
بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با پیشرفت 

 آموزان متوسطه تحصیلی دانش

 صدیقه ثابت خواه فومنی 

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد رشت 

 سمیه فرج پور کمسری

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد رشت 

 چهرنوازی کارمحدثه  

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد رشت 

 قاضیانی  ندیم  فریبا

 رشت   واحد  آزاد  دانشگاه  عمومی  روانشناسی  ارشد  کارشناسی

  چکیده

 پیشر تت با هدف گی ی جهت و  خودتنظیمی یادگی ی راهب دهای  رابطه ب رسری هدف با  حاضر  پژوهش 

شه  تومن   دبی ستانی  آموزان دانش پژوهش  این آماری جامعه. شد انجام  متوسطه  آموزان دانش تحصیلی

 پ سررشررنامه تحقیق  ابزار. شرردند انتخاب نف  280 حجم به پژوهش  نمونه و بودند 1397-1396 سررا  در

 ب خوردار مناسرربی روایی و پایایی از که بود تنظیمی  خود و تحصرریلی پیشرر تت هدف، گی ی جهت های

 تحلیل روش  پی سررون، همبسررتگی ها داده تحلیل و تجزیه در اسررتفاده مورد آماری های  آزمون .بودند

 تحصیلی پیش تت بینی پیش توانایی هدف گی ی  جهت  که داد نشان پژوهش نتایج. بود خطی  رگ سیون

 . دارد را تحصیلی پیش تت بینی پیش توانایی تنظیمی خود .داردارد معنی سطح در را

 کلیدی  کلمات

 .دبی ستانی آموزان دانش تنظیم، خود یادگی ی ، تحصیلی پیش تت هدف، گی ی جهت

 مقدمه 

های متمادی است که یکی از نیازهای سطح باالی انسان، میل به دانستن، تهمیدن، یادگی ی و آموختن است، سا 

مورد عوامل موث  ب  یادگی ی و پیش تت تحصیلی شناسان اجتماعی مطالعات ت اوانی در پژوهشگ ان تعلیم و ت بیت و روان

اند. پیش تت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حا  حاض  مورد توجه تمامی کشورهای جهان آموزان انجام دادهدانش

 (. 1389شود )اعظمی رضائی نسب، بوده است و ه  ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع ص ف تحصیل کودکان و نوجوانان می

ها است که مورد توجه متخصصان آموزش و پ ورش ق ار گ تته است، عوامل سا  یش تت تحصیلی و عوامل موث  ب  آنپ 

توان به راهب دهای خود تنظیمی و باورهای باشند که از آن جمله میزیادی وجود دارد که با پیش تت تحصیلی م تبط می

ند زمینه موتقیت تحصیلی و اجتماعی او را ت اهم کند و هم زمان نیز به تواانگیزشی اشاره ک د. نگ ش ه  ت د درباره خود می

تواند ب  ها میها و نگ شتواند ب  نگ شوسیله آن متاث  شود. هم چنین بین نگ ش و یادگی ی تعامل وجود دارد، یادگی ی می

 (.1389روی یادگی ی اث گذار باشند )اعظمی رضائی نسب، 



ای  ش تت تحصیلی و عملک د تحصیلی ارتباط دارد یادگی ی خود تنظیمی است. خودتنظیمی سازهیکی از متغی هایی که با پی

 مط ح شد.                 1از سوی بندورا 1967 است که از دهه

های مطابق با کند »توانایی ش وع ک دن و دست کشیدن از تعالیت( خود تنظیمی را این گونه تع یف می1986بندورا )

های اجتماعی و آموزش و توانایی به تعویق انداختن انجام کارها با هدف دلخواه« یکی از نظ یه پ دازنی که وقعیتمقتضیات، م

( خود تنظیمی را این 2009، 2در گست ش نظ یه خود تنظیمی تاثی  به سزایی داشته زیم من بوده است. نظ  زیم من )گاردن 

شوند و به صورت ریزی میشود که ب نامهاسات و اعما  خود تولیدی گفته میکند: خودتنظیمی به تفک ات، احسگونه تع یف می

ها دارای نوعی نظام ( معتقد است، انسان1382شوند. بندورا )پی حسینلو، یابی به اهداف شخصی اتخاد میای ب ای دستدوره

اتکار، احساسات و رتتارهای خود  توانید ب هستند و نی وی خودتنظیمی دارند چنان چه توسط  این خودتنظیمی می 3خود 

 ای ایفا کنند.کنت   داشته و ب  س نوشت خود نقش تعیین کننده

کند پینت یج و بندورا یادگی ی خودتنظیمی را علت متقابل بین سه ت ایند تاثی گذار محیطی، رتتاری و شخصی ت ض می

 (.1990) 4شانک

دانند و در قبا  پیش تت شخصی خود، مسئولیت  کنت   شدنی مییادگی ندگان خودتنظیم، یادگی ی را ت ایندی منظم و 

دانند. بدین ت تیب، یادگی نده به طور ارادی پذی ند. آنان خود را صاحب اختیار و اراده، خودبسنده و دارای انگیزه میبیشت ی می

ها را با رضایت کامل و بدون تعارض انجام ناند ات اد آبه درگی  شدن در یادگی ی تمایل دارد. زمانی که رتتارها واقعاً خود تنظیم

 دهند.می

با م وری ب  تحقیقات و پژوهش های انجام شده پی امون یادگی ی، خواهیم دید که عوامل بسیاری          می توانند      

یاری رساند. در  ت د را در یادگی ی خود تنظیمی کمک نمایند. شناخت این عوامل می تواند ت اگی  را در یادگی ی خود تنظمی

این راستا، ب  اساس عوامل موث  ب  یادگی ی دانش آموزان از جمله متغی  های که می تواند ب  یادگی ی دانش آموزان تاثی  بگذارد 

( جهت گی ی هدف را بیانگ  الگوی منسجمی از  1992)5ایمز می توان به جهت گی ی هدف ، سبک های یادگی ی اشاره ک د. 

داند که سبب می شود تا ت د به شیوه های مختلف به موقعیت ها گ ایش پیدا کند، در آن زمینه به تعالیت باور های ت د می 

جهت گی ی هدف یکی از رویک دهایی است که در زمینه انگیزه پیش تت توجه نظ یه  بپ دازد و نهایتًا پاسخی را ارائه دهد.

ی(، که در آن مفهوم هدف و هدف گ ایی نقشی محوری دارند، به خود اجتماع   -پ دازان و محققان را به عنوان رویک دی)شناختی

 (. 1988، آیمز و آرچ  1995،به نقل از اردنو ماه 1986جلب ک ده است )دویک،

 آموزان   دانش  تحصیلی  پیش تت  با  هدف  گی ی  جهت  و  خودتنظیمی  یادگی ی  راهب دهای  رابطه  لذا در این تحقیق به ب رسی 

 پ دازد.می متوسطه سوم

 روش تحقیق :

با توجه به موضوع و اهداف پژوهش حاض ، این تحقیق کارب دی است که با رویک دی توصیفی همبستگی انجام می شود.جامعه 

مشغو   1396 -1397آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبی ستانی شه ستان تومن می باشد که درسا  تحصیلی 

نف   1086ی آموزش و پ ورش  تعداد دانش آموزان دبی ستانی این ناحیه به تحصیل می باشند. ب  اساس امار ارائه شده از سو

نف  از دانش آموزان   280گزارش شده است. نمونه مورد استفاده در پژوهش حاض  به کمک ت مو  نمونه گی ی کوک ان ب اب  با 

نمونه گی ی خوشه ای یک م حله ای  دبی ستانی انتخاب شد. به منظور توزیع پ سشنامه بین دانش آموزان و پ اکندگی آنها از  

مدرسه از مدارس دخت انه و دو مدرسه از مدارس پس انه را به صورت  2مدرسه انتخاب شد که  4استفاده شد. ب  این اساس 

 تصادتی انتخاب نمودیم . 

 ابزار گردآوری اطالعات

 پرسشنامه جهت گیری هدف:

 
1. Bandora 
2 .Gardner 
3. Self system 
4.  Pintrich & Schunk  
5 -Ames 



اهداف پیش تت راتهیه ک دند سپس ب مبنای این مد  پ سشنامه   2*2ب ای اولین بارمد     2001الیوت ومک گ یگور در سا   

گویه سنجیده می شود که درمقابل ه گویه طیف  3گویه است.به طوری که ه  هدف به وسیله  12راط احی نمودند که شامل 

دارد. الیوت ومک ( ق ار1( تا به هیچ وجه درمورد من صدق نمی کند)نم ه5نم ه ای ازکامال درمورد من صدق می کند )نم ه 

عامل ازاین مقیاس استخ اج ک دند.این عوامل شامل  4( با استفاده از روش تحلیل عامل وباچ خش واریماکس 2001گ یگو) 

( و جهت گی ی هدف 8-5(، جهت گی ی هدف عملک دگ ایشی)شامل سواالت 4-1جهت گی ی هدف تسلط)شامل سواالت 

 درصدکل واریانس راتبیین می ک دند. 5/81روی هم رتته  ( بودندکه12-9عملک داجتنابی)شامل سواالت 

، هدف %89و تسلط اجتنابی%87(ض یب الفای ک ونباخ جهت بعدتسلط گ ایشی 2001الیوت ومک گ یگو)

(با استفاده ازروش ض یب الفای 1386بدست آمد.درای ان نیز سپه ی وهمکاران)  %83واهداف عملک داجتنابی  %92عملک دگ ایشی

 بدست آمد.  %87واهداف عملک داجتنابی  %82، هدف عملک دگ ایشی%85و تسلط اجتنابی%85بعدتسلط گ ایشی   ک ونباخ جهت

بدست آمد که  این میزان پایایی مطلوب است. روایی ابزار نیز به کمک تحلیل عاملی   0.672پایایی ابزار توق در این مطالعه  

درصد از واریانس جهت گی ی هدف توسط   70.31دی نشان می دهد که  تاییدی مورد اندازه گی ی ق ار گ تت، تحلیل عاملی تایی

 این پ سشنامه قابل تبیین است.

 یابی پیشرفت تحصیلیارزش

ای شود که ش ایط باید به گونهآموزان از معد  کتبی سا  سوم دبی ستان استفاده میب ای ارزشیابی پیش تت تحصیلی دانش

گ دیده  zه باشد. بدین منظور نم ات معد  آنها را در ه  رشته تحصیلی تبدیل به نم ه باشد که معد  ات اد نمونه قابل مقایس

 است. 

 پرسشنامه خودتنظیمی:

بخشی 5ماده است وازآزمودنی هاخواسته می شودکه نظ ات خودرادرمورد ه ماده ب اساس مقیاس  9این پ سشنامه شامل 

( 1990( مشخص نمایند.درزمینه ارزیابی خودتنظیمی پنت یچ ودی گ وت)1مخالفم)نم ه( تاکامال 5لیک ت ازکامال مواتقم)نم ه 

 کیو نام نهاده اند.-ا -اس-پ سشنامه راهب دهای انگیزشی ب ای یادگی ی راساخته و آن را ام

(  1381به منظور ب رسی روایی سازه ای پ سشنامه همبستگی درونی نم ات مولفه ها وکل پ سشنامه توسط الب زی وسیف)

محاسبه شده است.نتایج نشان داد به استثنای اضط اب امتحان که با سای مولفه ها همبستگی منفی وغی معنی داردارد، به طوری 

که شاهدی ب روایی پ سشنامه به شمارمی رود، همبستگی سای مولفه ها ی پ سشنامه بایکدیگ ونم ه کل مثبت معنی داربوده 

دند که همبستگی نم ات ه مولفه بامولفه وبخش موبوط به ان بیش ازهمبستگی بامولفه ها ( نشان دا1381است، الب زی وسیف)

(.روش  1381کیم دارد)الب زی وسیف،    -ا   -اس  -وبخش های دیگ است واین نشان ازروایی سازه ای نم ات حاصل ازپ سشنامه ام

 گزارش شده است. %59آلفای ک ونباخ درمقیاس خودتنظیمی 

بدست آمد که  این میزان پایایی مطلوب است. روایی ابزار نیز به کمک تحلیل عاملی   0.723در این مطالعه  پایایی ابزار توق  

درصد از واریانس خود تنظیمی توسط این   63.58تاییدی مورد اندازه گی ی ق ار گ تت، تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که  

 پ سشنامه قابل تبیین است.

 یافته ها

 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 1جدول  

 حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر 

 11 4 2/ 37 7/ 41 گی ی تسلط جهت 

 10 4 2/ 25 6/ 82 گی ی عملک د گ ایشی جهت 

 12 5 2/ 06 8/ 14 گی ی عملک د اجتنابی جهت 

 10 3 3/ 54 6/ 07 ارزش گذاری درونی 

 11 4 2/ 49 7/ 25 اضط اب امتحان  



 12 4 2/ 74 8/ 93 شناختی   راهب د   از   استفاده 

 10 3 3/ 83 7/ 55 دهی   نظم   خود 

 38 11 3/ 01 23/ 36 خودتنظیمی 

 

گی ی عملک د اجتنابی دانش آموزان به  گی ی عملک د گ ایشی و جهت گی ی تسلط، جهت میانگین نم ات جهت  1با توجه به جدو  

 شده است.    8/ 14و    6/ 82،  7/ 41ت تیب ب اب  با  

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول  

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر 

        -  گی ی تسلط جهت   - 1

       -  0/ 48**  گی ی عملک د گ ایشی جهت   - 2

      -  0/ 34**  0/ 23**  گی ی عملک د اجتنابی جهت   - 3

     -  0/ 27**  0/ 24**  0/ 41**  ارزش گذاری درونی   - 4

    -  0/ 40**  0/ 52**  - 0/ 03 0/ 08 اضط اب امتحان    - 5

   -  0/ 69**  0/ 69**  0/ 34**  0/ 13*  0/ 18**  شناختی   راهب د   از   استفاده   - 6

  -  0/ 47**  0/ 79**  0/ 68**  0/ 48**  0/ 07 0/ 28**  دهی   نظم   خود   - 7

 -  0/ 35**  0/ 30**  0/ 34**  0/ 30**  0/ 16**  0/ 16**  0/ 32**  یادگی ی خود تنظیم  - 8

            272  n=     01 /0  p<   **     05 /0  p<       * 

مالحظه می شود که باالت ین ض یب همبستگی در میان متغی های این پژوهش م بوط به رابطه بین اضط اب    2با توجه به جدو         

گی ی  همبستگی به دست آمده نیز م بوط به رابطه بین جهت  ت ین ض یب ( و پایین 0/ 79کننده ) امتحان  و سبک یادگی ی جذب 

( است که مقداری غی  معنی دار است. از میان متغی های پژوهش متغی های یادگی ی  - 0/ 03عملک د گ ایشی و اضط اب امتحان  ) 

  شناختی  راهب د  از  (، استفاده 0.30(، ارزش گذاری درونی) 0.32گی ی تسلط) (، جهت 0.34(، اضط اب امتحان  ) 0.35خود تنظیم  ) 

ت ین ض یب همبستگی را  ( به ت تیب باالت ین تا پایین 16گی ی عملک د اجتنابی) ( و جهت 0.16گی ی عملک د گ ایشی) (، جهت 0.30) 

 با پیش تت تحصیلی دارا هستند. 

 گیری هدفینتایج تحلیل رگرسیون همزمان ارزش گذاری درونی بر حسب ابعاد جهت  3جدول  

          

حاصل از ورود ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف به تحلیل بیانگ  آن   2Rنشان می دهد، مقدار  3همان گونه که نتایج جدو  

 درصد تغیی ات ارزش گذاری درونیی دانش آموزان را تبیین نمایند.   20است که این متغی  می تواند در حدود  

 

 گیری هدفینتایج تحلیل رگرسیون همزمان اضطراب امتحان  بر حسب ابعاد جهت  4جدول  

 شاخص های آماری                 

 متغی ها 

R 2R S.E.E F p-value β t p-value 

 0/ 001 5/ 88 0/ 37 0/ 001 22/ 79 0/ 48 0/ 20 0/ 45 گی ی تسلط جهت 

 0/ 91 0/ 11 0/ 001      گی ی عملک د گ ایشی جهت 

 0/ 001 3/ 21 0/ 19      گی ی عملک د اجتنابی جهت 

 شاخص های آماری                 

 متغی ها 

R 2R S.E.E F p-value β T p-value 



 

حاصل از ورود ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف به تحلیل بیانگ  آن   2Rنشان می دهد، مقدار  4همان گونه که نتایج جدو  

درصد تغیی ات اضط اب امتحان ی دانش آموزان را تبیین نمایند. با توجه به معناداری مقدار    32است که این متغی  می تواند در حدود  

F    0/ 001در سطحp <     توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف توانایی پیش بینی متغی  اضط اب امتحان   می

تاثی  می گذارند. از     امتحان   را دارند؛ بناب این می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  جهت گی ی هدف ب  روی متغی  مالك یا اضط اب 

هت گی ی عملک د گ ایشی و جهت گی ی عملک د اجتنابی به ازای ه  واحد تغیی  در  در دو بعد ج  tاین رو، ب  اساس معناداری مقدار  

 در متغی  اضط اب امتحان  تغیی  حاصل می شود.   0.59و  - 0.26این دو متغی  به ت تیب به میزان  

 گیری هدفینتایج تحلیل رگرسیون همزمان استفاده از راهبرد شناختی  بر حسب ابعاد جهت  5جدول  

         

حاصل از ورود ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف به تحلیل بیانگ  آن   2Rنشان می دهد، مقدار  5همان گونه که نتایج جدو  

درصد تغیی ات استفاده از راهب د شناختی  دانش آموزان را تبیین نمایند. با توجه به معناداری    13است که این متغی  می تواند در حدود  

می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف توانایی پیش بینی متغی  استفاده از     > 0p/ 001در سطح    Fمقدار  

  راهب د از  راهب د شناختی  را دارند؛ بناب این می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  جهت گی ی هدف ب  روی متغی  مالك یا استفاده 

به ازای ه  واحد    0.05در بعد جهت گی ی عملک د اجتنابی در سطح     tتاثی  می گذارند. از این رو، ب  اساس معناداری مقدار     شناختی 

 در متغی  استفاده از راهب د شناختی  تغیی  حاصل می شود.   0.33تغیی  در این متغی  به میزان  

 گیری هدفیعاد جهتدهی بر حسب اب  نظم  : نتایج تحلیل رگرسیون همزمان خود6جدول  

حاصل از ورود ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف به تحلیل بیانگ  آن    2Rنشان می دهد، مقدار    6همان گونه که نتایج جدو       

  Fدهی دانش آموزان را تبیین نمایند. با توجه به معناداری مقدار    نظم   درصد تغیی ات خود   30است که این متغی  می تواند در حدود  

دهی را   نظم  می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف توانایی پیش بینی متغی  خود   > 0p/ 001در سطح 

دهی تاثی  می گذارند. از این    نظم   ود دارند؛ بناب این می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  جهت گی ی هدف ب  روی متغی  مالك یا خ 

در سه بعد جهت گی ی تسلط، جهت گی ی عملک د گ ایشی و جهت گی ی عملک د اجتنابی به ازای    tرو، ب  اساس معناداری مقدار 

 شود.   دهی تغیی  حاصل می   نظم   در متغی  خود   0.50و     - 0.23،  0.28ه  واحد تغیی  در ه  یک از این سه بعد به ت تیب به میزان  

 گیری هدفینتایج تحلیل رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی بر حسب ابعاد جهت  7جدول  

 0/ 19 1/ 30 0/ 07 0/ 001 42/ 45 0/ 55 0/ 32 0/ 57 گی ی تسلط جهت 

 0/ 001 - 4/ 42 - 0/ 26      گی ی عملک د گ ایشی جهت 

 0/ 001 11/ 06 0/ 59      گی ی عملک د اجتنابی جهت 

 شاخص های آماری                 

 متغی ها 

R 2R S.E.E F p-value β t p-value 

 0/ 053 1/ 95 0/ 13 0/ 001 13/ 28 0/ 49 0/ 13 0/ 36 گی ی تسلط جهت 

 0/ 58 - 0/ 56 - 0/ 04      گی ی عملک د گ ایشی جهت 

 0/ 001 5/ 36 0/ 33      گی ی عملک د اجتنابی جهت 

 شاخص های آماری                 

 متغی ها 
R 2R S.E.E F p-value β T p-value 

 0/ 001 4/ 75 0/ 28 0/ 001 38/ 65 0/ 55 0/ 30 0/ 55 گی ی تسلط جهت 

 0/ 001 - 3/ 85 - 0/ 23      گی ی عملک د گ ایشی جهت 

 0/ 001 9/ 16 0/ 50      گی ی عملک د اجتنابی جهت 



 

حاصل از ورود ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف به تحلیل بیانگ     2Rنشان می دهد، مقدار    7همان گونه که نتایج جدو            

درصد تغیی ات پیش تت تحصیلی دانش آموزان را تبیین نمایند. با توجه به معناداری   11آن است که این متغی  می تواند در حدود 

می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  پیش بین جهت گی ی هدف توانایی پیش بینی متغی  پیش تت    > 0p/ 001در سطح  Fمقدار 

تحصیلی را دارند؛ بناب این می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  جهت گی ی هدف ب  روی متغی  مالك یا پیش تت تحصیلی تاثی  می  

در متغی    0.31جهت گی ی تسلط به ازای ه  واحد تغیی  در این بعد به میزان در بعد   tگذارند. از این رو، ب  اساس معناداری مقدار 

 پیش تت تحصیلی تغیی  حاصل می شود. 

 نتایج تحلیل رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی بر حسب یادگیری خود تنظیم    8جدول      

 

حاصل از ورود ابعاد متغی  پیش بین یادگی ی خود تنظیم به تحلیل   2Rنشان می دهد، مقدار  8همان گونه که نتایج جدو           

درصد تغیی ات پیش تت تحصیلی     دانش آموزان را تبیین نمایند. با توجه به   15بیانگ  آن است که این متغی  می تواند در حدود 

ادگی ی خود تنظیم توانایی پیش بینی متغی   می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  پیش بین ی    > 0p/ 001در سطح    Fمعناداری مقدار  

پیش تت تحصیلی را دارند؛ بناب این می توان نتیجه گ تت که ابعاد متغی  یادگی ی خود تنظیم ب  روی متغی  مالك یا پیش تت تحصیلی  

یادگی ی جذب کننده به ازای  در دو بعد استفاده از راهب د شناختی  و سبک   tتاثی  می گذارند. از این رو، ب  اساس معناداری مقدار  

 در متغی  پیش تت تحصیلی تغیی  حاصل می شود.   018و    0.28ه  واحد تغیی  در اه  یک از این دو بعد به ت تیب به میزان  

 بحث و نتیجه گیری 

(، 2007مونتاگو )(، 2004(، ماسیو و کورت ) 2005( ، مارکو و تیلیپو )2008تیگ )این نتایج با یاتته های تحقیقات لیو و مک

(؛(؛ اسلوکام و اندوا  2008(؛ پ ی و همکاران، )2010(؛ ب گ  و کاربینک، )2010(، نینگ و داونینگ، )2004میل وب یکمن، )

(، 1388(، اکب ی پوررنگ و امین یزدی )2002(، پنت یج و شانک، )2004(؛ کل ی و زیم من، )2006(؛ ب وئ  و یوگست ، )2007)

( و بسیاری از تحقیقات دیگ  همخوانی دارد. راهب دهای 1389(، عطایی ت د و شقاقی )1386(، صمدی )1384صالحی و ت زاد )

باشد )نوتا، سوریس، زیم من، یابی به دانش و مهارت میها دستباشند که هدف آنهای مشخص مییادگی ی خودتنظیم روش

دهی باعث درگی ی یادگی نده در انجام تکالیف سازمان (. راهب دهای شناختی متعدد از قبیل م ور ذهنی، بسط دهی و2004

کنند. از این رو به نظ  می رسد که راهب دهای خودتنظیمی یابی به سطوح باالت  پیش تت تحصیلی را میس  میشوند و دستمی

های اوتبا توجه به ماهیتی که دارند موجب می شوند تا دانش آموزان پیش تت تحصیلی مناسب ت ی داشته باشند. قض

های ت ضی مشخصی و باالت  از همه های ب آورده شده، موتقیت در یک تکلیف خاص، کاردانیخودکارآمدی از تعامل بین خواسته

کارآمدی تنها زمانی ب  -شوند. به ه  حا ، خودها در یک موقعیت خاص، ناشی میکاردانی توانایی ب ای استفاده مناسب از آن

-های مورد لزوم ب ای انجام یک تکلیف را دارا بوده و ب ای عمل ب  طبق عقاید خوده شخص مهارتگذارد کعملک د تاثی  می

(. با این وجود باید گفت دانش آموزانی که از خودکارآمدی 1376نژاد، کارآمدی خویش به طور کاتی ب انگیخته شود )موسوی

 شاخص های آماری                 

 متغی ها 

R 2R S.E.E F p-value Β T p-value 

 0/ 001 4/ 75 0/ 31 0/ 001 11/ 40 0/ 49 0/ 11 0/ 34 گی ی تسلط جهت 

 0/ 75 - 0/ 32 - 0/ 02      گی ی عملک د گ ایشی جهت 

 0/ 11 1/ 59 0/ 10      گی ی عملک د اجتنابی جهت 

 شاخص های آماری                 

 متغی ها 

R 2R S.E.E F p-value β t p-value 

 ارزش گذاری درونی 

    امتحان   اضط اب 

 استفاده از راهب د شناختی  

39 /0 15 /0 48 /0 67 /15 001 /0 01 /0 - 

28 /0 

18 /0 

16 /0 - 

66 /3 

30 /2 

87 /0 

001 /0 

02 /0 



خود را پیدا خواهند نمود و در نتیجه این عامل باعث می شود باالیی ب خوردار هستند مهارت های مورد نیاز ب ای انجام تکلیف 

که پیش تت تحصیلی در آنان نیز بیشت  از دانش آموزانی باشد که خودکارآمدی تحصیلی کمت ی دارند شود.همانطور که قبالً 

اینکه دانش آموزان گفته شد راهب دهای خودتنظیمی مهارت م ور ذهنی و این قبیل مهارت ها را شامل می شود با توجه به 

دخت  به لحاظ دغدغه های تحصیلی و رقابت هایی که در این زمینه با یکدیگ  دارند سعی در تقویت راهب دهای خودتنظیمی و 

 استفاده بیشت  از آن ها هستند.  

ستانی، آموزان دخت  دبی ( در ب رسی خود پی امون باورهای انگیزشی تحصیلی با پیش تت تحصیلی دانش1387پ وین ) 

داری میان باورهای انگیزشی تحصیلی با انگیزش پیش تت های ریاضی تیزیک و علوم انسانی دریاتت که رابطه مثبت و معنیرشته

و پیش تت تحصیلی وجود دارد. دخت ان معموالً بیشت  از پس ان به قضاوت خود می پ دازند و این باعث شده است تا تکالیف 

خود را به قضاوت بگذارند و سعی نمایند تا به تقویت مهارت های تحصیلی خود بپ دازند؛ این تحصیلی و یا عملک د تحصیلی 

 باعث شده است که خودکارآمدی، پیش تت تحصیلی دانش آموزان دخت  را تبیین نماید. 

اره می پژوهش حاض  نیز مانند بسیاری از پژوهش های دیگ  با محدودیت هایی مواجه بوده که به مهمت ین  آن ها اش

شود . پژوهش م بوط به ط ح تحقیق که از نوع ط ح های غی  آزمایشی است، م بوط می شود . مسلماً تحقیق همبستگی 

قاطعیت ط ح های تج بی ) آزمایشی ( را ندارد . بناب این نتایج حاصله نمی توانند نشان دهنده روابط علّی بین متغی  های 

ابزار جمع آوری اطالعات است. از آنجایی که اطالعات الزم از ط یق پ سشنامه حاصل پژوهش باشد . محدودیت دیگ  م بوط به  

شده است ، ممکن است موجب سوگی ِِِِِی دانش آموزان نسبت به سوا  های پژوهش باشد. از این و ممکن است دقت الزم را 

ختلف تحصیلی انجام پذی د و نتایج در جواب دادن به سواالت نداشته باشند . پیشنهاد می گ دد پژوهش حاض  در مقاطع م

حاصله با یکدیگ  مقایسه گ دد . پیشنهاد می شود رابطه بین عملک د تحصیلی دانش آموزان و باورهای انگیزشی در دروس 

مختلف ب رسی و با یکدیگ  مقایسه گ دد . توصیه می شود مدارس مختلف را که دارای ش ایط آموزشی متفاوتی می باشند، از 

 ان باورهای انگیزشی با یکدیگ  مقایسه گ دند .لحاظ میز

 منابع فارسی

آموزان سا  سوم متوسطه ورزی دانشگی ی هدف و باورهای انگیزشی در تعلل(. نقش جهت1389احمدی، زینب، ) -

 نامه کارشناسی ارشد. شه  تب یز، پایان

آموزان تنظیمی و عملک د تحصیلی دانش(. ب رسی رابطه هسته کنت   یادگی ی خود1383اسماعیل دخت، راضیه، ) -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ارسنجان. شی از، پایان4دخت  ناحیه 

نامه (. عوامل موث  ب  پیش تت تحصیلی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه ته ان، پایان1385حجازی و همکاران ) -

 شناسی و علوم ت بیتی. کارشناسی ارشد. دانشکده روان

های یادگی ی خود نظم داده شده با هوش و پیش تت تحصیلی. (. ب رسی رابطه مولفه1377حسینی رامشه، سید محمد )  -

 ت بیتی دانشگاه تب یز.شناسی و علومنامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانپایان

های با پس ان استان(. ب رسی علل پیش تت تحصیلی دخت ان مقایسه 1386حسینی طباطبائی، ف؛ قدیمی مقدم، م ) -

، 15خ اسان رضوی، شمالی و جنوبی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان، دانش و پژوهش در  علوم ت بیتی، شماره 

 .119-147، صص 1386پاییز 

گی ی هدف با خودتنظیمی یادگی ی و پیش تت (. ب رسی رابطه بین جهت1385خادمی، محسن؛ نوشادی، ناص . ) -

، 4، شماره 25دانشگاهی شه  شی از. مجله علوم اجتماعی و  انسانی دانشگاه شی از، دوره آموزان دوره پیشدر دانشتحصیلی 

 .63-76(، صص 49)پیاپی

(. ب رسی رابطه بین راهب دهای یادگی ی خودنظم داده شده و باورهای انگیزشی با 1383خان محمدی، نعمت اهلل، ) -

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه های شه ستان ابه  در دروس مهارتی، پایانسا  سوم هن ستان آموزانخالقیت و عملک د دانش

 شناسی وعلوم ت بیتی. تب یز، دانشکده روان



 (. انگیزش و هیجان. ته ان: سازمان مطالعه و تدوین. 1388خداپناهی، محمد ک یم ) -

 سانی و اجتماعی، ته ان:  انتشارات رشد، چاپ ششم. (. مبانی نظ ی و علمی پژوهش در علوم ان1387دالور، علی ) -

(. ب رسی عوامل انگیزشی ب  استفاده از راهب دهای شناختی و 1388دی ه، عزت و بنی جمالی، شکوه السادات ) -

 . 3شناسی دانشگاه الزه ا، دورهشناختی دانشکده علوم ت بیتی و روانت اشناختی در ت ایند یادگی ی. مطالعات روان

(. 1385زاده، و ن جس عمومی )یپورا، جی. استیک. انگیزش ب ای یادگی ی )از نظ یه تا عمل(. ت جمه: رمضان حسند -

 ته ان:  انتشارات دنیای پژوهش. 

(. ب رسی رابطه بین هوش هیجانی و خالقیت با پیش تت تحصیلی در دانشجویان 1388، عبدالملکی، ج )1راهنما،  -

 .78-55، صص2، شماره5های نوین ت بیتی، دورهاندیشهدانشگاه شاهد، 

های شخصیت، ت جمه: مه داد تی وزبخت، وی است نهم، ته ان: ارسباران )تاریخ (. نظ یه1387رایمکن، ریچارد. ام. ) -

 (.2008انتشار به زبان اصلی 

ی با پیش تت تحصیلی در درس (. ب رسی رابطه باورهای انگیزشی و راهب دهای خودتنظیم1380رحمانی، خدام اد، ) -

شناسی نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانآموزان نابینا و بینا مقطع راهنمایی شه  شی از، پایانتاریخ و ریاضی در میان دانش

 و علوم ت بیتی دانشگاه شی از. 

آموزان دخت  ی دانش(. ب رسی رابطه خودپنداره، یادگی ی خودتنظیمی و پیش تت تحصیل1386رحیمی صادق، زه ا ) -

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد بی جند. پایه او  متوسطه شه  ک مان، پایان

(. نقش باورهای انگیزشی، راهب دهای یادگی ی و جنسیت در عملک د تحصیلی. 1384اکب . )رضایی، اکب ؛ سیف، علی -

 .44 -85، 84تصلنامه تعلیم و ت بیت، 

های های انگیزشی )خودکارآمدی، ارزشب رسی رابطه راهب دهای یادگی ی خودگ دان،  مولفه  (.1379رتیعیان، کیوان )  -

نامه های شه  اهواز. پایانآموزان پس  سا  دوم دبی ستانزاد، اضط اب امتحان( و هوش با یکدیگ  و با عملک د تحصیلی دانشدرون

 شهید چم ان اهواز.  شناسی و علوم ت بیتی دانشگاهکارشناسی ارشد. دانشکده روان

(. ب رسی پیش تت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و علوم م تبط 1387رودباری، م و اصل م ز، ب، )  -

 .147-152، مجله م کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره هفتم، شماره دوم، صص 86-87با آن در سا  تحصیلی 

 (. انگیزش و هیجان، ت جمه: یحیی سید محمدی، چاپ یازدهم، ته ان: نش  وی ایش.1387)ریو، جان مارشا ،  -

های ت دی نور. ب اساس ویژگی(. ارائه مد  ساختاری پیش تت تحصیلی در دانشگاه پیام1387رئیس سعیدی، حسن. ) -

 ت بیتی. شناسی و علوم ی دکت ی، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده رواندانشجویان، رساله

آموزان (. ب رسی رابطه بین باورهای هوشی و خودکارآمدی با پیش تت تحصیلی دانش1389رضائی نسب اعظمی، ) -

 نامه کارشناس ارشد. دانشگاهی شه ستان اشت ، پایاندوره پیش

آموزان انش(. مقایسه اث بخشی آموزش مبتنی ب  یادگی ی خودتنظیمی و پیش تت تحصیلی د1386زیبازاده، سهیال ) -

شناسی و علوم ت بیتی دانشگاه ی رواننامه کارشناسی ارشد. دانشکدهدخت  در درس تعلیمات اجتماعی سا  چهارم ابتدایی. پایان

 ته ان. 

(. ب رسی رابطه بین راهب دهای یادگی ی خودتنظیم و انگیزه پیش تت 1385نژاد،  مهدی؛ عابدی، احمد )سبحانی -

سطه شه  اصفهان با عملک د تحصیلی آنان در درس ریاضی. تصلنامه علمی پژوهشی، روانشناسی دانشگاه آموزان دوره متودانش

 ، سا  او . 1تب یز، شماره

ریزی زمان )مهارت خودتنظیمی( ب  انگیزش پیش تت و عملک د (. تاثی  آموزش مدی یت و ب نامه1389تتاحی، شیدا، )  -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بی جند.سوم راهنمایی، پایانآموزان در درس علوم پایه تحصیلی دانش

(. چاپ 1382شناسی در خدمت معلمان )یادگی ی و شناخت(. ت جمه: جواد قه مانی )(. روان1995تونتانیا، دیوید ) -

 او . ته ان: انتشارات دانشگاه ت بیت معلم. 



های یادگی ی شناختی ب  راهب دهای یادگی ی سنجش وسبکهای مختلف  (. تاثی  تعاملی روش1385اله، )پور، عزتقدم  -

نامه شناسی، پایانآموزان پایه دوم متوسطه رشته علوم تج بی در درس زیستدهی، نگ ش و پیش تت تحصیلی دانشخودنظم

 شناسی و علوم ت بیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی. دکت ی، دانشکده روان

های آموزان پس  دبی ستان(. ب رسی عوامل موث  ب  انگیزش تحصیلی دانش1384کاووسیان، جواد و کدیور، پ وین ) -

 . ط ح پژوهشی وزارت آموزش و پ ورش. 83-84س اس  کشور در سا  تحصیلی 

(. رابطه باورهای انگیزشی و راهب دهای یادگی ی 1382کجباف، محمدباق ، مولوی، حسین و ته انی، علی رضا ) -

 .27-33، صص 5، دوره 1های علوم شناختی. شماره نامه تازهآموزان دبی ستانی. تصلنشخودتنظیمی با عملک د دا

 شناسی یادگی ی، ته ان: انتشارات سمت. (. روان1386کدیور، پ وین ) -

 (. نیمه پنهان آموزش و پ ورش رسمی، ته ان: انتشارات عابد. 1386ک یمی، عبدالعظیم ) -

رضا رضایی، چاپ او ، نژاد و علیرضا خویای رشد، مفاهیم و کارب دها، ت جمه: غالمه(. نظ یه1384ک ین، ویلیام. ) -

 ته ان: نش  دانا. 

شناسی ت بیتی )اصو  و کارب د آن(. ت جمه: علی نقی خ ازی، (. روان1990گالور، جان ای؛ ب ونینگ، راج . اچ، ) -

 ( چاپ پنجم، ته ان: نش  دانشگاهی. 1383)

(. نگ ش دانشجویان نسبت به رعایت اصو  روابط  انسانی توسط اعضای هیات علمی و کارکنان 1385گوه ی، ع، ) -

 آزاد اسالمی واحد رودهن.  دانشگاه و تاثی  آن در انگیزه تحصیلی آنان، همایش ملی روان شناسی و جامعه، دانشگاه

آموزان  گی ی خودتنظیمی با شادکامی در دانش(. رابطه بین باورهای انگیزشی و راهب دهای یاد1385محقق زاده، تینا، )  -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان. دانشگاهی شه ستان ارسنجان، پایاندخت  و پس  م اکز پیش

(. نقش خودکارآمدی، اهداف پیش تت، راهب دهای یادگی ی 1386رضا. )پور، م یم؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیمحسن  -

های نامه نوآوریآموزان سا  سوم متوسطه )رشته ریاضی( شه  ته ان. تصلایداری در پیش تت تحصیلی در درس ریاضی دانشو پ 

 .10-34، صص 16آموزشی، دوره

، 7نامه اندیشه و رتتار. شماره(. رابطه خودتنظیمی و پیش تت تحصیلی. تصل1387م دعلی، لیال؛ کوشکی، شی ین ) -

 .2یدوره

های راهب دهای یادگی ی خوتنظیمی مبتنی ب  مد  پینت یج (. ب رسی اث  بخشی آموزش مولفه1387علی. )  مصطفایی،  -

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه آموزان پس  پایه سوم دبی ستان، پایانب  خودکارآمدی، منبع کنت   و پیشفت تحصیلی دانش

 شناسی و علوم ت بیتی. طباطبایی، دانشکده روان

نامه کارشناس ارشد. آموزان دروه راهنمایی. پایاننفس با پیش تت تحصیلی دانش(.رابطه و اعتمادبه1381فتاح، س، )م  -

 دانشکده عالمه طباطبایی. 

های ت زندپ وری با یادگی ی خودتنظیمی و پیش تت تحصیلی (. نگ ش مادر نسبت به شیوه1378ملک مکان، م اد ) -

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ت بیت معلم ته ان.  هنمایی شه ستان آباده. پایانآموزان سا  سوم رادر دانش

آموزان (. ب رسی و مقایسه رابطه خودکارآمدی و خودتنظیمی با پیش تت تحصیلی دانش1384می مشتاقی، شه بانو: ) -

ارشد. دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده نامه کارشناسی های شه  ته ان. پایاندخت  پایه سوم رشته ریاضی و انسانی دبی ستان

 روانشناسی و علوم ت بیتی.

آموزان دخت   (. رابطه خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش پیش تت و پیش تت تحصیلی دانش1387نجمی، پ وین. ) -

انشکده روانشناسی و عالمه طباطبائی، د های ریاضی و انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاهدبی ستانی پایه سوم رشته

 علوم ت بیتی. 

های یادگی ی، ت جمه: علی اکب  سیف. ته ان: نش  دوران ای ب  نظ یه(. مقدمه1389ه گنهان، بی. آر. والسون، ام. اچ. )  -

 (2009)تاریخ انتشار به زبان اصلی 
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