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رابطۀ باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با 
عملکرد تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی 

   
 
 

 
  

 
هدف: هدف پژوهش، بررسی رابطۀ باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزشگذاری درونـی، 
اضطراب امتحان) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی، خودتنظیمی) با 
ــود. روش: در ایـن پژوهـش  عملکرد تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطۀ شهر اصفهان ب
ــورت تصـادفی انتخـاب شـدند. بـرای بررسـی  120 دانشآموز پایۀ سوم دبیرستان به ص
متغیرهـای پژوهـش از پرسشـنامۀ راهبردهـای انگیزشـی یـادگـیری (MSLQ) و بـــرای 
اندازهگیری عملکرد تحصیلی از معدل نمرات سال دوم دانشآموزان استفاده شد. یافتـهها: 
تحلیل چند متغیری (رگرسیون) نشان داد که خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان، 
ــایج تحلیـل واریـانس  بهترین پیشبینی کنندگان عملکرد تحصیلی میباشند (p< 0/05). نت
چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانشآموزان دختر و پسر در زمینه اضطراب 
ــن حـاکی از آن بـود کـه در  امتحان تفاوت معنیداری وجود دارد (p<0/003) . نتایج همچنی
سایر متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری بین دانشآمــوزان دخـتر و پسـر وجـود نـدارد. 
نتیجهگیری: به نظر محققان شایسته است معلمــان و مربیـان بـا فراهـم آوردن شـرایط 
مناسب برای رشد خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و با آموزش راهبردهای یادگیری 

خودتنظیمی، به دانشآموزان فرصت بیشتری برای یادگیری بدهند. 
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1مقدمه 

ـــههای  در دو دهـه اخـیر، کارشناسـان تعلیـم و تربیـت بـه مقول
شناخت و انگیزش توجه بیشتری کردهانــد. شـناخت در بـرگـیرنده 
پارهای از تواناییها و اعمال ذهنــی از قبیـل دانـش، درک کـردن، 
تشـخیص دادن و تفکـر میباشـد و انگـیزش بـا مســـایلی از قبیــل 

_____________________________________________
ــوم  1 - نشـانی تمـاس: اصفـهان، دانشـگاه اصفـهان، دانشـکده روانشناسـی و عل

تربیتی، گروه روانشناسی. 
E-mail: m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

هیجان، نگرش و ارزشگذاری ارتباط دارد. 
ــناختی  در گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه بین فرآیندهای ش
و انگیزشی با کنشوری تحصیلی را به طور مجــزا بررسـی کردهانـد، 
ولی امروزه اکثر روانشناسان به هر دو مؤلفــه شـناخت و انگـیزش و 
نقش آنها در یادگیری توجه دارند و بر اساس نظریههای جدید مانند 
ــههای شـناخت، انگـیزش و کنـشوری  یادگیری خودتنظیمی2، مؤلف
ــده و مربـوط بـه هـم در  تحصیلی به صورت یک مجموعه در هم تنی

نظر گرفته میشوند.2 
_____________________________________________
2- self-regulation learning
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ــر ایـن اسـاس اسـتوار اسـت کـه  نظریه یادگیری خودتنظیمی ب
ـــاری،  دانشآمـوزان چگونـه از نظـر فراشـناختی1، انگیزشـی و رفت
یادگیری را در خود سامان میبخشند. (زیمرمن2 و مارتینز- پونــز3، 

  .(1990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 1- الگوی نظریه یادگیری خود تنظیمی پینتریچ و دی گروت (1990) 
 

ـــهی4  بنــدورا، مبنــای یــادگــیری  بـر اسـاس نظریـه سـه وج
خودتنظیمی، شناخت اجتماعی اســت. بـه عقیـده وی، فعالیتهـای 
ــیله سـه عـامل فرآیندهـای شـخصی،  یادگیری دانشآموزان به وس

محیطی و رفتاری آنها تعیین میشود (بندورا5، 1986). 
نظریه یادگیری خودتنظیمی را پینتریچ6 و دیگروت7 (1990) 
ـــها خودکــارآمدی8، ارزشــگذاری  مطـرح کردنـد (شـکل 1). آن
درونی9 و اضطراب امتحان10 را به عنوان باورهای انگیزشی در نظر 
گرفتنـد و راهبردهـای شـناختی، فراشـناختی و تـــالش و تدبــیر11 
دانشآموزان را تحت عنوان یادگیری خودتنظیمی معرفی کردند. 

ــه مجموعـه باورهـای دانشآمـوزان در مـورد  خودکارآمدی ب
ــانک12، 1998).  تواناییهایشـان در انجـام تکـالیف اشـاره دارد (ش
نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است کــه دانشآموزانـی 
کـه خـود را خودکـــارآمد میداننــد، از راهبردهــای شــناختی و 
ــتری اسـتفاده میکننـد و در انجـام تکـالیف اصـرار  فراشناختی بیش

بیشتری از خود نشان میدهند. (پاریس13 و اُکا14، 1986). 
ــف یـا  ارزشگذاری درونی به اهمیتی که دانشآموز به یک تکلی
ــف دارد و هدفـی کـه از  درس خاص میدهد، باوری که به آن تکلی
مطالعه آن دنبال میکند، اطالق میشود. تحقیقات نشان میدهند کـه 
دانشآموزانـی کـه دارای انگـــیزه غلبــه بــر کــار و تکلیفانــد، از 
راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده میکننــد (ایمـز15 و 

آرچر16، 1988). 
اضطراب امتحان احساس یا حالت هیجانی ناخوشایندی است که 
پیامدهای رفتاری و روانشناختی خاصی دارد و در امتحانات رســمی 
و یا دیگر موقعیتهای ارزشیابی تجربه میشود. در رابطه با اضطراب 
ـــل  امتحـان، تحقیقـات بیـانگر رابطـه غـیر خطـی ایـن عـامل بـا عوام
خودتنظیمی – یعنی تالش و تدبیر - میباشند (پینتریچ و دیگروت، 

 .(1990
منظــور از راهبردهــــای فراشـــناختی، مجموعـــه فرآیندهـــای 
برنامهریزی، بازبینی و اصالح فعالیتهای شناختی اســت (زیمرمـن و 
مارتینز - پونز، 1986). تدابیر یادگیری، احاطه دانشآموز بر تکالیف 
ــــو17 و  دشــوار و مــیزان پافشــاری وی در انجــام آنهاســت (کورن

رورکمپر18، 1985).1 
ــناختی و  طبـق نظریـه یـادگـیری خودتنظیمـی، فرآیندهـای فراش
ــد. منظـور  تالش و تدبیر دانشآموزان، خودتنظیمی را تشکیل میده
از خودتنظیمی این است که دانشآموزان مهارتهایی برای طراحی، 
کنترل و هدایت فرآینــد یـادگـیری خـود دارنـد و تمـایل دارنـد یـاد 
بگیرند، کــل فرآینـد یـادگـیری را ارزیـابی کننـد و بـه آن بیندیشـند 
(بـری، 1992). راهبردهـای شـناختی نـیز بـه چارهاندیشـیهایی کـــه 
دانشآموز برای یادگیری، به خاطرسپاری، یادآوری و درک مطالب 
از آنها استفاده میکند، اشاره دارد (زیمرمن و مارتینز- پونز، 1986). 
ـــتریچ و دیگــروت (1990) نشــان داد کــه  نتـایج پژوهـش پین
ــارآمدی و اضطـراب امتحـان بـهترین پیشبینـی  خودتنظیمی، خودک

_____________________________________________
1- metacognitive 2- Zimmerman
3- Martinez-Pons 4- triadic theory
5- Bandura 6- Pintrich
7- DeGroot 8- self-efficacy
9- intrinsic value 10- test anxiety
11- management and effort 12- Schunk
13- Paris 14- Oka
15- Ames 16- Archer
17- Corno 18- Rohrkemper

باورهای انگیزشی 

ارزشگذاری خود-کارآمدی
درونی 

اضطراب امتحان

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 

خودتنظیمی راهبردهای شناختی 
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ــی هسـتند. همچنیـن خودکـارآمدی در  کنندههای عملکرد تحصیل
ــود.  پسران و اضطراب امتحان در دختران به طور معنیداری بیشتر ب
نتایج بعضی از پژوهشها، حاکی از عدم تــأثیر عـامل جنسـیت بـر 
ــای شـناختی اسـت (آندرمـن1 و یـانگ2،  میزان استفاده از راهبرده
1994). این در حالی است که لین3 و هاید4 (1989) دریافتند که از 
این نظر دختران و پسران تفاوتی ندارند، بلکه تفاوت آنها در زمینـه 

یادگیری است. 
بسیاری از یافتههای پژوهشی خاطر نشان میسازند که باورهای 
ــادگـیری خودتنظیمـی دو مؤلفـه مـهم در  انگیزشی و راهبردهای ی
عملکرد تحصیلی دانشآموزان به شمار میآیند، ولی آنها کمتر به 
بررســی رابطــه باورهــای انگیزشــی و راهبردهــای یــادگــــیری 
خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی به صورت یــک مجموعـه در هـم 

تنیده پرداختهاند. 
هدف این پژوهش، استفاده از نتایج آن در تدریــس در مراکـز 
ــن روشهـا بتـوان در جـهت  آموزشی میباشد تا با بهرهگیری از ای
رفع مشکالت تحصیلی دانشپژوهان اقدام کرد. با توجه به اهداف 
مذکور و با در نظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد 

بررسی، فرضیههای زیر تدوین گردیدند: 
ــی،  1- بین باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزشگذاری درون
اضطـراب امتحـان) و راهبردهـــای یــادگــیری خودتنظیمــی 
(راهبردهـای شـناختی، خودتنظیمـی) بـا عملکـرد تحصیلـــی 

دانشآموزان رابطه وجود دارد. 
2- دانشآمـوزان دخـتر و پسـر در زمینـه باورهـــای انگیزشــی و 

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تفاوت دارند. 
 

روش 
نمونه 

ــاضر 120 دانشآمـوز (60 دخـتر و 60 پسـر)  نمونه پژوهش ح
پایۀ سوم دبیرستان بود که از طریق نمونهگیری خوشــهای تصـادفی 
ــهان، و از  چند مرحلهای از میان نواحی پنجگانه آموزشی شهر اصف
ــهار دبیرسـتان (دو دبیرسـتان دخترانـه و دو دبیرسـتان  این ناحیه، چ
پسرانه) و نهایتاً از دانشآموزان این چــهار مدرسـه، 120 نفـر بـرای 

انجام پژوهش انتخاب گردیدند.1 
 

ابزار اندازهگیری 
بـه منظـور جمـعآوری دادههـا، در ایـن پژوهـش، از پرسشـــنامه 
ــرای یـادگـیری5(MSLQ) اسـتفاده شـد. ایـن  راهبردهای انگیزشی ب
ـــای انگیزشــی (25 مــاده) و  پرسشـنامه کـه دارای دو مقیـاس باوره
راهبردهـای یـادگـیری خودتنظیمـی (22 مـاده) میباشـد و مجمـــوع 
مادههای مقیاس آن 47 عدد اســت، بـه وسـیله پینـتریچ و دیگـروت 
(1990) ساخته شده است. مقیاس باورهای انگیزشی، شامل سه خرده 
آزمـون خودکـارآمدی، ارزشـگذاری درونـی و اضطـراب امتحـــان 
ــتفاده  است. مقیاس یادگیری خودتنظیمی، دارای دو خرده آزمون اس
از راهبردهــای شــناختی و خودتنظیمــی میباشــد. مادههــای ایـــن 
ــای «بسـته پاسـخ» پنـج گزینـهای اسـت (از  پرسشنامه از نوع آزمونه
ــادآوری ایـن نکتـه الزم اسـت کـه  کامالً موافقم تا کامالً مخالفم). ی
بخش نخست پرسشنامه شامل سؤالهایی در مورد مشــخصات فـردی 

دانشآموزان (جنس، سن، کالس و …) بود. 
بررسیهای پینتریچ و دیگــروت (1990) بـرای تعییـن پایـایی و 
ــادگـیری (MSLQ) نشـان  روایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی در ی
داد که قابلیت پایایی برای عوامل سه گانه باورهای انگیزشــی، یعنـی 
خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطــراب امتحـان، بـه ترتیـب 
ــاس راهبردهـای یـادگـیری  0/89، 0/87 و 0/75 و برای دو عامل مقی
ــب  خودتنظیمی، یعنی راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بود، به ترتی

0/83 و 0/74 بود. 
ــون را حسـینی نسـب (1379) بـا اسـتفاده از روش  اعتبار این آزم
ــه دسـت آمـده آلفـای کرونبـاخ  تحلیل عامل بررسی کرد که نتایج ب
بـرای خودکـارآمدی، ارزشـگذاری درونـی، اضطـــراب امتحــان، و 
راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 0/68، 0/41، 0/77، 0/64 
و 0/68 بودنـد. همچنیـن الـبرزی و سـامانی (1378) بـرای بـه دســت 
ــنامه راهبردهـای انگیزشـی بـرای یـادگـیری» از  آوردن اعتبار «پرسش
ــد کـه ضریـب اعتبـار 0/76 بـه دسـت  روش بازآزمایی استفاده کردن

آمد. 

_____________________________________________
1- Anderman 2- Young
3- Linn 4- Hyde
5- Motivated Strategies for Learning Questionnaire
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طرح پژوهش و روش تحلیل دادهها 
ــت.  طـرح ایـن تحقیـق، طـرح توصیفـی از نـوع همبسـتگی اس
طرحهـای همبسـتگی بـه بررسـی ارتبـاط بیـن متغیرهـای مختلـــف 
ــه  میپردازند. برای تحلیل دادهها، از آزمونهای رگرسیون چندگان

و تحلیل مانوا استفاده شده است. 
 

یافتهها 
بـرای بررسـی مـیزان رابطـۀ هـر کـدام از متغیرهـای باورهـــای 
انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکــرد تحصیلـی 
ــاتریس  از نرم افزار SPSS-10 استفاده شد، به این ترتیب که ابتدا م
ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش محاسبه شد که نتــایج آن 

در جدول 1 ارائه گردیده است. 
ماتریس ضرایب همبستگی در جدول 1 نشان میدهد که متغیر 
ـــی  خودتنظیمـی بـاالترین همبسـتگی و متغـیر ارزشگـذاری درون
پایینترین همبستگی را با متغــیر عملکـرد تحصیلـی دارد. کلیـه ایـن 

 .(p< 0/05) ضرایب معنیدار هستند

ــد متغـیری بـه روش گـام بـه  جدول 2 نتایج تحلیل رگرسیون چن
گام و میزان تــأثیر خـالص هـر متغـیر بـر عملکـرد تحصیلـی را نشـان 

میدهد. 
همانطور که در جــدول 2 مشـاهده میشـود، بـهترین متغیرهـای 
ــرد تحصیلـی، خودتنظیمـی، خودکـارآمدی و  پیشبینی کننده عملک
 ،p<0/0001  اضطراب امتحان و سطوح معنیداری به ترتیب برابــر بـا

p</001  و p< 0/02 میباشد. 
ـــا متغیرهــای  جـدول 3 تفـاوت دانشآمـوزان دخـتر و پسـر را ب
پژوهش آشــکار میسـازد. نتـایج جـدول 3 نشـان میدهـد کـه فقـط 
ـــران  تفـاوت بیـن نمـرات متغـیر اضطـراب امتحـان در دخـتران و پس
ــت؛  معنیدار است (p< 0/003). همچنین میزان تأثیر برابر با 0/07 اس
ــوط بـه جنسـیت  یعنی 7 درصد واریانس نمرات اضطراب امتحان مرب

است و توان آماری نــیز برابـر 0/86 میباشـد کـه سـطح آن مطلـوب  
است.  

 
جدول 1- ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 
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          1 خودکارآمدی 
ارزشگذاری 

درونی 
 0/297 0/0001 1        

اضطراب 
امتحان 

 -0/15 <0/05 -0/240  1      

راهبردهای 
شناختی 

 0/284 0/001 0/537 0/0001 -0/078  1    

  1 0/0001 0/40- 0/04 0/244- 0/02 0/162 0/05> 0/111 خودتنظیمی 
عملکرد 
تحصیلی 

 0/325 0/001 0/235 0/005 0/304 0/0001 0/329 0/0001 0/419 0/0001 1
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جدول 2- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام برای کل آزمودنیها 

مجذور ضریب متغیرهای داخل معادله گام 
سطح معنیداری تاثیر خالص F درجه آزادی همبستگی 

0/0001 0/17 25/06 1 118 0/175 خودتنظیمی 1 
0/001 0/08 19/87 2 117 0/254 خودکارآمدی 2 
0/02 0/03 15/66 3 116 0/288 اضطراب امتحان 3 

 
جدول 3- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری و رابطه بین متغیرهای تحقیق با عملکرد تحصیلی 

مجمع متغیرهای وابسته 
مجذورات 

درجه 
آزادی 

میانگین 
سطح ضریب F مجذورات 

توان آماری مجذورات معنیداری 

ns 0/12 0/208 1/331 29/528 1 29/528 خودکارآمدی 
ns 0/005 0/065 0/134 3/616 1 3/616 ارزش گذاری درونی 

0/861 0/078 0/003 9/442 417/264 1 417/364 اضطراب امتحان 
ns 0/002 0/074 0/307 13/732 1 13/732 فرایندهای شناختی 

ns 0/002 0/080 0/266 9/080 1 9/080 خودتنظیمی 
 

  
بحث 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین باورهــای انگیزشـی 
و راهبردهــای یــادگــیری خودتنظیمــی بــا عملکــرد تحصیلـــی 
دانشآموزان دبیرستانی شهر اصفهان بود. نتایج این پژوهـش نشـان 
داد که عملکــرد تحصیلـی بـه تنـهایی بـا تمـام متغیرهـای پژوهـش 
همبستگی دارد، ولی در تحلیــل رگرسـیون گـام بـه گـام مشـخص 
ـــی کننــدگــان عملکــرد تحصیلــی،  گردیـد کـه بـهترین پیشبین
خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان هستند. این نتایج با 
ــروت (1990) همخوانـی دارد. در تبییـن  تحقیقات پینتریچ و دیگ
این مسئله میتوان به این مورد اشاره داشت که دانشآموزانــی کـه 
ــام  از راهبردهـای خودتنظیمـی بیشـتری اسـتفاده میکننـد، در هنگ
تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی میکنند همان موقع بــا معنـادار 
کردن اطالعات، ایجــاد ارتبـاط منطقـی بـا اطالعـات قبـل، کنـترل 
چگونگی این فرآیند و ایجاد محیط یادگــیری مناسـب، مطـالب را 
ــاال بـبرند. از طـرف دیگـر  یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی خود را ب
ــه  پیک1 و سِروُن2 (1989) اظهار میدارند که خودکارآمدی باال، ب

تولید انگیزش پیشرفت میانجامد. 
همچنین پاریس و اُکا (1986) مطرح کردند که دانشآموزانی 

که خود را افــراد خودکـارآمدی میداننـد از راهبردهـای شـناختی-
فراشناختی بیشــتری اسـتفاده میکننـد و اصـرار بیشـتری بـرای انجـام 

تکالیف از خود نشان میدهند. 1 
اضطـراب امتحـان نـیز شـرایط نـامطلوبی بـرای دانشآمـوزان بــه 
وجود میآورد. همانطور که دیفن باخر  (به نقل از عــابدی، 1380) 
اشاره کرد، اضطراب امتحان میتواند بر عملکرد تحصیلی تأثیر منفی 

بگذارد. 
تجزیه و تحلیل دادههای آمــاری مبنـی بـر تفـاوت دانشآمـوزان 
دختر و پســر در زمینـه باورهـای انگیزشـی و راهبردهـای یـادگـیری 
ــــان در  خودتنظیمــی نشــان داد کــه فقــط مــیزان اضطــراب امتح
دانشآموزان دختر به طور معناداری بیشتر از دانشآموزان پسر بــود. 
ــایج پینـتریچ و دیگـروت (1990)، آندرمـن و یـانگ  این نتایج با نت
(1994) و لیـن و هـاید (1989) همـاهنگ بـود. ایـن محققـان نــیز در 
مطالعه خود به عدم تفاوت بین دانشآمــوزان دخـتر و پسـر در زمینـه 
ــرده  ارزشگذاری درونی، راهبردهای شناختی و خودتنظیمی اشاره ک
بودند. تنها تفاوت نتایج این پژوهش با مطالعه پنــتریچ  و دیگـروت 
(1990) این بود که خودکارآمدی بین دانشآموزان دختر و پســر بـه 

_____________________________________________
1- Peake 2- Cervone
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یک میزان بود، در حالیکه این محققان در پژوهــش خـود متذکـر 
شدند که میان دانشآموزان دختر و پسر در زمینــه خودکـارآمدی 
تفاوت معنادار وجود دارد. علت ناهماهنگی ایــن قسـمت از نتـایج 
پژوهـش بـا مطالعـه پینـتریچ و دیگـروت (1990) را میتـــوان در 
عوامل فرهنگی جامعه ما جستوجو کرد. در این راســتا، پژوهشـی 
(اکلس1، آدلر2 و میس3، 1984) نشان داد کــه تفاوتهـای جنسـی 
ــوع تکلیـف ارائـه شـده بسـتگی دارد.  در تواناییها و انتظارات به ن
یعنی چنانچه فرد تکلیف ارائــه شـده را مربـوط بـه حیطـه جنسـیتی 
خود بداند، از نحــوه عملکـرد خـود در مقایسـه بـا دیگـران در آن 

حیطه انتظار موفقیت بیشتری خواهد داشت. 
ــه معلمـان و مربیـان تعلیـم و  بر اساس این نتایج، شایسته است ب

ــا فراهـم آوردن شـرایط مناسـب بـرای رشـد  تربیت سفارش شود تا ب
ــا آمـوزش راهبردهـای  خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و ب
یـادگـیری خودتنظیمـی، بـه دانشآمـوزان فرصـــت بیشــتری بــرای 
یادگیری بدهند. همچنین با ارائه مطالب درسی به گونــهای کـه جـزو 
ـــرار گــیرد، همــراه بــا آمــوزش  سـاخت شـناختی دانشآمـوزان ق
راهبردهای فراشناختی به این دسته از دانشآموزان، محیط یادگــیری 

مناسبتری ایجاد کنند. 
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