجموع 

 (. 1390باشند )خدیوی و وکیلی مفاخری، می پایین پیشرفت گر انگیزهبیان پایین نمرات

 هایبراساس پژوهش  را پرسشنامه این سؤاالت هرمنس که آنجا از آزمون، روائی خصوص در

رفتارهای   با سؤال هر همبستگی ضریب  نهایت در و نوشته پیشرفت انگیزش درباره قبلی

هرمنس پایایی آزمون را  باشد.می روائی دارای آزمون نظر این از است، کرده محاسبه پیشرفت

(. در  1390گزارش کرده است )خدیوی و وکیلی مفاخری،    85/0با استفاده از آلفای کرونباخ  

( ابوالقاسمی  به1381ایران   آموزانروی دانش بر پیشرفت انگیزش آزمون هنجاریابی منظور( 

است.   79/0کرونباخ   آلفای روش با را پرسشنامه اعتبار ضریب راهنمایی مقطع داده  گزارش 

 محاسبه شد. 81/0پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 
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یادگیری2 برای  انگیزشی  راهبردهای  پرسشنامه  پینتریچ،  )دی  1(  و  این  1990گروث   :)

( انگیزشی  باورهای  بخش  دو  )  25پرسشنامه  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  و   22ماده( 

خرده سه  انگیزشی،  باورهای  مقیاس  دارد.  ارزشماده(  خودکارآمدی،  و  آزمون  درونی  گذاری 

خرده دو  خودتنظیمی،  یادگیری  مقیاس  است.  شامل  را  امتحان  از  اضطراب  استفاده  آزمون 

ای لیکرت )کامالً  درجه  5گذاری آن در مقیاس  راهبردهای شناختی و خودتنظیمی دارد. نمره

کامالً  تا  دی  مخالفم  ارزشموافقم(.  خودکارآمدی،  برای   پایایی  توان  پینتریچ  و  گذاری گروث 

امتحان   اضطراب  و  و    75/0و    87/0،  89/0درونی  شناختی  راهبردهای  از  استفاده  برای  و 

)محمدامینی،  به  74/0و    0/ 83خودتنظیمی   است  آمده  از 1387دست  استفاده  با  ایران  در   .)

(، اضطراب 41/0گذاری درونی )(، ارزش68/0ودکارآمدی )روش تحلیل عوامل ضرایب پایایی خ

( )77/0امتحان  راهبردهای شناختی  از  استفاده   ،)64/0( و خودتنظیمی  ( گزارش شده 68/0( 

)حسینی رامشه،  است  و  یادگیری 1379نسب  راهبردهای  بخش  از  حاضر  پژوهش  در   .)

آلفای   پایایی راهبردهای  خودتنظیمی استفاده شد. در این مطالعه از طریق محاسبه  کرونباخ، 

راهبردهای شناختی  82/0یادگیری خودتنطیمی   مؤلفه  خودتنظیمی    79/0،  دست به  84/0و 

 آمد. 

آموزان دختر مقطع متوسطه دوم از معدل آنها در نیمسال  برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش

 استفاده شد.   1401 -1400اول تحصیلی 

استفادهداده با  گردآوری شده  پیش  های  بررسی  )با  متغیره  رگرسیون چند  تحلیل  آزمون  -از 

نرمفرض توسط  پیرسون  آزمون همبستگی  و  آن(  آماری های  تحلیل    spss-16افزار  و  تجزیه 

 شدند. 

 

 هایافته

جام  آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان تربتنفر از دانش  322در این پژوهش تعداد  

خودتنظیمی )و    یادگیری  راهبردهای  پیشرفت،   متغیرهای انگیزهمشارکت داشتند که از لحاظ  

تحصیلیمؤلفه پیشرفت  و  آن(  تأثیر    های  از  جلوگیری  جهت  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد 

پرسشنامه توزیع  شد  سعی  مزاحم  کوتاهی  متغیرهای  زمانی  فاصله  در  مختلف  مدارس  در  ها 

 انجام شود.

 
1 . Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
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 رائه شده است.  در ادامه آماره توصیفی متغیرهای پژوهش ا

  یادگیری  راهبردهای  و  پیشرفت  : آماره توصیفی متغیر پیشرفت تحصیلی، انگیزه1جدول شماره

 های آن مقیاسخودتنظیمی و خرده

 آماره

 متغیر
 انحراف استاندارد  میانگین 

 6/2 71/15 پیشرفت تحصیلی 

 76/5 1/71 انگیزه پیشرفت 

 54/5 58/63 خودتنظیمی یادگیری راهبردهای

 97/2 6/31 راهبردهای شناختی

 81/2 08/32 خودتنظیمی

و میانگین متغیر انگیزه    71/15، میانگین پیشرفت تحصیلی گروه نمونه برابر با  1مطابق جدول  

با   برابر  هممی  1/71پیشرفت  خودتنظیمی باشد.  یادگیری  راهبردهای  متغیر  میانگین  چنین 

خرده  58/63 از  یک  هر  میانگین  رمقیاسو  ترتیب  های  به  و خودتنظیمی  اهبردهای شناختی 

 دست آمده است.به 08/32و  6/31

های آزمون رگرسیون چندمتغیری مورد بررسی قرار فرضجهت بررسی فرضیه اول ابتدا پیش

هم 1گرفت:   وجود  بررسی  برای  پیش.  متغیرهای  بین  چندگانه  و  خطی  وضعیت  شاخص  بین 

و عامل تورم   20گرفت؛ مقادیر شاخص وضعیت کمتر از  عامل تورم واریانس مورد بررسی قرار  

وجود روابط خطی بین متغیرها  . 2باشند. است که مقادیر بسیار مناسبی می 1واریانس کمتر از 

  توزیع  بودن  . نرمال3رگرسیون تأیید شد.    خط  همراه  به  متغیرها  پراکنش  با استفاده از ماتریس 

پراکنش    پس نمودار  توسط  برای ماندها  شده  مشاهده  و  انتظار  مورد  مقادیر  تجمعی  احتمال 

بررسی شد.   )پیشرفت تحصیلی(  پس4متغیر مالک  عدم همبستگی  آماره  .  با محاسبه  ماندها 

 ( تأیید شد. 84/1دوربین واتسون )

پیش  وجود  از  اطمینان  از  دادهفرضپس  شدندها  چندمتغیری  رگرسیون  تحلیل  وارد  .  ها 

 گام در جدول زیر ارائه شده است.بهم بود. نتایج رگرسیون گامگا 4خروجی حاصل، شامل 
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های رگرسیون  : ضرایب استاندارد، مجذور همبستگی چندمتغیری و تغییرات آن در مدل2جدول شماره

 گام بهگام
 beta 𝑅2 ∆𝑅2 t F بین متغیرهای پیش گام 

 ∗∗177/86 ∗∗13/33 355/0 357/0 598/0 خودتنظیمی 1

2 

 563/1 خودتنظیمی

405/0 401/0 

8∗∗ 

  یادگیری راهبردهای ∗∗108/65

 خودتنظیمی
989/0 5/07∗∗ 

3 

 957/2 خودتنظیمی

554/0 55/0 

13/64∗∗ 

131/68∗∗ 
  یادگیری راهبردهای

 خودتنظیمی
035/5 11/77∗∗ 

 ∗∗10/3 731/2 شناختی راهبردهای

4 

 963/2 خودتنظیمی

573/0 567/0 

13/94∗∗ 

106/14∗∗ 

  یادگیری راهبردهای

 خودتنظیمی
139/5 12/22∗∗ 

 ∗∗9/86 591/2 شناختی راهبردهای

 ∗∗3/7 273/0 پیشرفت  انگیزش 

       *p<0.05 

یافته به  توجه  جدول  با  می 2های  مشاهده  متغیر  ،  اول،  گام  در  که  دارای   خودتنظیمیگردد 

( از مقدار بحرانی  33/13مشاهده شده )  tای که مقدار  گونهاست، بهبینی معنادار  ضریب پیش

( بزرگتر است. درنتیجه در این گام هر یک انحراف معیار تغییر در 57/2)  01/0آن در سطح  

افزایش انحراف معیار در متغیر پیشرفت تحصیلی همایند است.    598/0با    خودتنظیمیمتغیر  

𝑅2درصد است )  36بینی گام اول در حدود  توان پیش = 0/357.) 

𝑡)  خودتنظیمیدر گام دوم ضرایب بتا، برای متغیر    = 94/13, 𝑝 < ( و برای متغیر 0/01

𝑡)   خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای = 5/07, 𝑝 < به 0/01 توجه  با  است.  معنادار   )

برای   بتا  ضریب  و  56/1)  خودتنظیمیمقادیر  ( 0/ 98)  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای( 

می ترتیب  گردمشاهده  به  متغیرها  این  در  تغییر  انحراف  یک  هر  که  انحراف    98/0و    56/1د 

پیشرفت تحصیلی ایجاد می بینی متغیر پیشرفت  کند. در این مدل توان پیش تغییر در متغیر 

𝑅2∆درصد افزایش یافته است )   40تحصیلی حدود   = (. در این مدل نیز با توجه به 0/401

تری برای  تر و مناسبکننده قویبینیپیش  خودتنظیمییر  گردد که متغضرایب بتا مشاهده می

 آموزان دختر مقطع متوسطه دوم است.پیشرفت تحصیلی دانش
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متغیرهای   برای  بتا  ضرایب  سوم  گام  𝑡)   خودتنظیمیدر  = 13/64, 𝑝 < 0/01  ،)

𝑡)   خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای = 11/77, 𝑝 < 𝑡)   شناختی   راهبردهای (،  0/01 =

9/86, 𝑝 < 𝑡)   پیشرفت  انگیزش( و  0/01 = 3/7, 𝑝 < ( معنادار است. با توجه 0/01

،  96/2به ضرایب بتا برای متغیرهای مذکور هر یک انحرف تغییر در این متغیرها به ترتیب با  

نیز    27/0و    59/2،  13/5 گام  این  در  است.  تحصیلی همراه  پیشرفت  متغیر  تغییر در  انحراف 

𝑅2∆درصد افزایش یافته است ) 57یشرفت تحصیلی بینی متغیر پ توان پیش = 0/567 .) 

 باشد: گردد و معادله نهایی رگرسیون نیز به صورت زیر میبنابراین، فرضیه پژوهش تأیید می 

( خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای+ )59/2(  شناختی  راهبردهای+ )27/0=)انگیزش پیشرفت(   

 تحصیلیپیشرفت  96/2+ )خودتنظیمی( 13/5

 منظور بررسی فرضیه دوم از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. به

 : نتیجه آزمون همبستگی پیرسون 3جدول شماره

 انگیزش پیشرفت  
  یادگیری راهبردهای

 خودتنظیمی
 خودتنظیمی راهبردهای شناختی

پیشرفت  

 تحصیلی
0/535∗∗ 0/534∗∗ 0/541∗∗ 0/598∗∗ 

 **P≤01/0 

  یادگیری  ، متغیر پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت، راهبردهای3های جدول  مطابق یافته

آموزان  ( در دانشراهبردهای شناختی و خودتنظیمیهای آن )خودتنظیمی و هر یک از مؤلفه

 دختر مقطع متوسطه دوم از لحاظ آماری رابطه معنادار دارد. 

 

 گیری بحث و نتیجه

  و  پیشرفت  انگیزه  اساس  بر  تحصیلی  پیشرفت  یریپذ بینیپژوهش حاضر با هدف بررسی پیش

نتایج    دختر  آموزاندانش  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای شد.  انجام  دوم  متوسطه  مقطع 

بود که متغیرهای   از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای بررسی فرضیه اول گویای این  حاصل 

راهبردهای پیشرفت،  مؤلفه  یادگیری  انگیزه  و  )های  خودتنظیمی  و  آن  شناختی  راهبردهای 

بهخودتنظیمی می(  معناداری  دانشصورت  تحصیلی  پیشرفت  مقطع توانند  دختر  آموزان 
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را پیش رحیمیان و صدیقی متوسطه دوم  پژوهش  نتیجه  با  یافته  این  )بینی کنند.  (،  1398فر 

( حسنوندی  و  حسنوندی  اسماعیلی،  )1394دالور،  شعبانی  و  مشکوه  طباطبایی،  1392(،   ،)

احدی و خامسان )یبن امینی )1387(، مردعلی و کوشکی )1391جمالی،  ( و  1387(، محمد 

ازباشد و در تبیین آن می ( همسو و هماهنگ می2015متلر )  که آنجا توان بیان داشت که 

 که است بدیهی است، شده تفوق تعریف و برتری جهت در تمایلی عنوانبه پیشرفت انگیزش

 هاییعرصه از یکی حرکت کند. پیشرفت و موفقیت جهت در بیشتر زهانگی این از برخوردار فرد

است )خدیوی و وکیلی   تحصیلی عملکرد زمینه در داد خواهد بروز را خود انگیزه فرد این که

 باعث آید،می شماربه یادگیری در (. از آنجایی که انگیزه یکی از عوامل مهم1390مفاخری،  

اساس   یادگیرنده شودمی کند.   پیدا گرایش یادگیری سمت به خود فردی عالقه و نیاز بر 

 و  عالقه موضوعات آن  به نسبت که کنندمی بیشتری کسب  موفقیت هاییدرس در آموزان دانش

انگیزه،  بیشتری انگیزه را و  کارها در پیشرفت دارند.   همین به و آوردمی وجود به تحصیل 

می تحصیالت و کارها ادامه برای بیشتر انگیزه باعث بیشتر موفقیت تناسب، فراهم  آورد  را 

 (.  1391)احمدزاده، 

دانشهم درچنین  که  هرچهبه در سعی یادگیری هنگام آموزانی   راهبردهای بهتر کارگیری 

 کسب در حال که دانشی میان کنندمی تالش دارند، انگیزشی باورهای و خودتنظیمی یادگیری

را  شده ایجاد اطالعاتی پل این و کرده ایجاد معناداری ارتباط خود پیشین دانش و هستند آن

 خود یادگیری عدم و یادگیری خودتنظیم، یادگیرندگان آنجاکه از  دیگر، سوی  از نمایند. کنترل

 و پیشرفت سوی به را آن توانند می و آگاهند  خود یادگیری جریان از لذا، کنند،مدیریت می  را

آموزانی  (. بسیاری از دانش1398فر،  کنند )رحیمیان و صدیقی بیشتر هدایت تحصیلی موفقیت

های شناختی، انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظیم و کنترل  توانند جنبهکه می

به بودهکنند،  موفق  بسیار  یادگیرنده  یک  میعنوان  نشان  این   و  یادگیری  اند  که  دهد 

پیش پیشخودتنظیمی  کننده  نه بینی  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  است.  تحصیلی  رفت 

دانش  در  یادگیری  فرایند  به  میتنها  کمک  فرصتآموزان  بلکه  فراهم  کند؛  آنها  برای  را  هایی 

بهمی تا  خودارزشیابی،  کند  خودکنترلی،  اهداف،  تنظیم  مانند  فرایندهایی  فعال  طور 

جهت رشد  با  و  کنند  مدیریت  را  هدفخودانگیزشی  انگیزه  ه گیری  یادگیری،  در  خود  ای 

 (. 2016، 1مارشایادگیری را در خود تقویت و تسهیل کنند )فای

 
1 . Faye Marsha 
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دانش تحصیلی  پیشرفت  که  داد  نشان  دوم  فرضیه  بررسی  با  نتیجه  دبیرستانی  دختر  آموزان 

راهبردهای  پیشرفت،  مؤلفه  یادگیری  انگیزش  و  )خودتنظیمی  آن  و  های  شناختی  راهبردهای 

رابطهخودتنظیمی و   (  خیری  اسحاقی،  پژوهش  نتیجه  با  نیز  یافته  این  دارد.  آماری  معنادار 

( صدیقی1400قادری  و  رحیمیان   ،)( معتمد  1398فر  و  جمشیدنژاد  جوردهی،  یوسفی   ،)

شفیع1397) و  ساجدی   ،)( فیضی1395زاده   ،)( قادرنژاد  و  فرجاه  طباطبایی،   1391پور،    ،)

)بنی خامسان  و  احدی  خدیو1391جمالی،   ،)( مفاخری  وکیلی  و  تمنائی1390ی  فر،  (، 

( گندمی  و  قاسمی،  1390محمدرضا  و  یوسفی  )فیروزنیا،   ،)1388( محمدامینی  و  1387(،   )

( وایت  و  آن می1998ادموندسون  تبیین  در  و  دارد  انگیزه( همخوانی  که  داشت  اظهار   توان 

 زندگی، هایجنبه تمام در یادگیری که تا بدانند است کرده کمک آموزاندانش این به پیشرفت

این دانش است. مهم و پرارزش جامعه و کار محل مدرسه،  یادگیری برای که آموزاناحتماالً 

 به دارند اعتقاد  هایی کهفعالیت به که اندکرده پیدا را آمادگی این اند،شده برانگیخته موضوعی

محتوای  ذهنی، دهیسازمان و آموزش به دقیق توجه مانند کندمی کمک آنها یادگیری

 از  خواستن  کمک و  خود درک  سطح بررسی برداری،یادداشت آنها، تمرین  تکرار و آموزشی،

مطالبزمانی دیگران  پیشرفت موجب عوامل همین و اندپرداخته کنند،نمی درک را که 

 است بوده گرایشی آموزاندانش از بین این گروه در پیشرفت است. انگیزه بوده آنها تحصیلی

 در موفقیت برای تالش ترین معیارها، توجه به عالی با خودشان عملکرد جانبه همه ارزیابی برای

 است. بوده آموزان همراهدانش این عملکرد در موفقیت با که لذتی از برخورداری و عملکرد

 دستیابی به دیگران، بر گرفتن پیشی برای سائقی را پیشرفت انگیزه آموزاندانش این  احتماالً

 این چون و انددانسته موفقیت کسب جهت تالش و مشخص هایمالک توجه  با پیشرفت

 انجام  خوبی به را کارشان که  اندداشته را تمایل این  اندبوده پیشرفت  انگیزه آموزان دارایدانش

-پیشرفت رفتارهای صورت بدین بپردازند. خود عملکرد ارزیابی به خودجوش صورتبه و دهند

 (. 1391است )احمدزاده،  آنان پیشرفت انگیزه از هایینشانه آموزاندانش گرای

کنند، در هنگام تدریس معلم  آموزانی که از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده می دانش

مطالعه سعی می هنگام  اطالعات  یا  با  منطقی  ارتباط   ایجاد  اطالعات،  کردن  معنادار  با  کنند 

فراین این  چگونگی  کنترل  و  قبل،  بگیرند  یاد  را  مطالب  مناسب،  یادگیری  محیط  ایجاد  و  د 

به ببرند.  باال  را  خود  تحصیلی  دانشعملکرد  این  دیگر  راهبردهای  عبارت  از  استفاده  با  آموزان 

خودتنظیمی )خودپرسشی، خودنظارتی و خودارزیابی( بر چگونگی یادگیری خود واقف هستند.  

عنوان فرصتی برای گیرند و از آن بهچالش در نظر میعنوان  آنها در بیشتر موارد تکلیف را به

می  استفاده  چالشیادگیری  از  بردن  لذت  موفقیت،  برای  کوشش  با  آنها  فعالیت،  کنند.  های 
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استفاده مناسب از راهبردهای یادگیری، تنظیم کردن اهداف ویژه و نشان دادن سطح باالیی از  

-که دانش یابند؛ در حالییری دست میپذاحساس خودکارآمدی به پیشرفت تحصیلی مالحظه

وار است و فقط با  های آنها طوطیکنند؛ یادگیریآموزانی که کمتر از این راهبردها استفاده می

انجام می یادگیری حافظه کوتاهتکرار  این نوع  آنجا که محل  از  یاد  شود و  مدت است، مطالب 

 (. 1387د شد )محمدامینی، سرعت فراموش خواهنگرفته شده در صورت فقدان کاربرد به

هایی همراه بود از جمله: اجرای پژوهش بر روی نمونه دختران به  پژوهش حاضر با محدودیت 

-گر خانم در مدارس پسرانه، اجرا بر روی دانشدلیل مشکل در اجرای پژوهش توسط پژوهش 

اط کرد،  آموزان مقطع متوسطه دوم که درنتیجه باید در تعمیم به سایر مقاطع تحصیلی احتی

دهی به آن  استفاده از ابزار پرسشنامه که به دلیل حودگزارشی بودن احتمال سوگیری در پاسخ

 وجود دارد.

به نتایج  به  توجه  میبا  ارائه  پیشنهادهایی  آمده  پژوهشدست  سایر  بر  گردد:  را  پژوهش  گران 

دانش به  روی  توجه  با  دهند.   انجام  تحصیلی  مقاطع  سایر  در  و  پسر  انگیزش اینآموزان  که 

محیطی،   فردی،  مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  و  بوده  بعدی  چند  تحصیلی  موفقیت  و  پیشرفت 

های بیشتر مطالعات دیگری  شود به منظور بررسیباشد پیشنهاد میشناختی و غیرشناختی می 

آموز،  در این زمینه انجام شود و نقش عواملی همچون محیط آموزش، نحوه تعامل معلم و دانش

ارزیابی گردد. معلمان و مربیان تعلیم و تربیت با فراهم کردن شرایطی  رضای  ... و  ت تحصیلی 

انگیزش و آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، فرصت بیشتری برای  مناسب برای رشد 

دانش به  پیشرفت  و  مناسبیادگیری  یادگیری  محیط  و  بدهند  پیشرفت  آموزان  درنتیجه  و  تر 

کنند.  فراهم  آنها  این  برای  دلیل  و  به  رشد  مختلف  مراحل  در  تحصیلی  انگیزش  کیفیت  که 

روان مبانی  با  معلمان  فراگیران،  در  تحصیلی  انگیزه  افزایش  برای  دارد؛  تفاوت  شناسی تکامل 

هایی در این زمینه برای آنها برگزار شود. با توجه به آگاهی کم والدین  آشنایی داشته و کارگاه 

آنها در مورد    الزم است جلسات آموزشی توسط آگاهی  تا سطح  برگزار شود  مشاوران مدارس 

بر پیشرفت   یادگیری خودتنظیمی و تأثیر آنها  انگیزش پیشرفت و راهبردهای  اهمیت و نقش 

 های مختلف زندگی افرایش یابد. آموزان نه تنها از لحاظ تحصیلی بلکه در تمامی جنبهدانش

 تشکر و قدردانی

از حمایت مسؤلین   تربتبدین وسیله  پرورش شهرستان  جام، معلمان، مدیران اداره آموزش و 

تحقیق ودانش این  در  که  شهرستان  این  متوسطه  مقطع  دخترانه  مدارس  محترم  آموزان 

 همکاری الزم را مبذول داشتند، کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
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 و ماخذ  منابع

 راهنمایی آموزان دانش روی رب پیشرفت انگیزش  آزمون (. هنجاریابی1381ابوالقاسمی، شهنام. ) −

 تنکابن.  آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت  تنکابن، شهرستان تنکابن.
− ( آرزو.  -دانش  تحصیلی پیشرفت با  پیشرفت انگیزه  و خودکارآمدی رابطه(.  1391احمدزاده، 

 سال در مشهد شهر  پرورش و دوم مقطع راهنمایی آموزش پایه پسر و دختر  تیزهوش آموزان

کارشناسیپایان  . 90  -91تحصیلی   عالمه   مشاوره، رشته ارشد نامه  دانشگاه  مدرسه،  گرایش 

 طباطبایی. 

)بیابان − اسماعیل.  رابطه میان عزت1384گرد،  پیشرفت تحصیلی در  (.  پیشرفت و  انگیزه  نفس، 

 . 5 -18(، 5و  4) 1، شناختیمطالعات روانهای تهران. آموزان سال سوم دبیرستاندانش

 در تحصیلی پیشرفت با پیشرفت انگیزه (. رابطه1390ضا و گندمی، زینب. )فر، محمدرتمنائی −

 . 15 -19(، 1) 4، آموزش فصلنامه راهبردهایدانشجویان. 

  هایمؤلفه  بین  ارتباط  (. بررسی1379نسب، سید داوود  و رامشه، سید محمدحسین. )حسینی −

علوم  هوش.    با  شده  داده  نظم  -  خود  یادگیری شیرازنشریه  دانشگاه  انسانی  و   15،  اجتماعی 

(2 ،)96- 85 . 

− ( افسانه.  اسداله و وکیلی مفاخری،  پیشرفت، منبع کنترل،  1390خدیوی،  انگیزه  رابطه بین   .)

دانش تحصیلی  پیشرفت  و  پنجخودپنداره  نواحی  متوسطه  اول  سال  تبریز.  آموزان  نشریه گانه 
 . 45 -66(،  13)  4، علوم تربیتی

 بین رابطه (. بررسی1394اسماعیلی، نیلوفر؛ حسنوندی، صبا و حسنوندی، باقر. )دالور، علی؛   −

آموزان. دانش تحصیلی پیشرفت با هدف گیریجهت انواع و خودتنظیمی  راهبردهای یادگیری

 . 59 -78(، 36)  11، شناسی تربیتیفصلنامه روان

 در  خودتنظیمی  دهایراهبر  و   تحصیلی  (. پیشرفت1398فر، زهره. )رحیمیان، جالل و صدیقی −

،  نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانهشپژو دوم.  زبان عنوان  به  فارسی زبان  یادگیری

7 (18 ،)22- 1 . 

− ( مارشال.  جان  هیجان.(.  2007ریو،  و  )  انگیزش  سیدمحمدی  یحیی  تهران:  1399ترجمه   .)

 ویرایش. 

شفیع − و  رقیه  )ساجدی،  حمید.  انگیزه  1395زاده،  و  یادگیری  راهبردهای  ارتباط  تبیین   .)

دانشجویان.   عملکرد تحصیلی  با  آموزشیپیشرفت  و مدیریت  رهبری    -91(،  4)  10،  فصلنامه 

75. 
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تهران:    شناسی یادگیری و آموزش.شناسی پرورشی نوین؛ روانروان(.  1400اکبر. )  سیف، علی −

 دوران.

(.  1391جمالی، شکوه سادات؛ احدی، حسن و خامسان، احمد. )نیطباطبایی، سمانه سادات؛ ب −

راهبردهای تأثیر  دانشجویان اضطراب و تحصیلی پیشرفت بر خودتنظیمی یادگیری آموزش 

 . 27 -45(، 36) 4،  نوین هاینشریه مراقبتاسالمی بیرجند.  آزاد دانشگاه شناسیروان

سلیمان   − خیری،  زینب؛  سیده  اسحاقی،  آزیتا؛  حوریظاهری،  قادری،  )و  بررسی1400وش.   .) 

دانشجویان  تحصیلی  انگیزش  و  تحصیلی  پیشرفت  با  هیجانی  هوش  ارتباط  دانشکده   در 

(،  2)  12،  علوم پزشکی  مجله افق توسعه آموزش.  1398  -1397سال    در  شهرکرد  پیراپزشکی

32- 22 . 

علی − یوسفی،  سمانه؛  غالمفیروزنیا،  قاسمی،  و  )رضا   با  تحصیلی  انگیزش  ارتباط(.  1388رضا. 

علوم  اصفهان.    پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت در  آموزش  نشریه 
 . 79 -85(، 1) 9، پزشکی

(. بررسی رابطه حافظه و انگیزه  1391پور، هایده؛ فرجاه، غالمحسین و قادرنژاد، موسی. )فیضی −

دانشگ دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت  و  جنسیت  با  ارومیه.  پیشرفت  پزشکی  علوم  نشریه  اه 
 . 254 -246(، 2) 10، دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

− ( علیرضا.  شیرازی،  و  حسین  مولوی،  محمدباقر؛  باورهای 1382کجباف،  رابطه  بررسی   .)

دانش تحصیلی  عملکرد  با  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  و  دبیرستانی.  انگیزشی  آموزان 

 . 31 -48(، 1) 5، اختیهای علوم شنتازه فصلنامه 

در    تحصیلی  پیشرفت  با   پیشرفت  و انگیزه  گرایی کمال  بین  رابطه  بررسی(.  1398کلهر، پروانه. ) −
پسر دختر آموزاندانش قزوین. متوسطه مقطع و  شهرستان  یک  کارشناسی  نامهپایان  ناحیه 

 شناسی تربیتی، دانشگاه الزهراء. ارشد روان

− ( زرار.  با  1387محمدامینی،  انگیزشی  باورهای  و  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  رابطه   .)

 . 123 -136(، 4) 4، های نوین تربیتیاندیشهآموزان. پیشرفت تحصیلی دانش

− ( شیرین.  کوشکی،  و  لیال  رابطه1387مردعلی،  مجله    پیشرفت  و   تنظیمی  خود  (.  تحصیلی. 

 .49  -78(، 7)  2بالینی )اندیشه و رفتار(،  شناسیروان در رفتار و اندیشه

تأثیر راهبردهای خودتنظیمی مدیریت زمان و تنظیم  (.  1392مشکوة، مریم و شعبانی، محمد. )  −

شناختی در های روانپژوهش  نشریه.  تالش برای یادگیری زبان انگلیسی به منزله زبان خارجه
 .132 -153 (، 1) 3، های خارجیزبان
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 و   پیشرفت  انگیزه  (. بررسی1397یوسفی جوردهی، عاطفه؛ جمشیدنژاد، عالیه و معتمد، نیما. ) −

پزشکی  دانشگاه  دانشجویان  در  تحصیلی  موفقیت  با  آن  ارتباط توسعه زنجان.    علوم  نشریه 
 . 54 -62(، 29) 11، آموزش در علوم پزشکی
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