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  چکیده 
هاي خودتنظیمی هدف پژوهش حاضرمطالعه بررسی رابطه بین راهبرد   

بـه  . آموزان بوددر یادگیري و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش
آموزان دختر و پسر دوره متوسـطه  نفر از دانش 324همین منظور، تعداد 

اي انتخاب و مـورد  گیري تصادفی طبقهشهرساري با روش نمونه 1ناحیه 
ابـزار  . دختـر بودنـد   173پسـر و  151از این تعداد، . اندمطالعه قرار گرفته

آمـوزان، پرسشـنامه   مورد پـژوهش جهـت سـنجش خـودتنظیمی دانـش     
زیمرمن و مارتینز پونز، جهت سنجش انگیزش ) MSLQ( خودتنظیمی

پیشرفت، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و از معـدل سـال گذشـته بـه    
سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده . عنوان عملکرد تحصیلی استفاده شد

و آزمـون هـاي تحلیـل واریـانس چنـدمتغیري       یب همبسـتگ یها از ضرا
)MANOVA(مسـتقل و رگرسـیون    یهـا از تـ  سه گروه یمقا ي، و برا

نتایج پژوهش نشان داد، بین راهبردهـاي  . چندمتغیري استفاده شده است
آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود خودتنظیمی در یادگیري دانش

شرفت دانـش  یزش پیو انگ یمیخود تنظ يریادگی ين راهبردهایدارد و ب
ــین راهبردهــاآمــوزان دختــر و پســر تفــاوت معنــادار وجــود دارد و   يب

دانـش آمـوزان رابطـه معنـادار      یلیم و عملکرد تحصیخود تنظ يریادگی
ن جنسیت و انگیزش پیشرفت دانـش آمـوزان تفـاوت    یوجود دارد، اما ب

دانش آمـوزان   یلیت و عملکرد تحصین جنسیاما ب. معنادار وجود ندارد
بردهاي هاي راهمقیاسبه عالوه، از بین خرده . تفاوت معنادار وجود دارد

بینـی  تواند پیشیادگیري خودتنظیمی فقط راهبردهاي مدیریت منابع می
  .آموزان به عمل آوردپیشرفت در دانشمناسبی از انگیزه

  
راهبردهـاي یـادگیري خـود تنظیمـی، انگیـزه       :واژه هـاي کلیـدي   

  پیشرفت، عملکرد تحصیلی
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Abstract 
The aim of the current research is to investigate the 
relationship between self-regulation learning and 
achievement motivation with academic 
performance among high school students in Sari. 
The method of study is correlational in nature. The 
population consisted of 4895 students during the 
second educational year of 2009-2010 in Sari high 
schools. The sample consisted of 324 students (151 
boy students and 171 girl students) who were 
selected using stratified random sampling method 
from among high school students. The research 
instrument was a 31-item questionnaire by 
Zimmerman and Pons (1986) for self-regulated 
learning strategies (MLSQ) with a reliability of 
(a=%89) and a 29-item questionnaire for 
achievement motivation (MAI) with a reliability of 
(a=%73). The data were analyzed using testing 
statistical significance, coefficient of 
determination, and for comparing independent 
group t-test and Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA) and regression were used. The 
findings showed that there is a significant 
difference between self-regulation learning 
strategies and achievement motivation. Results 
showed that there is a significant difference 
between self-regulation learning strategies among 
boys and girls. Also, there is a significant 
difference between self-regulation learning 
strategies and students' achievement motivation. 
Besides, there is a significant difference between 
self-regulation learning strategies and academic 
performance of the students. However, there is not 
any significant difference between gender and 
achievement motivation.  
 
Keywords: Self-regulation learning strategies, 
achievement motivation, academic performanc 
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  مقدمه

شناســـان و پژوهشـــگران شـــناختی و  را روان 1خـــودتنظیمی
ایـن  . مطـرح کردنـد   1960از دهۀ  2اجتماعی از جمله بندورا

هـاي   هاي مختلف روانشناسی از جملـه نظریـه   سازه در نظریه
گرایـی مـورد    رفتاري، شناختی، شناخت اجتماعی و سـاخت 

نظـران مختلـف الگوهـاي     صـاحب . توجه قـرار گرفتـه اسـت   
از . انـــد تی از خـــودتنظیمی در یـــادگیري ارائـــه دادهمتفـــاو
هـاي گونـاگون در ایـن زمینـه      هاي مشترك دیـدگاه  ویژگی

 3زیمرمن. ها با همدیگر است همپوشی نسبتاً زیاد این دیدگاه
راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی را نوعی یادگیري ) 1986(

کـه   تعریف کرده است که در آن یادگیرندگان بـه جـاي آن  
سب دانش و مهارت بر معلمـان، والـدین و یـا دیگـر     براي ک

هـاي خـود را    متولیان آموزشی تکیه کننـد، شخصـاً کوشـش   
  . کنند شروع و هدایت می

به عبارت دیگر، خودتنظیمی در یادگیري به منزلۀ مشارکت 
و  6شــناختی ،5ی، انگیزشــ4فعــال یادگیرنــده از نظــر رفتــاري 

بر این اساس  چهارچوب اصلی این نظریه. است 7فراشناختی
 –آمـوزان چگونـه از نظـر شـناختی      استوار اسـت کـه دانـش   

فراشــناختی و انگیــزش و رفتــاري یــادگیري خــود را ســامان 
  ). 8،1990زیمرمن و پونز(بخشند  می

براي خـودتنظیمی سـه مؤلفـه    ) 1990( 9گروت پینتریچ و دي
هـاي   راهبردهاي شناختی، راهبردهـاي فراشـناختی و راهبـرد   

  .اند کر کردهمدیریتی را ذ
آمـوزان بـراي    هایی که دانـش  به راهبرد10هاي شناختی راهبرد

کنند  ها استفاده می مطلب از آن یادآوري و درك  یادگیري، 
هـا   هایی هستند که یادگیرنده به کمـک آن  اشاره دارد؛ اقدام

ــب    ــد دادن و ترکی ــراي پیون ــازه را ب ــات ت ــا    اطالع ــردن ب ک
هـا در حافظـه    سـازي آن  رهاطالعات قبالً آموخته شده و ذخی

  ).1389سیف،(کنند  مدت آماده می دراز
راهبردهاي فراشناختی تدبیرهایی براي نظارت بر راهبردهاي 

بـه اعتقـاد   ). 1389سـیف، (هـا   شناختی و کنترل و هدایت آن
راهبردهــاي ) 1373بــه نقــل از محمــدي،(بــراون وهمکــاران 

ــت    ــدگان جه ــه یادگیرن ــتند ک ــایی هس ــناختی راهبرده  فراش
هــاي شـناختی مــورد   ریـزي، بــازبینی، اصـالح فعالیـت    برنامـه 

  .دهند استفاده قرار می
راهبردهــایی هســتند کــه     11هــاي مــدیریت منــابع    راهبــرد 

یادگیرندگان از آن براي کنترل و اداره محیط مثل مـدیریت  
ــه، و    در تنظــیم وقــت، نحــوة تــالش، انتخــاب محــیط مطالع

سـاالن، منـابع و ماننـد    استفاده از افراد دیگر مثل معلمـان، هم 
آمـوزان کمـک    این راهبردها بـه دانـش  . کنند آن استفاده می

هـا   کنند تا با محیط سازگار شده و آن را با توجه به هدف می
  ).1990زیمرمن ومارتینز، پونز،(و نیازهاي خود تغییر دهند

تنظیمـی یـادگیري    هاي نظري برجسته در زمینـه خـود   دیدگاه
در تـالش بـراي    1980هـا اکثـراً از    ایـن نظریـه  . فراوان اسـت 

. پدیـد آمدنـد    دهـد،  توصیف آنچه یادگیرنده موفق انجام می
ــدورا  ــارتس)1986(بن ــدنر،  12، بوک ــریچ و ری   ،)2000(، پینت

هـاي   هـا سـاختارها و مکانیسـم    این دیدگاه). 1989(زیمرمن 
هـا از   به عبارت دیگر این نظریـه . کنند متفاوتی را پیشنهاد می

دهنــد و راهبردهــا و  کـه مــورد تأکیـد قــرار مـی    نظـر ابعــادي 
هایی که براي ارتقاي موقعیت یادگیرنده مـورد تأکیـد    فرایند

هـا چهـار فـرض     البته اکثر ایـن نظریـه  . دهند متفاوتند قرار می
  :عمومی مشترك درباره یادگیري دارند

اول ایــن کــه، یادگیرنــدگان در یــادگیري خودشــان فعاالنــه  
ــ. کننــد شــرکت مــی ــدگان مــی  ندوم ای ــد  کــه، یادگیرن توانن

ســوم اینکــه؛ . خودشــان را نظــارت و کنتــرل و تنظــیم کننــد 
تواننـد براســاس آن   یادگیرنـدگان معیارهـایی دارنــد کـه مــی   

و سـرانجام، یادگیرنـدگان خـود    . عمل خود را ارزیابی کنند
  .کنند تنظیم، رابطه بین بافت و موقعیت را تنظیم می

، عموماً بـراي انگیـزش در   13تپردازان پردازش اطالعا نظریه
ــر     ــوض ب ــد، در ع ــی قائلن ــت کل ــودتنظیم اهمی ــادگیري خ ی

  .اند ها و استدالل یادگیرندگان تاکید زیادي کرده روش
بــه مباحـث رشـدي خــودگردانی     :14نظریـه پـردازان کنشـگر   

توجه نسبتاً کمی دارند ولی در عوض به نقش عوامل بیرونی 
  .ندورز در یادگیري خودتنظیم تأکید می
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آموزان خـودتنظیم، دائمـاً    ، معتقد است دانش)1952( 15پیاژه
باشند و تالش براي رسیدن به  می 16یابی در تالش براي تعادل

  .شود ها می این تعادل باعث یادگیري آن
، بر طبق نظر او تعامالت درون منطقـه  )1978( 17ویگوتسکی

شود که یادگیرنـدگان نـوع یـادگیري     تقریبی رشد باعث می
  .د را، از دیگرتنظیمی به خودتنظیمی انتقال دهندخو

ــار  -نظریـــه اررزش ــریچ و  : انتظـ ــه توســـط پینتـ ایـــن نظریـ
ــروت دي ارائــه شــده اســت ایــن پژوهشــگران،     ) 1990(گ

ي  خودتنظیمی را هم شامل عوامل شناختی و هم دربرگیرنده
  .دانند عوامل انگیزشی می

 هــاي خــودتنظیمی بــه ، آمــوزش مهــارت)1997(بوکــارتس 
. دانـد  پـرورش مـی   و   یادگیرندگان را هدف اصـلی آمـوزش  

شود کـه فـرد در دوران    ها نه تنها موجب می زیرا این مهارت
تحصیل یادگیري خویش را هدایت کند، بلکه پس از اتمـام  

آورند که فـرد دانـش    تحصیالت نیز، این امکان را فراهم می
  .خود را همزمان با دانش روز تطبیق دهد

ترین شکل یادگیري  خودتنظیمی را پیشرفته): 1994(،18کرنو
ــت  ــته اس ــناختی دانس ــودتنظیم را  . ش ــادگیري خ ــوم ی او مفه

کنــد کــه  اي از راهبردهــاي یــادگیري تعریــف مــی مجموعــه
تواند بـراي مواجهـه بـا نیازهـاي یـک تکلیـف        یادگیرنده می

  . پذیر به کار برد بصورت موثر و انعطاف
ودتنظیمی را یـک فرآینـد   خـ ): 2007( 19ریو، اسمیت  اُرائل،

دانند که در آن معلم و  شـاگرد مشـترکاً فعالیـت     همیاري می
کننـد و از   کنند و بـر آن نظـارت مـی    تحصیلی را طراحی می

  .آورند آن ارزشیابی به عمل می
هـاي افـراد خـودتنظیم     مطالعات انجام شده در زمینه ویژگـی 

ــده     ــراد معمــوالً شــروع کنن ــن اف حــاکی از آن اســت کــه ای
ادگیري هســتند و بــراي خــود اهــداف قابــل وصــول و      یــ

کننـد   کنند، عملکرد خود را بازبینی می یافتنی تعیین می دست
هایی در تشـخیص نقـایص و اصـالح و     و با استفاده از ارزش

، بـــه نقـــل از 1900پینتـــریچ،(کوشـــند  هـــا مـــی جبـــران آن
  ).زاده توکلی

ارهـایی  فراگیران خودتنظیم وقتـی الزم باشـد رفت    براي نمونه
ــر مــی   ــر تکلیــف و شــرایط، تغیی ــه تغیی ــد  را، در پاســخ ب دهن

  ).2009زیمرمن(
این فراگیران خودتنظیم از کیفیت عملکردشـان در آزمـون،   

  )1990،پونز –زیمرمن و مارتینز . (بیشتر آگاهند
آمــوزان خــودتنظیم  ، معتقــد اســت دانــش )2002( 20شــانک

ی، استقامت، کوش توانند فرایند خودتنظیم را از راه سخت می
ــز کمــک گــرفتن از معلمــان و     ــرد دیگــر و نی انتخــاب راهب

  .دوستان تغییر دهند
، خودتنظیمی را تولید و هدایت اندیشـه،  )2004( 21سانتراك

هیجانات، رفتارها توسـط خـودفراگیر بـه منظـور رسـیدن بـه       
  .داند هدف می

گوینـد اگـر چـه بـر سـر تعریـف        ، مـی )2007(گرین و آزدو
نظـران اخـتالف وجـود     در میـان صـاحب  نظري خودتنظیمی 

ها بر این باورند که، این فراگیران خودتنظیم  دارد اما همه آن
اند و به کمک نظارت، راهبرد یادگیري خود را به طـور   فعال

  .بخشند موثر سامان می
ــالوین ــیدن و   )2006(اسـ ــایی اندیشـ ــودتنظیمی را توانـ ، خـ

  . تکردن مسائل بدون کمک دیگران عنوان نموده اس حل
شـان   ، خودتنظیمی را برداشت افراد از توانـایی )1997(بندورا

جهت طراحی و انجام رفتارهاي ضروري به منظور دسترسـی  
  .نماید به اهداف خاص تعریف می
و ) 1992(و زیمرمن 22ریزمبرگ(برخی از مطالعات از جمله 

از وجود ) 1998، به نقل از والترز، 1994(شانک و زیمرمن، 
ر میـان اسـتفاده از راهبردهـاي خـودتنظیمی در     ارتباط معنـادا 

  .کند یادگیري و پیشرفت تحصیلی حکایت می
) 1998، بــه نقــل از والتــرز،    1992(ریزمبــرگ و زیمــرمن 

آمـوزان دبیرسـتانی کـه عملکـرد      کنند که دانـش  گزارش می
تحصــــیلی بــــاالتري دارنــــد در اســــتفاده از راهبردهــــاي  

هـــاي  راهبــرد ترنـــد و از  خــودتنظیمی در یـــادگیري موفــق  
ــوع ــی    متن ــتفاده م ــت اس ــا موقعی ــورد ب ــري در برخ ــد و  ت کنن
ــد    دانــش ــري برخــوردار بودن آمــوزانی کــه از موفقیــت کمت
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راهبردهاي اندکی را گزارش دادند و آشکار کردنـد کـه در   
  .مورد نحوة مطالعات مطالب علمی، روش معینی ندارند

ــی  ــان م ــات نش ــرد   مطالع ــتفاده از راهب ــه در اس ــد ک ــاي  ده ه
تنظیمی در یــادگیري تفـاوت فــردي و گروهـی وجــود   خـود 
) 1994( 23از آن جمله باید به مطالعه آنـدرمن و یانـگ  . دارد

و  24پاچـارس ) 1990(گـروت  ، پنتـریچ و دي )1383(صمدي
هــا  نتــایج برخــی از پــژوهش. اشــاره کــرد) 2001(همکــاران
آن است که تفاوتی بین دختران و پسران در میـزان   حاکی از 

ــدارد  اســتفاده از  ــادگیري خــودتنظیم وجــود ن راهبردهــاي ی
ــگ، ( ــدرمن و یان ــمدي،1994آن ــد 1383؛ ص ــین و هی ، 25؛ ل

که زیمرمن در پژوهشـی کـه در ایـن زمینـه      حالی در). 1989
داري  انجام داد، مشاهده کرده است که دخترها به طور معنـی 

نسبت به پسرها بیشتر بـه یادداشـت کـردن، نظـارت برخـود،      
  . توجه دارندسازمان دادن محیط 

انجام دادند ) 1990(پونز –در پژوهشی که زیمرمن و مارتینز 
معلوم شد دختران نسـبت بـه پسـران بـه طـور کلـی، اسـتفادة        

  . بیشتري از راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی گزارش دادند
آمـوز   دانش 100اي را بر روي  مطالعه) 1990(زیمرمن و پونز

ها بیانگر  ام دادند، یافتهآموز باهوش انج دانش 100معمولی و 
آمـوزان بـاهوش از راهبردهـاي یـادگیري      این بود کـه دانـش  

  .کنند آموزان معمولی استفاده می بیشتري نسبت به دانش
، معتقـد اسـت کـه معمـوالً بیشـتر      )2008(همچنین زیمـرمن، 

آمــوزان از راهبردهــاي یــادگیري خــودتنظیم اســتفاده  دانــش
آمـوزان خـودتنظیم از    آنچـه موجـب تمـایز دانـش    . کننـد  می

هـا و   شود، آگاهی آنها از چگونگی ایـن راهبـرد   دیگران می
  . نیز داشتن انگیزه براي کاربرد آنهاست

ــادگیري  ، راهبردهـــاي)2002( 26چـــن مطـــابق پـــژوهش    یـ
تحصــــیلی یادگیرنـــدگان تــــأثیر   پیشـــرفت  خـــودتنظیم در 

سـخنرانی   هـاي یـادگیري مبتنـی بـر     محیط ولی. دارد معناداري
  .دهد رشد نمی را در یادگیرندگان ویژگی این

یکی از متغیرهـایی کـه بـا راهبردهـاي یـادگیري خـودتنظیم       
ارتباط دارد انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی است، زیرا 

کننـد   راهبردهاي یادگیري خودتنظیم به این نکتـه توجـه مـی   

آمـوزان شخصـاً فراینـد یـادگیري خـود را       که چگونه دانـش 
حال مطالعـه  . نمایند دهند و تنظیم می یر میکنترل کرده و تغی

. هر یک از این متغیرهـا از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت     
ــی     ــه م ــن زمین ــات کــافی در ای ــب اطالع ــا کس ــرا ب ــوان  زی ت

آموزان طراحی کـرد   هاي آموزشی مناسبی براي دانش برنامه
هاي مختلف  و زمینه را براي افزایش عملکرد تحصیلی گروه

  .م نمودآموزان فراه دانش
انگیـزه پیشـرفت را   ) 1387، به نقل از سـیف، 1993( 27روبینز

سائقی براي پیشی گرفتن بردیگران، دستیابی بـه پیشـرفت بـا    
هاي مشـخص و تـالش جهـت کسـب موفقیـت       توجه مالك

  .داند می
ــیتپک ــش ) 2002( 28اس ــت دان ــان داده اس ــوزان داراي  نش آم

  .اند انگیزش پیشرفت سطح باال در کارهاي مدرسه موفق
نظریه هاي متفاوتی در مورد انگیزش به عنوان یک موضـوع  

مــثالً، رویکـــرد  . گســترده و پیچیــده مطـــرح شــده اســـت   
رفتارگرایی، انگیزش را وابسته به کسب تقویت و اجتناب از 

بـاور بـر ایـن      در رویکـرد شـناختی، انگیـزش،   . دانند تنبیه می
  . هاي فرد سرچشمه انگیزش او هستند است که اندیشه

گــرا معتقدنــد بــراي ایجــاد انگیــزش بایــد  روانشناســان انســان
نفــس را در افــراد  احســاس شایســتگی، خودمختــاري، عــزت

  ).1387، به نقل از سیف، 29،2004ولفک(افزایش داد 
، اعتقـــــاد داشـــــت انگیـــــزش )1965( 30مـــــک کللنـــــد

را  شود بوسیله آموزش آن خصوصیتی است که می31پیشرفت
گیـزه پیشـرفت یـک خصوصـیات     نظـر وي ان  بـه . افزایش داد

و بسیاري دیگر نشان ) 1965(هاي رینگنس ارثی نیست، یافته
هـاي پیشـرفت و عملکـرد تحصـیلی      دهد کـه بـین انگیـزه    می

  . رابطه وجود دارد
، در پژوهش خود رابطه )1990(گروت پینتریچ و دي

معناداري بین انگیزش پیشرفت و راهبردهاي یادگیري 
ژوهش هایی درخصوص پ. خودتنظیم گزارش دادند

یادگیري خودتنظیم به طول خارق العاده اي در سال هاي 
این مقوله براي دانش آموزان و نیز . اخیر گسترش یافته است

معلمان حائز اهمیت است، چرا که هدف اصلی آموزش و 
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پرورش، ایجاد یادگیرندگان و متفکران مستقل و خودتنظیم 
  . است

یک موضـوع مهـم بـراي    به طور کلی یادگیري خودتنظیمی 
یادگیري انسان است و روانشناسان تربیتی بر شـرکت فعاالنـه   

و پیشـرفت  . فراگیران در فرآینـد یـادگیري تاکیـد مـی کننـد     
تحصیلی و عوامـل مـوثر بـر آن سالهاسـت کـه مـورد توجـه        
متخصصــان آمــوزش و پــرورش بــوده اســت و ســاالنه ســهم 

این میان  در. زیادي از پژوهش را به خود اختصاص می دهد
رویکردهاي مختلفی به منظور بررسـی عوامـل تعیـین کننـده     
پیشرفت تحصیلی انتخاب شده است که برفرآینـدهاي مـوثر   

  .بر عملکرد تحصیلی تاکید می ورزند
از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهـاي  
ــا عملکــرد    ــزش پیشــرفت  ب ــادگیري و انگی خــودتنظیم در ی

ــن  . باشــد ن مــیآمــوزا تحصــیلی دانــش ســؤال اساســی در ای
ــادگیري      ــاي ی ــین راهبرده ــا ب ــه  آی ــت ک ــن اس ــژوهش ای پ
خودتنظیم و انگیزش پیشرفت دانـش آمـوزان رابطـه معنـادار     
ــودتنظیم و    ــادگیري خ ــاي ی ــین راهبرده ــا ب وجــود دارد؟ آی
عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطـه معنـادار وجـود دارد؟    

دانش آموزان تفاوت  آیا بین جنسیت و راهبردهاي یادگیري
معنـادار وجـود دارد؟ آیـا بـین جنسـیت و انگیـزش پیشـرفت        
دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد؟ آیـا بـین جنسـیت و    
عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطـه معنـادار وجـود دارد؟    
ــادگیري       ــاي ی ــاي راهبرده ــه ه ــرده مؤلف ــک از خ ــدام ی ک

بـا عملکـرد   خودتنظیم توانایی پیش بینـی انگیـزش پیشـرفت    
تحصیلی را دارند؟ این پژوهش در گسترده اي که منجـر بـه   
بهبود یا اصالح ساختار آموزشی که محصول دانش آمـوزان  
پویا، مستقل، کارآمد و خودگردان باشد، از ضـرورت هـاي   

زیـرا بـا کسـب    . ملموس و عینی نظام آمـوزش کشورهاسـت  
راحـی  توان برنامه آموزشی مناسب، ط اطالع در این زمینه می

و زمینـه را بــراي افــزایش انگیــزش پیشــرفت دانــش آمــوزان  
فراهم آورد و این پـژوهش سـعی دارد گـامی مـؤثر در ایـن      

  . نظام آموزشی بردارد
  

  روش 
از آنجــا کــه هــدف اصــلی ایــن پــژوهش بررســی رابطــه       

ــا      ــرفت ب ــزش پیش ــودتنظیم و انگی ــادگیري خ ــاي ی راهبرده
پـژوهش حاضـر    عملکرد تحصیلی دانش آموزان اسـت، لـذا  

  . غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است
  

  جامعه آماري، نمونه و روش انتخاب نمونه
 1آمـوزان ناحیـه    جامعه آماري پژوهش شامل کلیـۀ دانـش     

نفـر   4895بـه تعـداد    1389-90شهرساري در سال تحصیلی 
نفـر بـه    324نمونـه آمـاري پـژوهش حاضـر بـه تعـداد       . است

نفر پسر است کـه بـر    151و  نفر دختر 173تفکیک جنسیت 
اســـاس جـــدول مورگـــان و کرجســـی تعیـــین و بـــه شـــیوه 

  .اي انتخاب شدند گیري تصادفی طبقه نمونه
  

  ابزار پژوهش
آوري اطالعات مربوط به راهبردهاي یادگیري  براي جمع    

هـاي   خودتنظیم از پرسشنامه خودتنظیمی کـه یکـی از نسـخه   
) 1988(پـونز   زیمـرمن و مـارتینز   MSLQفرعی پرسشـنامه  

پایایی این پرسشنامه را . است، مورد استفاده قرار گرفته است
ــاخ  ) 1379(رفیعیــان  ــا اســتفاده از روش آلفــاي کرونب % 71ب

اطالعات مربوط به انگیزش پیشـرفت، بـا   . گزارش داده است
بــه  AMTاســتفاده از پرسشــنامه انگیــزش پیشــرفت هــرمنس

ضـریب  ) 1381(پـور و همکـاران    طالـب . دست آمـده اسـت  
  .بدست آوردند 74/0ماده برابر با  29آلفا را براي 

  
  ها  یافته

، خالصه اطالعات توصیفی درباره راهبردهـاي  1در جدول   
خودتنظیم، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی به تفکیـک  

هـا   مقیـاس  بیشترین میانگین از این خـرده . جنسیت آمده است
یم فراشـناختی  مقیاس راهبرد خودتنظ به تفکیک جنس خرده

و کمتـرین میـانگین    X=8/49و مونـث  X= 39/46مذکر 
راهبردشـناختی   15/23مقیاس به تفکیک جنس، مذکر  خرده

  . راهبرد مدیریت منابع تعلق دارد X=57/26از 
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  جنسیت و راهبرد خودتنظیم آماره هاي توصیفی آزمودنی ها بر حسب:  1جدول 
  شاخص آماري                              

  حجم نمونه  انحراف معیار  میانگین  جنسیت  مقیاس

  151  75/5  15/23  مذکر  راهبرد خود تنظیم شناختی در یادگیري
  173  98/4  2/25  مونث

  151  62/10  39/46  مذکر  راهبرد خودتنظیم فراشناختی در یادگیري
  173  18/10  8/49  مونث

  151  76/7  57/26  مذکر  راهبرد خودتنظیم مدیریت منابع
  173  18/6  98/29  مونث

  151  97/11  05/80  مذکر  انگیزش پیشرفت
  173  08/11  69/81  مونث

  عملکرد تحصیلی 
  151  73/2  15/17  مذکر
  173  02/2  77/17  مونث

  
  ضرائب همبستگی: 2جدول 

  اداريسطح معن  ضریب همبستگی  منابع تغییر
  000/0  216/0  راهبردهاي یادگیري خودتنظیم و انگیزش پیشرفت
  000/0  2/0  راهبردهاي یادگیري خودتنظیم و عملکرد تحصیلی

  
شـود، بـین راهبردهـاي یـادگیري      گونه که مشاهده مـی  همان

خودتنظیم و انگیـزش پیشـرفت و بـین راهبردهـاي یـادگیري      
. وجـود دارد  خودتنظیم وعملکرد تحصیلی رابطـه معنـاداري  

هاي راهبردهاي خودتنظیمی فرد  به عبارت دیگر، هرچه نمره
ــرد      ــرفت و عملک ــزش پیش ــد، انگی ــاالتر باش ــادگیري ب در ی

  .تحصیلی نیز باالتر خواهد بود
  

  هاي راهبردهاي خودتنظیمی خرده مقیاس  MANOVAتحلیل واریانس چند متغیري : 3جدول 
  آموزان مذکر و مونث یادگیري دانش 

مجموع   ع تغییرمنب  
 df  مجذورات

میانگین 
  F  مجذورات

سطح 
  معناداري

یت
جنس

  

  001/0  72/11  64/336  1  64/336  راهبردهاي خود تنظیمی شناختی در یادگیري
  003/0  66/8  4/935  1  4/935  راهبردهاي خودتنظیمی فراشناختی در یادگیري

  000/0  28/19  61/935  1  61/935  راهبردهاي خودتنظیمی مدیریت منابع در یادگیري

  خطا

  7/28  322  1/9242  راهبردهاي خودتنظیمی شناختی
  967/107  322  477/34765  راهبردهاي خودتنظیمی فراشناختی    

  52/48  322  82/15625  راهبردهاي خودتنظیمی مدیریت منابع
  

شـود بـین جنسـیت و راهبردهـاي      همان گونه که مشاهده می
، 000/0P< ،1=df(یادگیري خودتنظیمی مدیریت منابع در 

28/19=F (تفاوت معنادار وجود دارد .  

ــودتنظیمی     ــاي خــ ــیت و راهبردهــ ــین جنســ ــین بــ همچنــ
ــناختی ــادار  )003/0P< ،1=df ،66/8=F(فراش ــاوت معن ، تف
کـه کـدام گـروه از     براي مشـخص سـاختن ایـن   . وجود دارد
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ــن تفـــاوت  دانـــش ــوزان در ایـ ــعیت بهتـــري   آمـ ــا از وضـ هـ
هاي آنـان درجـدول    ی به میانگین نمرهبایست برخوردارند، می

ــیم 1توصــیفی شــماره  ــر اســاس  . مراجعــه کن از آنجــا کــه ب
هاي خودتنظیم در یادگیري، بدست آوردن  پرسشنامه راهبرد

هـاي بیشـتر، مؤیـد وضـعیت بهتـر در آن خـرده مقیـاس         نمره
ــی   ــابراین م ــت، بن ــه   اس ــین نتیج ــوان چن ــه    ت ــود ک ــري نم گی

هاي راهبردهاي شناختی،  اسمقی آموزان دختر در خرده دانش
  .اند فراشناختی، و مدیریت منابع در یادگیري بهتر عمل کرده

 آموزان در دو جنس مذکر و مونث آزمون تی مستقل براي بررسی تفاوت انگیزش پیشرفت دانش: 4جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  t  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت

  275/0  244  155/1  97/11  05/80  مذکر
  44/10  01/82  مونث

  
 آموزان در دو جنس مذکر و مونث آزمون تی مستقل براي بررسی تفاوت عملکرد تحصیلی دانش: 5جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره تی  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت

  03/0  317  094/1  74/2  15/17  مذکر
  02/2  77/17  مونث

  
نتیجه آزمون تـی  . شود همان گونه در جدول باال مالحظه می

گویاي آن است که میانگین هاي دو گـروه مـذکر و مؤنـث    
تفاوت معنی داري با یکدیگر نداشته و این دو گروه با سطح 

درصد در میانگین انگیزش پیشرفت با هـم مشـابه   95اطمینان 
فـرض  بنابراین فرض صفر تحقیق پذیرفته و در مقابل . هستند

اما نتیجه آزمون تی مستقل در جـدول دوم  . یک رد می شود
هاي عملکرد تحصیلی دو گروه  گویاي آن است که میانگین

مذکر و مؤنث تفاوت معناداري یا یکـدیگر داشـته و ایـن دو    

درصــد در ایــن میـانگین بــا هــم  95گـروه بــا ســطح اطمینـان   
ر بنابراین فرض صفر تحقیـق رد و د . اختالف و تفاوت دارند

بـراي مشـخص سـاختن    . مقابل فرض یک پذیرفته مـی شـود  
اینکه کدام گروه از دانش آموزان عملکرد تحصـیلی بهتـري   

آمار توصیفی مراجعـه نمـوده و    4-8دارند، به جدول شماره 
شود با توجه به میـانگین نمـره تحصـیلی، دانـش      مشخص می

  .آموزان دختر عملکرد بهتري دارند
  

  رگرسیون چند متغیرهضرائب همبستگی :  6جدول 

ضریب همبستگی   ضریب همبستگی غیراستاندارد    مدل
  سطح معناداري  +  استاندارد

  
  
  
1  

  بتا  خطاي استاندارد B  راهبردهاي خودتنظیمی شناختی
153/0  14/0  07/0  098/1  273/0  

  147/0  45/1  09/0  07/0  102/0  راهبردهاي خودتنظیمی فراشناختی
  27/0.  217/2  141/0  102/0  226/0  مدیریت منابعراهبردهاي خودتنظیمی 

  ي مدل خالصه: 7جدول 
  مجذور تعدیل شدهR  مجذورR R  مدل

1  246/0  06/0  049/0  
                               



  

85   

  
  انگیزش پیشرفت: متغیر وابسته    

 تحلیل واریانس: 8جدول 
   F میانگین مجذورات  d.f مجموع مجذورات  مدل 

 491/4 873/24 4 492/99 سیون رگر  1  002/0

 538/5 318 237/1761 باقیمانده

  عملکرد تحصیلی:متغیر وابسته          
بینی زیر از روش رگرسیون  با توجه به جدول باال، مدل پیش

، 049/0= تنظـیم شـده     Rمجـذور  . چند متغیري بدست آمـد 
000/0P<  ،4=df ،588=F شـود   گونه که مشاهده مـی  همان
ــاي  در  معادلـــه رگرســـیون فقـــط خـــرده مقیـــاس راهبردهـ

  . خودتنظیمی مدیریت منابع در یادگیري معنادار است
 :از عبارتند متغیرها

                     شناختی خودتنظیم یادگیري راهبردهاي -1

  07/0 B=273/0 P<   
                           فراشناختی   خودتنظیم یادگیري راهبردهاي-2

     09/0  B = 147/0    P< 

          منابع   مدیریت خودتنظیم یادگیري راهبردهاي -3

 141/0 B =   027/0P<      
بـدین معنــا از بـین خــرده مقیـاس راهبردهــاي خــودتنظیم در    

بینـی   تواند پـیش  یادگیري، فقط راهبردهاي مدیریت منابع می
  .آموزان به عمل آورد مناسبی از انگیزش پیشرفت در دانش

  گیري بحث و نتیجه
سعی در پرداختن به رویکردي  21آموزش و پرورش قرن    

تـر بـه نقـش راهبردهـاي      دارد که بایـد در آن نگـاهی عمیـق   
بـه  ) شناختی، فراشناختی، مدیریت منابع(یادگیري خودتنظیم

همگـام بـا   . عنوان محورهاي اساسـی یـادگیري داشـته باشـند    
ي امکانـاتی را  تغییرات سریع درسطوح مختلف، تمـدن بشـر  

فـراهم آورده کــه رویکــرد آمـوزش را بــه یــادگیري تبــدیل   
در این راستا، نقش راهبردهاي خـودتنظیمی در  . ساخته است

عالقمنـد سـاختن و   . یابـد  یادگیري بیش از پیش اهمیـت مـی  
ــت  ــه فعالی ــران ب ــدن فراگی ــام   برانگیزان ــاي تحصــیلی در نظ ه

ري آموزشــی از طریــق راهبردهــاي خــودتنظیم در یــادگی     
انـدرکاران نظـام    موضوعی است که باید مـورد توجـه دسـت   

توســعه و تقویــت نقــش راهبردهــاي  . آموزشــی قــرار گیــرد
یادگیري خودتنظیم در انگیـزش پیشـرفت فراگیـران نیازمنـد     

بنـابراین، بـراي اسـتقرار    . اسـت   ریزي دقیـق و گسـترده   برنامه
نظام آموزشی مبتنـی بـر راهبردهـاي یـادگیري خـودتنظیمی      

ش حاضر به هدف بررسی رابطه راهبردهـاي یـادگیري   پژوه
خودتنظیم و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی فراگیـران  

  . انجام شد
ــه    ــاي     یافت ــین راهبرده ــژوهش نشــان داد کــه ب ــن پ ــاي ای ه

یادگیري خـودتنظیم و انگیـزش پیشـرفت و بـین راهبردهـاي      
یــادگیري خــودتنظیم و عملکــرد تحصــیلی رابطــه معنــاداري 

  . دارد وجود
، )1382(هـاي پــژوهش هــاي اصــغرزاده،  ایـن نتــایج بــا یافتــه 

کـه بیـانگر وجـود رابطـه مثبـت و      ) 2008(ولی) 1382(امینی
ــزش     ــودتنظیم و انگی ــادگیري خ ــاي ی ــین راهبرده ــادار ب معن

  . پیشرفت فراگیران بوده، همخوان است
گــزارش دادنــد کــه رابطــه  ) 1990(گــروت پینتــریچ و دي   

ردهــاي یــادگیري خــودتنظیم و انگیــزش معنــاداري بــین راهب
ها نشان دادند کـه   در این پژوهش، یافته. پیشرفت وجود دارد

آمـوزان   بین راهبردهاي خودتنظیم و عملکرد تحصیلی دانش
هـاي پـژوهش    ایـن نتیجـه بـا یافتـه    . رابطه معنادار وجـود دارد 

کـه  ) 1382(و لطیفیان) 1382(، البرزي و سیف )1998(ولترز
اهبردهــاي یــادگیري خــودتنظیم بــر عملکــرد  تــاثیر مثبــت ر

و . انـد همخـوان اسـت    تحصیلی یادگیرنـدگان را بیـان کـرده   
و ) 1990(گروت هاي پژوهش پینتریچ، دي طور با یافته همین

انـد، بـین راهبردهـاي یـادگیري      که نشان داده) 1999(چانگ
خودتنظیم و عملکرد تحصیلی رابطـه وجـود دارد هماهنـگ    

ــی دانــش. اســت ــادگیري  آمــو یعن زانی کــه از راهبردهــاي ی
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کنند پیشرفت تحصیلی باالتري دارنـد،   خودتنظیم استفاده می
هـــاي شـــارلوت و   هـــا بـــا نتـــایج پـــژوهش    ایـــن یافتـــه 

) 1382(، کجباف و همکـاران )2006(، چن)2008(همکاران
زیـرا، دانـش   . همخـوانی دارنـد  ) 1385(نژاد و عابدي سبحانی

یـادگیري خـودتنظیم   آموزانی کـه برخـوردار از راهبردهـاي    
می باشند قادر هستندي، عالوه بر اهـداف کوتـاه مـدت کـه     
همانا موفقیت در تحصیل می باشد با آینده نگري مسـیري را  

  .براي خودش ترسیم می کنند
ــیت و         ــین جنس ــه ب ــان داد ک ــژوهش نش ــایج پ ــین نت همچن

آمــوزان تفــاوت معنــاداري وجــود  انگیــزش پیشــرفت دانــش
که نشان ) 1994(نتایج پژوهش جگدي این پژوهش با. ندارد

داد بــین جنســیت و انگیــزش پیشــرفت و عملکــرد تحصــیلی  
. آموزان رابطـه معنـاداري وجـود دارد، همخـوانی دارد     دانش

آمـوزان   براي مشخص کردن این کـه کـدام گـروه از دانـش    
آمــار  1عملکــرد بهتــري دارنــد بــا توجــه بــه جــدول شــماره 

آمـوزان دختـر    دانـش  هاي تحصـیلی  توصیفی و میانگین نمره
عدم هماهنگی این یافته شاید به دلیـل  . عملکرد بهتري دارند

متفاوت بـودن راهبردهـاي مـورد اسـتفاده دختـران و پسـران       
ــد ــریچ و  .باش ــروت ديپینت ــوع    ) 1990( گ ــه ن ــد ک معتقدن

راهبردهاي مورد استفاده دختران و پسران جهـت یـادگیري،   
د که بین جنسـیت و  هاي پژوهش نشان دا یافته. متفاوت است

. راهبردهاي یادگیري خودتنظیم تفاوت معنـادار وجـود دارد  
آمـوزان دختـر در خـرده     شـود دانـش   چنین نتیجه گیـري مـی  

مقیاس شـناختی، فراشـناختی و مـدیریت منـابع در یـادگیري      
انـد کـه بـا پـژوهش      آمـوزان پسـر عمـل کـرده     بهتر از دانـش 

ن در استفاده که نشان داد بین دختران و پسرا) 1382(صمدي
از راهبردهــاي یــادگیري خــودتنظیم تفــاوت معنــادار وجــود 

ــت  ــوان نیسـ ــدارد، همخـ ــه . نـ ــن یافتـ ــات   ایـ ــا مطالعـ ــا بـ هـ
پاجـارس و  ) 1990(گـروت  و پینتـریچ و دي ) 1990(زیمرمن

آنها دریافتنـد کـه دختـران    . هماهنگ است) 2001(همکاران
ــابع    ــدیریت من ــه م ــاي مربوطــه ب ــان،  مکــان،(در راهبرده زم

) 1992(آنـدرمن و یانـگ  . بر پسران برتري دارنـد ) اريهمک

معتقد بودند کـه متغیـر جنسـیت تـاثیر انـدکی بـر اسـتفاده از        
  . راهبردهاي شناختی دارند

هـاي   هـاي ایـن محققـان بـا یافتـه      علت عدم هماهنگی یافته   
هـاي   توان ناشی از تفاوت گروه حاصل از این پژوهش را می

ــو    ــاي م ــه و راهبرده ــورد مطالع ــادگیري  م ــتفاده در ی رد اس
  .دانست

نشـان داد کـه رابطـه    ) 1995(یافته هاي بوفـارد و همکـاران     
میان راهبردهاي یادگیري خودتنظیم و عملکرد تحصـیلی در  
هر دو جنس یکسان اسـت، امـا برخـی از پـژوهش هـا نشـان       

اند که استفاده از راهبردهـاي خـودتنظیمی در دو جـنس     داده
ها مربـوط بـه اخـتالف در     ین تفاوتدلیل ا. باشد یکسان نمی

شــناختی نیســت بلکــه در ارتبــاط تجربیــات متفــاوت  سـاختار 
بــدین معنـا میــان پســران و دختــران  . دختـران و پســران باشــد 

هاي یادگیري  ها روش تفاوت شناختی وجود ندارد، بلکه آن
و مطالعات و نـوع پـردازش اطالعـات بـا یکـدیگر متفـاوت       

ژوهش فقط راهبردهاي مـدیریت  همچنین در این پ. باشند می
توانـد   مـی ) زمان، مکان، جستجوي کمـک، همکـاري  (منابع 
. آمـوزان باشـد   بینی مناسبی از انگیـزش پیشـرفت دانـش    پیش
  لطفیــان،  ، هــاي ایــن پــژوهش بــا نتــایج پــژوهش ســیف یافتـه 

آنها گـزارش دادنـد کـه میـان     . همخوان است) 1385(بشاش
ــادگیري تن  ــیش راهبردهــاي خــودتنظیم در ی ــل پ ــا عل ــی  ه بین

  . باشد کننده، راهبردهاي مدیریت منابع می
هـاي   نشـان داد کـه مولفـه   ) 1387(هاي پژوهش امینـی  یافته   

بینـی پیشـرفت تحصـلی     راهبردهاي خودتنظیمی توانایی پیش
  . را دارند

تـوان بـا اسـتفاده از نمـرات      نشان داد که می) 1381(کرمی   
اختی، پیشـــرفت راهبردهـــاي یـــادگیري خـــودتنظیم فراشـــن

شـاید علـت عـدم    . بینـی کـرد   آموزان را پیش تحصیلی دانش
هـاي حاصـل از ایـن     هاي این محققان با یافتـه  هماهنگی یافته

هـاي   پژوهش ناشـی از تفـاوت در سـنجش متغیرهـا و گـروه     
  . مورد مطالعه باشد

در ) 1994(گـروت  پینتـریچ و دي ) 1998(ولتـرز و پینتـریچ     
ــه ــتفاده از   هایشــان گــزارش داد یافت ــا اس ــران ب ــد کــه فراگی ن
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هــاي فراشــناختی و  راهبردهــاي خــودتنظیم، انگیــزش فراینــد
بـه  (کننـد  مدیریت منابع یادگیري خود را در درس تنظیم مـی 

  ).1382نقل از کجباف، موسوي،
ــه    ــش    یافت ــزارش دان ــاس گ ــر براس ــاي حاض ــوزان از  ه آم

تــوان مطمــئن بــود کــه  شــان بــود بنــابراین نمــی خــودتنظیمی
انـد اسـتفاده کـرده     آموزان واقعاً از آنچه گزارش کرده شدان

آمـوزان، اسـتفاده از راهبردهـاي     شاید بعضی از دانش. باشند
کـه   خودتنظیمی در یادگیري را گزارش دهند، نه به دلیل این

کننـد، بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه آنهـا         واقعاً از آن اسـتفاده مـی  
بـا تفـاوت   هاي جنسی ممکـن اسـت    آگاهند، بنابراین تفاوت

  .در آگاهی از راهبردهاي خودتنظیمی رابطه داشته باشند
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