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 چکیده 

و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 

ان دختر و پسر سال پنجم ابتدایی ناتوانی یادگیری آموزدانشبا ناتوانی یادگیری بود جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه 

ها ر روی آننامه بشده و پرسشمدرسه انتخاب 5ای، گیری تصادفی چندمرحلههست. به روش نمونه 1398شهر رشت در سال 

ها از طریق پرسشنامه راهبردهای آوری دادهشد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جمع اجرا

شده ترین و دی گروت و پیشرفت تحصیلی از طریق معدل کتبی )نهایی( تراز شده، انجامپین (MSLQ)انگیزشی در یادگیری 

های تحقیق از آزمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که ها و آزمون فرضیهوتحلیل دادهاست و برای تجزیه

و باورهای انگیزشی با ضریب تعیین  =0.001pبا توجه به مقدار  =0.06Pراهبردهای یادگیری خودتنظیمی با ضریب تعیین 

0.02p=  0.003با توجه به مقدارp= آموزان را دارد. اثر معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش 

 یلیتحصپیشرفت ، یزشیانگ یمی، باورهایخودتنظ یادگیری یراهبردهایادگیری،  یناتوانواژگان کلیدی: 
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گیرد اختالالتی را در بر می /../..ftn -.docx „ÙƒLD/Ù -93 ²ØŒÛŒmajlleh/Desktop/Ù¾Ø§Û_1 های یادگیریناتوانایی

های های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدالل کردن، تواناییکه با مشکالت خاص در کسب و استفاده از مهارت

 اند از: ناتوانایی نوشتنهای ویژه یادگیری عبارتترین ناتوانی(. مهم2010، باشند )گراسمنریاضی همراه می

3_ftn -.docx „ÙƒÙD/L -93 ²ØŒÛŒmajlleh/Desktop/Ù¾Ø§Û../../و ریاضی. ناتوانایی نوشتن برای کودکانی   ، خواندن

نویسی دارند )نادری و سیف نراقی، نویسی یا وارونهیینهنویسند، معموالً آرغم هوش طبیعی بسیار بد میرودکه علیبه کار می

های دهد که ناتوانایی نوشتن یک اختالل حقیقی نیست و بیشتر ضعیف اختصاصی را در روش(. تعریف دیگری نشان می1382

، /../..ftn -.docx „ÙƒÙLD/ -93 ²ØŒÛŒmajlleh/Desktop/Ù¾Ø§Û_6دهد )فالناگان و آلفونسوگوناگون نوشتن نشان می

(، کودکان دارای ناتوانایی نوشتن کسانی هستند که به رغم 1968شناسی )(. طبق تعریف فدراسیون جهانی عصب2011

شان های عقلیکردن در حد متناسب با تواناییو هجی نوشتنهای خواندن، برخورداری از آموزش متداول در دستیابی به مهارت

های ریاضی (. کودکان مبتال به ناتوانایی ریاضی کودکانی هستند که در یادگیری مهارت1390شوند )رجبی،با شکست مواجه می

ن روانپزشکان از شناخت اعداد گرفته تا عملیات ریاضی و مسائل مربوط به ادراک فضایی و حل مسئله نقص جدی دارند )انجم

-اند. به عنوان نمونه، شالیو، اورباخ، مانور و گروسهای یادگیری اشاره نموده(.تحقیقات مختلفی به شیوع ناتوانی2000، آمریکا

درصد  6تا  3دهد که درصد کودکان مدرسه دارای ناتوانایی ریاضی هستند. تحقیقات نشان می 6/3( نشان دادند که 2000) سورت

(. راونگپرایوان، روانگداراگانون، 2010؛ بادرورث، 2011توانایی ریاضی هستند )بادرورث، وارما و لوریوارد، جمعیت عمومی دارای نا

( نشان دادند که 2002)/../..ftn -.docx „ÙƒÙLD/ -93 ²ØŒÛŒmajlleh/Desktop/Ù¾Ø§Û_11ویزودیفان و سانتیکول

درصد مشکوک به ناتوانایی یادگیری.  6/12درصد کودکان مقطع ابتدایی دارای ناتوانایی خواندن هستند و تقریباً  3/6

ها نشان دادند که درصد جمعیت عمومی دارای ناتوانایی خواندن هستند. همچنین آن 10تا  5( نشان داد که 2006) سیگل

( نشان دادند که میزان 2012) است. ماسکاسال، پانیل، پاتیل و ماسکاسال 1به  4/3در ناتوانایی خواندن  نسبت پسر به دختر

های درصد از آنان به ترتیب دارای ناتوانی 5/10و  2/11، 5/12درصد در کودکان است و  17/15های ویژه یادگیری شیوع ناتوانی

 2/3( نشان دادند که شیوع ناتوانایی خواندن 1379ی نیز یاوری و پاشاپور )نوشتن، خواندن و ریاضی هستند. در تحقیقات ایران

 درصد است.

های متمادی است که یکی از نیازهای سطح باالی انسان، میل به دانستن، فهمیدن، یادگیری و آموختن است، سال

ثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی شناسان اجتماعی مطالعات فراوانی در مورد عوامل موپژوهشگران تعلیم و تربیت و روان

اند. پیشرفت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان ان انجام دادهآموزدانش

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

ها است که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش قرار گرفته است، عوامل سال و عوامل موثر بر آنپیشرفت تحصیلی 

توان به راهبردهای خود تنظیمی و باورهای باشند که از آن جمله میزیادی وجود دارد که با پیشرفت تحصیلی مرتبط می

یت تحصیلی و اجتماعی او را فراهم کند و هم زمان نیز به تواند زمینه موفقانگیزشی اشاره کرد. نگرش هر فرد درباره خود می

تواند بر ها میها و نگرشتواند بر نگرشوسیله آن متاثر شود. هم چنین بین نگرش و یادگیری تعامل وجود دارد، یادگیری می

 (.1389روی یادگیری اثرگذار باشند )اعظمی رضائی نسب، 

گذارد. چرا بعضی از که چه عواملی بر انگیزه و نگرش انسان تاثیر اساسی میبرای محققان تعلیم و تربیت مهم این است 

دهند. حال کوشی نشان میآورند و در انجام تکالیف محوله از خود سختان مشتاقانه به تکالیف آموزشگاهی روی میآموزدانش

( در پژوهش 2003رین، لیبور میرسکی )(.آلیسون، ک1387آن که تالش برخی تنها برای اجتناب از شکست است. )امینی زرار، 

دوره راهنمایی بررسی کردند و به این نتایج دست یافتند،  آموزدانش 224ارتباط بین شناخت، انگیزش و شادکامی را روی 

انی که در موقع مطالعه از باورهای انگیزشی قوی برخوردارند از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری بهره آموزدانش

 کنند. یرند و احساس شادکامی بیشتر میگمی
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1استرام و ویترس  ( در تحقیق بر روی دانشجویان با یک تاریخچه شکست، روابط بین انگیزش و خودتنظیمی را مورد 2005) 

اد توان شادکامی را افزایش دها مشاهده کردند با باال بودن انگیزش و آموزش راهبردهای خودتنظیمی میبررسی قرار دادند. آن

 داری وجود دارد. و بین انگیزش و خودتنظیمی رابطه مثبت معنی

ری های خودتنظیمی باعث انگیزش پایین و کاهش یادگی( در پژوهش خود دریافت که ضعف در مهارت2009اکسان ) 

ز روند کار کمک اده اشان و استفان برای انتخاب راهبردهای یادگیری مناسب برای اهدافآموزدانشها به شود. این مهارتمی

ظیمی پرداختند. (، در پژوهشی تاثیر بهبود پیشرفت ریاضی به وسیله راهبردهای خودتن2009کند. پرلز، ویکنچ و سچمیتز )می

التر رادر پرسشنامه انی که آموزش خودتنظیمی را در کالس ریاضی دریافت کرده بودند ارزیابی باآموزدانشنتایج نشان داد 

قویتی و تمریناتی ت( نیز نشان داد که استفاده از تمرینات 2008ون نشان دادند. پژوهش پری و همکاران )خودتنظیمی در پس آزم

راکس و دان  ان مقطع ابتدایی موثر است.آموزدانششود. بر افزایش عملکرد تحصیلی که موجب یادگیری خودتنظیمی می

تیجه رسیدند که ها، به این نویان در میزان تعلل ورزی آن( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر انگیزش و خودتنظیمی دانشج2010)

ن رابطه باورهای ( در پژوهشی تحت عنوا1381تعلل ورزی تاثیر نامطلوبی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد. البرزی و سیف )

ختند. نتایج ار پرداانگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آم

ژوهشی تحت  عنوان پ( در 1389پور، خلیل زاده و محمد نژاد )باشد. امیندار بین متغیرها میبدست آمده حاکی از رابطه معنی

ان سال اول آموزدانشبررسی رابطه بین خودکارآمدی ریاضی، سبک و اسناد و اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی 

اب امتحان و یجه رسیدند که بین خودکارآمدی ریاضی و پیشرفت تحصیلی ریاضی رابطه مثبت و بین اضطردبیرستان به این نت

اورهای انگیزشی و ( در پژوهشی، ارتباط بین خودتنظیمی، ب2008پیشرفت ریاضی رابطه منفی وجود دارد. ایران نژاد و ویسنلر )

له سن، جنسیت، شناسی از جمشان داد که اگر چه متغیرهای جمعیتهای پژوهش نخالقیت را در دانشجویان بررسی کردند. یافته

انگیزش فرد،  های خوبی برای خودتنظیمی و خالقیت نیستند، اما همبستگی مثبتی بینسطح تحصیالت پدر و مادر،... پیشگوی

از جمله انگیزش و  های یادگیری دارای مشکالت تحصیلیان دارای ناتواناییآموزدانشخودتنظیمی و خالقیت وجود دارد. 

تواند نقش مهمی در یری میان ابتدایی دارای ناتوانایی یادگآموزدانشخودپنداره هستند. بنابراین پرداختن به این متغیرها در 

های مختلف در این زمینه داشته باشد و موجب تشویق پژوهشگران جهت انجام تحقیقات در توجه اساسی به انجام پژوهش

ی ابتدایی شود. انگیزش تحصیلی )خواندن، نوشتن و ریاضی( پایین یکی اختالل یادگیری مخصوصاً در دوره ان دارایآموزدانش

ی این مشکل، خودپنداره ان دارای ناتوانایی یادگیری با آن روبرو هستند و یکی از عوامل مرتبطآموزدانشاز مشکالتی است که 

ان دارای اختالل یادگیری آموزدانشبین انگیزش تحصیلی واند متغیرهای پیشتان است، بنابراین توجه به این امر میآموزدانش

های الزم را جهت افزایش انگیزش را به مسئولین امر در آموزش و پرورش شناسایی کند تا آنان از این طریق بتوانند برنامه

نمایند. بنابراین براساس این هدف سعی شده  های یادگیری فراهمان ابتدایی دارای ناتواناییآموزدانشخواندن، نوشتن و ریاضی 

 پیشرفت اب انگیزشی وباورهای خودتنظیمی یادگیری راهبردهای رابطه بررسیآیا بین »است به این سؤال پاسخ داده شود: 

 «.دارای اختالل یادگیری رابطه وجود دارد؟ دانش آموزان تحصیلی

 روش  

ری توصیفی، میانگین، های آماها، از روشآوری و برای تجزیه و تحلیل دادهجمع هانامه، دادهدر این پژوهش پس از اجرای پرسش

یرها را مورد درصد فراوانی، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. روش همبستگی رابطه دو به دو متغ

ی در این پژوهش اده شده است. جامعه آماردهد. و در قسمت آمار استنباطی از روش رگرسیون چند متغیری استفبررسی قرار می

ی تصادفی چند گیربودند. به روش نمونه 1398ان دختر و پسر سال پنجم ابتدایی شهر رشت در سال آموزدانششامل کلیه 

 ها اجراشد. نامه بر روی آنمدرسه انتخاب شده و پرسش 5ای، مرحله

( استفاده شده MSLQشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )ها از یک نوع پرسآوری دادهدر پژوهش حاضر برای جمع

ها مربوط به متغیر باورهای انگیزشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری آوری دادهاست. در این پژوهش برای جمع
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(MSLQپینتریج و دی )( و راهبردهای یادگیری ماده25( استفاده شده است که شامل دو بخش باورهای انگیزشی )1990گروت )

ماده(، سه خرده 25ماده است مقیاس باورهای انگیزشی ) 47های این مقیاس باشد و مجموع مادهماده( می22خودتنظیمی )

شود و مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی گذاری درونی و اضطراب امتحان را شامل میآزمون، خودکارآمدی، ارزش

 باشد. ه آزمون استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی میماده( نیز دارای دو خرد22)

گیری انگیزش و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی ( برای اندازه1990گروت )این پرسشنامه توسط پینتریج و دی

، تا 1)از کامالً مخالفم = ای استپنج گزینه« بسته پاسخ»های این پرسشنامه از نوع آزمون یادگیرندگان تهیه شده است. ماده

 ( 5کامالً موافقم=

گروت برای بررسی پایانی روایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری انگیزشی، از روش تحلیل عواملی استفاده پینتریج و دی

فاده (، است75/0(، اضطراب امتحان )%87گذاری درونی )(، ارزش83/0کردند و پنج عامل را مشخص کردند. مقیاس خودکارآمدی )

( پایانی کل آزمون را با استفاده از روش 1376(، هم چنین موسوی نژاد )74/0دهی )(، و خود نظم83/0از راهبردهای شناختی )

های مورد استفاده در تحقیق پینتریج و (، گویه1377گزارش کرده است. در تحقیق حسینی رامشه ) 82/0آلفای کرو نباخ 

گویه در دو بخش  47با   MSLQروایی آنها تغیر یابد به بیان دیگری مطرح شده است و ( بدون اینکه وضعیت 1990گروت )دی

های مربوط به باورهای انگیزشی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری مورد تحلیل عامل قرار گرفت. بدین ترتیب که ابتدا گویه

های نامربوط، سه عامل اضطراب از حذف گویهبه روش چرخشی واریماکس و بعد از آن با چرخش ایلیمن تحلیل شد. پس 

گر حاالت گویه بیان 6( شامل 77/0های مربوط به اضطراب امتحان )گذاری استخراج شد. گویهامتحان، خودکارآمدی و ارزش

 . (68/0گویه مربوط به خودکارآمدی بودن ) 7در هنگام انجام امتحان و یا هنگام پرسش معلم،  آموزدانشعاطفی و هیجانی 

اند )مثالً ها، این دو عامل خودکارآمدی نام گرفتهاند. به جهت قرابت گویهها که در دو عامل مجزا بار عاملی داشتهگویه

( مربوط بود که اهمیت و جذابیت 41/0گذاری درونی )گویه دیگر به ارزش 4توانم یاد بگیرم( و دانم که مطالب درسی را میمی

 هایی را هم که در آن ضعیفم، دوست دارم(. ن حتی درسسنجد )مثالً، مدروس را می

های مربوط به راهبردهای یادگیری نیز سه عامل راهبردهای شناختی سطح باال، سطح پایین و خود در تحلیل عوامل گویه

 دهی استخراج گردید. نظم

بندی گر تونایی طبقهشود که بیاندهی را شامل می( و راهبردهای بسط دهی و سازمان68/0راهبردهای شناختی سطح باال )

 دهی اطالعات جدید و مرتبط کردن آن اطالعات به دانش قبلی بود. و سازمان

شود. همانند (، دو عامل مجزا راهبرد مرور ذهنی و یادداشت برداری را شامل می64/0راهبردهای شناختی بسط پایین )

( دو سازه راهبردهای فراشناختی و راهبردهای نظارت بر تالش از هم 1376نژاد )( و موسوی1990گروت )تحقیق پینتریج و دی

( 55/0دهی )گذاری محققان قبلی در پژوهش حسینی رامشه نیز خودنظمدیگر مجزا نشدند. بنابراین ترکیب این دو سازه طبق نام

داده شده در دو بخش باورهای  ( در تحقیق خود، راهبردهای یادگیری خود نظم1377نام گرفت. به طور خالصه حسینی رامشه )

گذاری درونی( و راهبردهای یادگیری )راهبردهای شناختی سطح باال، انگیزشی )اضطراب امتحان، خودکارآمدی و ارزش

دهی( مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از محسبه راهبردهای شناختی سطح پایین، خودنظم

(، 75/0( و برای هر کدام از مقیاس های باورهای انگیزشی )64/0نباخ انجام گرفت. پایایی کل پرسشنامه برابر با )ضریب آلفای کرو

( محاسبه 73/0( و خود نظم دهی )81/0(، استفاده از راهبرد شناختی )84/0(، اضطراب امتحان )75/0ارزش گذاری درونی )

 شد. 

شود که شرایط ان از معدل کتبی )نهایی( استفاده میآموزدانشیشرفت تحصیلی برای ارزشیابی پ: یابی پیشرفت تحصیلیارزش

ای باشد که معدل افراد نمونه قابل مقایسه باشد. بدین منظور نمرات معدل آنها را در هر رشته تحصیلی تبدیل به باید به گونه

ره هایی چون میانگین، انحراف معیار و انحراف گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های توصیفی پژوهش از آما zنمره 

 استاندارد استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق نیز از ازمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. 

 نتایج



 اساس جنسیت دانش آموزان نشان داده شده است.بر  و نتایج به تفکیک متغیرهای تحقیق

 ف معیار متغیر های مورد پژوهش.  میانگین و انحرا1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 پیشرفت تحصیلی
0 20 15.06 3.050 

0 20 8.97 4.123 

 خودکارآمدی
9 45 34.60 4.256 

9 45 32.72 5.470 

 گذاری درونیارزش
9 45 35.86 4.509 

9 45 34.79 5.420 

 اضطراب امتحان
7 35 20.99 6.433 

7 35 22.54 6.622 

 استفاده از راهبرد شناختی
13 65 51.28 6.528 

13 65 48.84 8.169 

 دهیخود نظم
9 45 25.38 18.226 

9 45 24.11 4.285 

 . نتایج رگرسیون بین راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان2جدول 

 ضریب تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیر

 0.049 0.061 0.24 ردهای یادگیری خودتنظیمیراهب

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود نتایج نشان داد که بین راهبردهای خودتنظیمی دانش آموزان و پیشرفت 

وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیونی نیز نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی دانش  0.24تحصیلی آنان رابطه ی مثبت برابر با 

 درصد از پیشرفت تحصیلی آنان را تبیین می نماید.  6آموزان 

 راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدل رگرسیون واریانس نتایج تحلیل 3جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 4.588 4 18.352 رگرسیون
 

4.823 

 

0.001 

 
 0.951 145 280.648 باقیمانده

  149 299 مجموع

مدل تحلیل شده توانسته است به  =0.001pو نیز مقدار  4.823در سطح  Fنتایج در ادامه نشان داد که با توجه به مقدار 

درصداز پیشرفت 6این به گونه ای بوده است که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  طور معنی داری متغیر مالک را تبیین کند.

 ان را تبیین می نماید.تحصیلی دانش آموز

 مولفه های راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان Beta: نتایج ضریب  4جدول 

 B Beta t P 

 0.7 0.322 0.022 0.004 ارزش

 0.001 -4.092 -0.235 -0.036 اضطراب

 0.09 1.663 0.117 0.016 راهبرد

 0.7 0.287 0.017 0.001 خودتنظیمی

و  -4.092برابر  Betaین نشان داد که از میان مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی اضطراب با ضریب نتایج همچن

 رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.  0.001در سطح 



 . نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان5جدول 

 ضریب تعدیل شده عیینضریب ت ضریب همبستگی متغیر

 0.026 0.029 0.17 باورهای انگیزشی

 0.17در جدول مشاهده می شود که بین باورهای انگیزشی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ی مثبت برابر با 

صیلی آنان را درصد از پیشرفت تح 2وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیونی نیز نشان داد که باورهای انگیزشی دانش آموزان 

 تبیین می نماید.

 باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدل رگرسیون واریانس نتایج تحلیل.  6جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

  8.611 1 8.611 رگرسیون

8.836 

 

 

 0.974 148 290.389 باقیمانده 0.003

  149 299 مجموع

، متغیر باورهای انگیزشی رابطه  =0.003pو نیز مقدار  8.836در سطح  Fر ادامه نشان داد که با توجه به مقدار نتایج د

درصد از پیشرفت تحصیلی  2معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. این به گونه ای بوده است که باورهای انگیزشی 

 دانش آموزان را تبیین می نماید.

 باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان Betaایج ضریب .  نت 7جدول 

 B Beta t P 

 0.003 2.973 0.17 0.034 باورهای انگیزشی

اثر معناداری بر پیشرفت تحصیلی  0.003+ و در سطح 0.17برابر  Betaنتایج همچنین نشان داد که باورهای انگیزشی با ضریب 

 دانش آموزان دارد.

  یگیربحث و نتیجه

نتایج پژوهش حاضر با بسیاری از پژوهش های انجام گرفته در خصوص باورهای انگیزشی همسو و با بسیاری از تحقیقات دیگر 

مغایر بوده است . آنچه که در این پژوهش و نتایج آن با نتایج سایر تحقیقات متفاوت است ، به میزان رابطه هر یک از مولفه های 

تحصیلی می باشد. در بسیاری از تحقیقات انجام شده عامل خودکار آمدی بهترین پیش بینی باورهای انگیزشی با پیشرفت 

کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود در حالیکه در این پژوهش اضطراب امتحان بیشترین میزان ارتباط و پیش بینی را در 

پژوهش های انجام شده زیر به خوبی مغایر بودن و  ارتباط با پیشرفت تحصیلی نشان داده است . مقایسه نتایج این پژوهش با

 همسو بودن نتایج این پژوهش را با سایر پژوهش نشان می دهد.

( از جهتی همسو و از جهتی مغایر  1990نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات انجام گرفته توسط پینتریچ و دی گروت )  -1

و دی گروت خودکار آمدی و اضطراب امتحان بهترین پیش بینی کننده های  است . مطابق با نتایج حاصل از تحقیقات پینتریچ

پیشرفت تحصیلی می باشند . در حالیکه در پژوهش حاضر اضطراب امتحان و پس از آن ارزش گذاری درونی بیشترین میزان 

روت خودکار آمدی در پسران رابطه و پیش بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی بوده اند . مطابق با نتایج حاصل از پینتریچ و دی گ

و اضطراب امتحان به طور معناداری بیشتر بوده است که نتایج تحقیق حاضر نیز نتایج یکسانی را نشان داده است و نتایج آن با 

 نتایج به دست آمده از تحقیقات پینتریچ و دی گروت یکسان است . 

که خودکار آمدی باالترین میزان رابطه را با پیشرفت  ( نشان می دهد 1382نتایج تحقیق انجام شده توسط کجباف )  -2

تحصیلی داشته است . در حالیکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اضطراب امتحان و پس از آن ارزش گذاری درونی بیشترین 

ص باالتر بودن میزان رابطه را با پیشرفت تحصیلی داشته اند . نتایج به دست آمده از تحقیق انجام شده توسط کجباف در خصو



میزان اضطراب امتحان در دختران با نتایج تحقیق حاضر همسویی دارد . یعنی در پژوهش حاضر نیز دختران اضطراب امتحان 

 بیشتری را در مقایسه با پسران تجربه نموده اند . 

دن رابطه خودکار نتایج تحقیق حاضر در خصوص رابطه و همبستگی منفی بین اضطراب با پیشرفت تحصیلی و منفی بو -3

( 2007( ، هیفر )2009آمدی و ارزش گاری درونی با عملکرد تحصیلی با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده توسط آیدا و وان )

( همسو و هم جهت است . یعنی در تمامی 2009( و داریونگ و طاهربهی )2002( ، بوفارد و ریچارد )2008، بمیونی و هافی )

تحصیلی با اضطراب امتحان رابطه و همبستگی منفی ولی با خودکار آمدی و ارزش گذاری درونی  این پژوهش ها پیشرفت

همبستگی مثبت داشته است که نتایج تحقیق حاضر مبین نتایج مذکور است. اما در اغلب تحقیقات انجام شده ، خودکار آمدی 

ین در حالی است که در پژوهش حاضر از میان سه بیشترین میزان ارتباط و همبستگی را با عملکرد تحصیلی داشته است، ا

مولفه باورهای انگیزشی یعنی خودکار آمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان بیشترین ارتباط مربوط به اضطراب امتحان 

متحان و کمترین میزان ارتباط مربوط به خودکار آمدی است . هر چند میزان خودکار آمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب ا

دانش آموزان در پژوهش حاضر از میزان خودکار آمدی  ارزش گاری درونی و اضطراب امتحان به دست آمده در سایر تحقیقات 

 هم سطح و در برخی موارد ) بخصو در اضطراب امتحان ( باالتر بوده است . 

می شود . مسلماً تحقیق همبستگی  محدودیت پژوهش مربوط به طرح تحقیق که از نوع طرح های غیر آزمایشی است، مربوط 

قاطعیت طرح های تجربی ) آزمایشی ( را ندارد . بنابراین نتایج حاصله نمی توانند نشان دهنده روابط علّی بین متغیر های 

 پژوهش باشد . 

ی با توجه به شرایط خاص پژوهش حاضر ، به منظور انجام پژوهش های بیشتر در خصوص باورهای انگیزشی و خودتنظیم

 پیشنهادهای زیر ارائه می گردد. 

همچنین پیشنهاد می گردد پژوهش حاضر در مقاطع مختلف تحصیلی انجام پذیرد و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه گردد . 

بررسی و با یکدیگر مقایسه یشنهاد می شود رابطه بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و باورهای انگیزشی در دروس مختلف 

 ه می شود مدارس مختلف را که دارای شرایط آموزشی متفاوتی می باشند، از لحاظ میزان باورهای انگیزشی باتوصی گردد.

پیشنهاد می گردد در زمینه های ایجاد باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی آموزش های خاص در  یکدیگر مقایسه گردند.

 مدارس اجرا شود.
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های نوین تربیتی، ان. اندیشهآموزدانش(. رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی 1387امینی، زرار. )

 .4، شماره4ی دوره

لمان(. ترجمه: عباس صادقی و اردشیر (. مدیریت فشار روانی در مدارس )راهبردهای اثربخش برای مع1994براون، ماریا؛ رالف، سوء )

 شناس. (. تهران: انتشارات حق1386ابراهیمی )

 شناسی رشد از لقاح تا کودکی، ترجمه: یحی سیدمحمدی. جلد اول، تهران: نشر ارسباران. (. روان2001برک، لورا، ای. )

 (، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1387بر سیف )های آدمی و یادگیری آموزشگاهی، ترجمه: علی اک(. ویژگی1982بلوم، بی. اس. )

 (. شیراز: انتشارات راهگشا. 1372های یادگیری اجتماعی، ترجمه: فرهاد ماهر )(. نظریه1977بندورا، آلبرت. )

 (. تهران: انتشارات رشد. 1384گرد )شناسی تربیتی، ترجمه: اسماعیل بیابان(. روان1958بنتهام، سوزان. )

ان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان آموزدانش(. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی 1380طمه و رضوان، شیوا، )بهرامی، فا

، 2شناختی، سالهای تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، مجله پژوهشهای آموزشگاهی آنان. دانشکده علوم تربیت و روانبا ویژگی

 .61-72، ص6، شماره پیاپی2شماره

 (، اضطراب امتحان، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر و فرهنگ. 1386گرد، اسماعیل )بیابان
 شناسی تربیتی، تهران: نشر ویرایش. (. روان1384گرد، اسماعیل، )بیابان

 های پیشگیری از افت تحصیلی، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.(. روش1386گرد، اسماعیل. )بیابان

 (. ترجمه: پروین کدیور، جلد اول، تهران: نشر دانشگاهی.1368شناسی در آموزش، )ابرت، کاربرد روانبیلر، ر

(. مقایسه اثربخشی آموزش با روش حل مساله با آموزش به شیوه معمول در مدارس بر یادگیری خودتنظیمی 1387پرکان، فضل، )

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. ان سال سوم راهنمایی شهر مهاباد. دانشکده روانآموزدانش

 .5ها، نشریه تربیت. شمارهان و یادگیری آنآموزدانش(. تاثیرات انگیزش در پیشرفت تحصیلی 1380پوراسالمی، محمد؛ شیرازی، گیتا، )

شرفت ریاضی دختران اضطراب ریاضی، انتظار عملکرد ریاضی در پی –(. بررسی رابطه بین خودکارآمدی ریاضی 1382پیرحسینلو، سعیده )
 نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند. و پسران دبیرستانهای دولتی منطقه دو تهران. پایان

(، تهران: انتشارات 1386کارها(، ترجمه: مهرناز شهرآرایی، )ها، تحقیقات و راه(. انگیزش در تعلیم و تربیت )نظریه2002پنتریج وشانک )

 علم. 

ان دوره متوسطه آموزدانش(. بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزه پیشرفت 1385نژاد،  مهدی؛ عابدی، احمد )سبحانی

 ، سال اول. 1شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی. فصلنامه علمی پژوهشی، روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره

ریزی عصبی کالمی در کنترل اضطراب امتحان، فصلنامه بهداشت روانی، دوره د شناختی رفتاری و برنامه(. رویکر1382سرگلزایی، محمد )

 . 18و 17پنجم، صص 
 (. چاپ پانزدهم، تهران: موسسه نشر آگاه. 1387های تحقیق در علوم رفتاری )سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه، روش

(، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 1380ناز، ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی )سلیمان نژاد، اکبر؛ شهر آرای، مهر

 . 2، شماره31دانشگاه تهران، دوره

ان تیزهوش مدارس متوسطه شهر آموزدانش(. بررسی رابطه میان خودتنظیمی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی 1384سلیمانی، علی رضا )

 اسی ارشد. دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند. نامه کارشنشیراز. پایان

(. ناشر: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 1385های شخصیت، ترجمه: یحیی سید محمدی )(. نظریه1994سولتز، روان و سولتز، سیدنی آلن )

 رودهن. 



هی انگیزش ویادگیری با پیشرفت دشناختی، باورهای انگیزشی، راهبردهای خود نظم(. رابطه هوش، باورهای معرفت1385سیف، دیبا. )

 ی دکتری، دانشگاه شیراز. تحصیلی و بررسی این عوامل در سطوح تفاومت هوش، رساله

ان دختر و پسر مراکز آموزدانش(. رابطه بین باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با شادکامی در 1385محقق زاده، تینا، )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان. ن، پایاندانشگاهی شهرستان ارسنجاپیش

(. نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت 1386رضا. )پور، مریم؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیمحسن

، صص 16های آموزشی، دورهنامه نوآوریفصل ان سال سوم متوسطه )رشته ریاضی( شهر تهران.آموزدانشتحصیلی در درس ریاضی 

34-10. 
 .2ی، دوره7نامه اندیشه و رفتار. شماره(. رابطه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی. فصل1387مردعلی، لیال؛ کوشکی، شیرین )

ج بر خودکارآمدی، های راهبردهای یادگیری خوتنظیمی مبتنی بر مدل پینتری(. بررسی اثر بخشی آموزش مولفه1387مصطفایی، علی. )

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده ان پسر پایه سوم دبیرستان، پایانآموزدانشمنبع کنترل و پیشفت تحصیلی 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between self-regulated learning strategies 

and motivational beliefs and students' academic achievement with learning disabilities. The statistical 
population in this study includes all male and female students in the fifth year of primary disability in 

Rasht in 1398. By random sampling of multi-stage, 5 schools were selected and a questionnaire was 

administered to them. This study was performed by descriptive correlation. Data collection was 

performed through the Learning and Motivational Learning Motivation Strategy (MSLQ) 
Questionnaire and academic achievement was measured through a written (final) GPA, and a 

multivariate regression test was used to analyze and analyze the data and test the research hypotheses. 

The results showed that self-regulated learning strategies with a coefficient of determination of 0.06P 
= according to the value of 0.001p = and motivational beliefs with a coefficient of determination of 

0.02p = according to the value of 0.003p = have a significant effect on students' academic 

achievement. 

Keywords: Learning Disabilities, Self-Regulated Learning Strategies, Motivational Beliefs, 
Academic Achievement 
 


