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  چكيده
بيني كننده شناسايي رابطه بين انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي پيشپژوهش حاضر با هدف 

اين پژوهش شامل قطع متوسطه شهرستان قرچك بود. جامعه آماري ان پسر مآموز دانشپيشرفت تحصيلي 
نفر بودند.حجم نمونه مورد پژوهش  1400دبيرستاني شهرستان قرچك بوده كه حدودا ان پسر آموز دانشكليه 

اي و سپس تصادفي اقدام به انتخاب نمونه شد. باشد كه به شيوه خوشهمي نفر 300بر اساس جدول مورگان 
و جهت گردآوري اطالعات از  ،توصيفي و از نوع همبستگي بود پژوهشروش  ،ضرروش پژوهش حا

پينتريج ودي ( سؤالي و پرسشنامه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي 28) AMS( پرسشنامه انگيزش تحصيلي
ها از آزمون رگرسيون همزمان استفاده شد. نتايج به دست ستفاده شد. براي تحليل دادهاسؤالي  44روت) 

بين  وبين انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد نشان داد  آمده
  انگيزش بيروني و بي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد. ،هاي انگيزش درونيمؤلفه

  
  مدارس متوسطه. ،پيشرفت تحصيلي ،راهبردهاي خودتنظيمي ،انگيزش تحصيلي :واژگان كليدي
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  مقدمه
اي  اجتماعي و منابع انساني و تربيت افراد كاردان نقش عمده  در توسعه ،آموزش و پرورش

و پرورش نيروي انساني در   رو آموزش و پرورش كشور در فرايند توسعه و از اينداشته 
يكي از مشكالت شايع نظام آموزشي در بسياري از كشورهاي  اهميتي اساسي دارد. ،آينده
فرهنگي و اقتصادي زيادي متوجه  ،هاي علمي ي اُفت تحصيلي است كه زيان پديده ،جهان
 پيشرفتاز عوامل فردي تأثيرگذار ).8: 1389 ،رحيمي( كند ها مي ها و خانواده دولت

ميل به ؛ نياز به پيشرفت انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي است. ،تحصيلي افراد
افراد را براي جستجو  ،انجام دادن خوب كارها در مقايسه با يك معيار برتراست. اين نياز

پيشرفت  هايند. آنچه در تمام موقعيتكمي كردن موفقيت در رقابت با معيار برتري باانگيزه
داند عملكرد آتي او ارزشيابي معناداري از شايستگي اين است كه شخص مي ،مشترك است
  ).5: 1391،صبحي قراملكي( فردي اوست

در گذشته بسياري از پژوهشگران رابطه بين فرآيندهاي شناختي و انگيزشي با پيشرفت 
ولي امروزه اكثر روانشناسان به هر دو مؤلفه  ،نداتحصيلي را به طور مجزا بررسي كرده

 هاي جديد مانندشناخت و انگيزش و نقش آنها در يادگيري توجه دارند و بر اساس نظريه
ي تحصيلي به صورت يك زورانگيزش و كنش ،هاي شناختمؤلفه ،ادگيري خودتنظيميي

 ).11: 1382 ،جبافك( شوندنظر گرفته مي دومجموعه در هم تنيده و مربوط به هم در 
مطالعه ابعاد شناختي بدون توجه به ابعاد انگيزشي و تأثير تعاملي اين دو بر ميزان يادگيري 

  ).24 :1382 ،قدم پور و سرمد( رسدچندان منطقي به نظر نمي
ارزش  -توان به مدل انگيزشي انتظاردر بررسي عوامل انگيزشي مؤثر در يادگيري مي

 ،پنتريج و دي گروت( اشاره كرد ).15: 2007 ،1به نقل از سانگر 1986 ،پنتريج ،1984( اكلل
ارتباط با تعامل عوامل شناختي و ). و در 17 :2005 ،2به نقل از موز وليوز و فيليپو 1990

خودكفايي و ارزش دروني) ( از نوعي ارتباط خطي ميان عوامل انگيزشي هاپژوهشانگيزش 
) راهبردهاي شناختي و مديريت منابع ،اشناختيراهبردهاي فر( هاي خودتنظيميمؤلفهو 

                                                            
1. Sunger 
2. Filipo  
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دانشجويان حكايت دارند. بدين معنا كه با افزايش احساس خودكفايي و ارزش دروني در 
 ،زيمرمن( يابد و بالعكسميزان استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي او افزايش مي

) يادگيري خودتنظيم را 1989( 2زيمرمن ).24 :2009 ،و همكاران 1به نقل از هونگ 1990
ان در جريان آموز دانش فراشناختي و انگيزشي كه ،هاي رفتاريدهد به فعاليتنسبت مي

) يادگيري خودتنظيمي به 2003( 3طبق نظر پنتريچ و ديگروت يادگيري خود سهيم هستند.
مل راهبردهاي شناختي شا :شود كه عبارتند ازتقسيم مي 5و فراشناختي 4دو راهبرد شناختي

هاي و سازماندهي و راهبردهاي فراشناختي شامل مهارت 7تبيين ،6هاي تمرينمهارت
 ).62: 1388 ،سيف( 8هاي فرديفراشناخت و مديريت تالش

 9وينسلر و هاي ،كيتسانتاسهاي پژوهشهاي يافتهدر اهميت يادگيري خودتنظيمي 
به )(2002( 12ستاندلياستامپف و ا و )2003( 11تاكمن ؛)2005( 10زويچ و سكالر )،2008(

هاي پيشرفت) نشان داد كه فرايندهاي خودتنظيمي به 28: 1392 ،نقل از سواري و همكاران
ان با آموز دانش) نيز نشان داد كه 2003( 13شود. بررسي پينتريچتحصيلي منجر مي

ي هاي تحصيلي و يادگيري بهتري برخوردارند. طرفداران نظريهخودتنظيمي باال از انگيزه
ان از نظر فراشناختي انگيزشي و رفتاري آموز دانشگيري خودتنظيمي معتقدند كه ياد

هاي يافته ).1990 ،14زيمرمن و مارتينز و پونز( بخشنديادگيري را در خود سامان مي
هاي متعدد حاكي از وجود روابطي پيچيده و مستحكم بين عوامل انگيزشي و پژوهش

   ؛2002 ،16چي هانگ ؛1997 ،15لطيفيان( تراهبردهاي خودتنظيمي يادگيري بوده اس

                                                            
1. Hung  
2. Zimmerman  
3. Pentricg & Degroot  
4. Cognitive Strategies  
5. Metacognitive Strategies  
6. Rehearsal  
7. Elaboration  
8. Effort Management 
9. Kitsantas Winsler & Hui  
10. Zwick & Sklar  
11. Tuckman  
12. Stumpf & Stanley 
13. Pintrich  
14. Zimerman Martinez & Ponz 
15. Latifian 
16. Chi- Hung 
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 ؛1382 ،البرزي و سيف ؛1379 ،خداپناهي و همكاران ؛2007 ،2كاپالن و ماير ؛2003 ،1ولترز
رضويه  ؛1385 ،لطيفيان و بشاش ؛1386 ،سيف و خير ؛1385 ،سيف ؛1383 ،سيف و لطيفيان

س خودتنظيمي را به شونكوفوفيليپ ).41: 1390 ،به نقل از سيف ؛1386 ،و لطيفيان و سيف
ها و حفظ توجه و مديريت هيجان ،عنوان توانايي كودك در كسب كنترل كاركردهاي بدني

جنبه تمركز تعريف كرده و معتقدند رشد خودتنظيمي اساس رشد كودك بوده و در تمام
: 2009 ،و همكاران 4به نقل از هونگ ؛2000 ،3شانكوف و فيليپس( هاي رفتار نمايان است

26.(  
  باشد:مي اين پژوهش به دنبال پاسخ به فرضيات زير ،توجه به عنوان و اهداف پژوهش با

بين انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي رابطه  اول:فرضيه 
  .وجود دارد
پيشرفت  انگيزشي باانگيزش بيروني و بي ،هاي انگيزش درونيمؤلفهبين  دوم:فرضيه 

  .داردتحصيلي رابطه وجود 
راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با و  هاي باورهاي انگيزشيمؤلفهبين  سوم:فرضيه 

  .پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد
هاي مرتبط با اين پژوهش بدين شرح ميبرخي از پيشينه ،با توجه به ادبيات ذكر شده

  باشد:
 شي و ) پژوهشي در خصوص باورهاي انگيز2014( 5اوينو انگوو و كاهنگو هنگي

جنس و سطح زندگي در كنيا  ،خودتنظيمي در درس زيست شناسي با بررسي تأثير نژاد
شامل كليه دختران و پسران متوسطه در دو شهر  ،انجام دادند. جامعه آماري مورد مطالعه

اي اي چندمرحلهگيري خوشهنفر بود كه به شيوه نمونه 317ناركورا و سيا بود. حجم نمونه 
شامل پرسشنامه باورهاي انگيزشي و پرسشنامه  ،زارهاي مورد استفادهانتخاب شدند. اب

تحليل واريانس دو راهه ( ها از آمار توصيفي و استنباطيخودتنظيمي بود. جهت تحليل داده

                                                            
1. Wolters 
2. Kaplan & Mayer 
3. Shankof & Filips  
4. Hong  
5. Owino Ongowo & Kahungu Hungi  
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ها نشان داد كه بين خودتنظيمي و باور و همبستگي پيرسون) استفاده شد. تحليل داده
پسر رابطه معناداري وجود داشت. باور انگيزشي  زآمو دانشان دختر و آموز دانشانگيزشي 

ان دختر نمرات كمتري داشت ولي در آموز دانشان پسر نسبت به باور انگيزشي آموز دانش
 كردند.  كسبان دختر نمرات بيشتري را آموز دانشان پسر نسبت به آموز دانشخودتنظيمي 

 ي خودتنظيمي در ) پژوهشي با عنوان راهبردهاي يادگير2014( 1اوشر و پاجارز
نفر بود كه به شيوه  300ان انجام دادند. حجم نمونه آموز دانشموفقيت تحصيلي و انگيزش 

شامل پرسشنامه  ،اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفادهاي چند مرحلهگيري خوشهنمونه
ان ها نشراهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و پرسشنامه انگيزش تحصيلي بود. در نتايج يافته

بودن راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در  داراران در خصوص آموز دانشداد كه باورهاي 
 نقشي برجسته دارد.  ،انآموز دانش موفقيت تحصيلي و انگيزش

 ي بين رفتارهاي بررسي رابطه«) پژوهشي تحت عنوان 2013( 2كوئيژين پنگ
را انجام داد » ن هنرستانياآموز دانشيادگيري خودتنظيم شده با پيشرفت تحصيلي در ميان 

ي بين رفتار يادگيري خود تنظيم شده و پيشرفت كه هدف از اين پژوهش پرداختن به رابطه
ان هنرستاني است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش حاكي از آموز دانشتحصيلي در ميان 

 ارزش ذاتي ،درگير شدن در خودكارآمدي ،ان هنرستانيآموز دانشآن است كه براي 
دروني) و راهبردهاي شناختي داراي رابطه تنگاتنگ با عملكردشان در امتحانات است. با (

هاي عاطفي منفي داراي همبستگي منفي مؤلفهعنوان يكي از ه اين حال اضطراب در آزمون ب
خودكارآمدي  ،عامل بزرگ شخصيتي 5باشد. همچنين از ميان با عملكرد تحصيلي مي
  ان هنرستاني را داشته است.آموز دانشرد تحصيلي بيشترين تأثيرات بر عملك

 بررسي تأثيرات خودكار آمدي و «) پژوهشي تحت عنوان 2011( محمد يوسف
انگيزش پيشرفت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيم شده بر پيشرفت تحصيلي 

زش انگي ،كه هدف از اين پژوهش بررسي تأثيرات خودكارآمدي را انجام داد» انآموز دانش
ان بوده است. نتايج آموز دانشپيشرفت تحصيلي و راهبردهاي تحصيلي بر پيشرفت تحصيلي 

                                                            
1. Usher & Pajares  
2. Cuisine peng. 
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انگيزش پيشرفت  ،بدست آمده از پژوهش نشان داده است كه تأثير باورهاي خودكارآمدي
هاي خارجه بر پيشرفت تحصيلي اثبات شده است. تحصيلي و راهبردهاي يادگيري زبان

  اند. معناداري بر ميزان دستاوردهاي يادگيري اثرگذار بوده طوره باورهاي خودكارآمدي ب
 پژوهشي در خصوص رابطه 1392( طاهري و گل محمديان ،نژادياسمي (

ان دختر دوره متوسطه شهر تهران انجام آموز دانشخودتنظيمي با انگيزش پيشرفت تحصيلي 
سطه در شهر تهران بود. شامل كليه دختران و پسران متو ،دادند. جامعه آماري مورد مطالعه

اي انتخاب شدند. اي چندمرحلهگيري خوشهنفر بود كه به شيوه نمونه 300حجم نمونه 
شامل پرسشنامه يادگيري خودتنظيمي و پرسشنامه انگيزش پيشرفت  ،ابزارهاي مورد استفاده

به  رگرسيون چندمتغيره گام( ها از آمار توصيفي و استنباطيهرمنس بود. جهت تحليل داده
ها نشان داد كه بين خودتنظيمي و گام و همبستگي پيرسون) استفاده شد. تحليل داده

و متغير  )501/0( دار وجود داردان دختر رابطه مثبت و معنيآموز دانشانگيزش پيشرفت 
كند. همچنين بين درصد واريانس پيشرفت را تبيين مي 25 ،پيش بين خودتنظيمي

) و 744/0( دار وجود داردرابطه مثبت و معني ،خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي
نتايج  كند.درصد واريانس متغير مالك پيشرفت تحصيلي را تبيين مي 54 ،خودتنظيمي

رگرسيون گام به گام حاكي از آن بود كه متغيرهاي خودتنظيمي و انگيزش پيشرفت با هم 
 كنند. درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين مي 56

  تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري «ي با عنوان پژوهش) 1392( همكارانيعقوبي و
ان پسر پايه اول متوسطه در آموز دانشخودتنظيمي بر ادراك شايستگي و پيشرفت تحصيلي 

هاي در گروه tهاي پژوهش با استفاده از آزمون انجام دادند كه يافته »درس زبان انگليسي
ولي درباره  ،وزش را بر ادراك شايستگي نشان دادهاي مختلف آماثر بخشي شيوه ،مستقل

تأثير دو روش آموزشي بر پيشرفت تحصيلي در درس زبان انگليسي نتايج حاصل از آزمون 
t هاي مستقل تنها براي روش آموزش راهبردهاي شناختي خودتنظيمي معنادار بود. در گروه

بين ميزان تأثير آموزش  همچنين نتايج حاصل از تحليل واريانس يك راهه مشخص كرد كه
راهبردهاي شناختي و فراشناختي خودتنظيمي بر ادراك شايستگي و پيشرفت تحصيلي 

 آموزان در درس زبان انگليسي تفاوت معناداري وجود دارد.دانش
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  روش 
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه گردآوري  ،پژوهشبا توجه به عنوان 

ان پسر آموز دانشجامعه آماري اين پژوهش شامل كليه باشد. ميها از نوع همبستگي  داده
باشد كه بر اساس جدول مورگان نياز مي نفر 1400 دبيرستاني شهرستان قرچك كه حدوداً

اي تصادفي شهرستان قرچك به گيري خوشهبا روش نمونه كه باشد.مي نفر نمونه 300به 
و از هر قسمت يك دبيرستان پسرانه شرق و مركز تقسيم  ،غرب ،جنوب ،پنج قسمت شمال

  نفر انتخاب شدند. 300كه در مجموع  آموز دانشنفر  60و از هر دبيرستان پسرانه 
  باشد: به شرح زير مي ها در اين پژوهش پرسشنامه بوده كهابزارهاي گردآوري داده

. ) ساخته شد1992( پرسشنامه انگيزش تحصيلي: اين ابزار توسط والرند و همكاران) 1
باشد كه ابتدا در ) ميAMS( ترجمه نمونه انگليسي مقياس انگيزش تحصيلي ،اين پرسشنامه

 28) ساخته شده و داراي EME( بر مبناي نظريه ،فرانسه طراحي شده است. اين مقياس
 انگيزشي راانگيزش بيروني و بي ،اي است كه سه بعد انگيزش درونيپرسش هفت گزينه

دهد نشان مي ،)1992( توسط رابرت والرند و همكاران ،مل آمدههاي به عسنجد. بررسيمي
ان آموز دانشبر روي  ،)AMS( كه روايي و پايايي نمونه انگليسي مقياس انگيزش تحصيلي

 تأييدضمن  ،پژوهشيد قرار گرفته است. در أيمورد ت ،دبيرستاني و نيز دانشجويان كانادايي
ت علمي أهي از اعضاي ي از سوي جمعياوليه روايي صوري پرسشنامه انگيزش تحصيل

پايايي آن نيز به روش بازآزمايي و محاسبه آلفاي كرونباخ بررسي شد.  ،تأييد دانشكده شيراز
 بحراني پژوهشبدست آمد. همچنين در  73/0در بازآزمايي به فاصله دو هفته ضريب 

بوده است.  88/0پرسش معادل  28) ضريب آلفاي محاسبه شده براي كل پرسشنامه 1384(
 ،گانه انگيزش درونيتوانست ابعاد سه ،افزون بر اين تحليل عوامل مقياس انگيزش تحصيلي

انگيزشي را با ارزش ويژه باالتر از يك نمودار سازد. بدين ترتيب بي انگيزش بيروني و
با روش  پايايي اين پرسشنامه در اين پژوهش و يد قرار گرفت.أيروايي و پايايي آن مورد ت

  شود.مشاهده مي 1اي كرونباخ محاسبه شد كه نتايج آن در جدول آلف
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  انگيزش تحصيلي با روش آلفاي كرونباخ پرسشنامه پايايي نتايج .1جدول 
  مقدار آلفاي كرونباخ  تعداد آزمودني  تعداد سؤال مؤلفه

  751/0  300  11  انگيزش دروني
  809/0 300  13  انگيزش بيروني
  716/0 300  4  بي انگيزشي
  847/0 300  28  نمره كل

توسط پينتريج  1990اين مقياس در سال  پرسشنامه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي:) 2
 گذاري درونيمدي ارزشآخودكار( هاي باورهاي انگيزشيمؤلفهساخته شد.  ودي روت
راهبردهاي شناختي  ،راهبردهاي شناختي باال( و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي اضطراب)

 تا موافقم كامالً از ايدرجه 5 ليكرت مقياس با سؤال 44 شامل كهدهي) است. خودنظم و پايين

  . است مخالفم كامالً
  راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با روش آلفاي كرونباخ پرسشنامه پايايي نتايج .2جدول 
  مقدار آلفاي كرونباخ  تعداد آزمودني  تعداد سؤال  مؤلفه

  798/0  300  22  باورهاي انگيزشي
  818/0 300  22  راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي

  864/0 300  44  نمره كل
  

  هايافته
  آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش .3جدول شماره 

  سطح معناداري Zمقدار   تعداد  شاخص
  118/0  21/1  300  راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي

  097/0  59/1  300  باورهاي انگيزشي
  349/0  743/0  300  انگيزش دروني
  291/0  973/0  300  انگيزش بيروني
  106/0  18/1  300  بي انگيزشي

  

 +) تا96/1( بين متغيرها اسميرنوف –كالموگروف  )z( مقدار 3نتايج جدول  با توجه به
 لذاباشد ) مي= sig 05/0( ) قرار دارند و سطح معناداري بدست آمده بزرگتر از-96/1(

  باشد.ميتوزيع متغيرها نرمال 
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بين انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي رابطه « اول:ضيه فر
  »وجود دارد

  .از رگرسيون همزمان استفاده شد فرضيهجهت بررسي اين 
  

 با پيشرفت تحصيليانگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي  نتايج خالصه مدل رابطه .4جدول شماره 

R R2 R2 تعديل شده   
501/0  251/0  246/0  

مي )=R 501/0( شود مقدار ضريب همبستگيمشاهده مي 4همان گونه كه در جدول 
  كه بيانگر واريانس مشترك است.) = R2 251/0( باشد و مقدار ضريب تعيين

  نتايج آزمون تحليل واريانس براي بررسي معنادار معادله رگرسيون .5شماره جدول 
  سطح معناداري F  يانگين مجموع مجذوراتم  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغييرات
      6/58  2  2/117  مقدار رگرسيون
  0001/0 71/49  17/1  297 1/350  مقدار باقي مانده

       299 3/467  كل
  

با توجه به درجه آزادي  و باشدمي )=F 71/49( محاسبه شده Fمقدار  5جدول  طبق
كوچكتر مي 01/0 باشد و ازمي 0001/0 مقدار سطح معناداري محاسبه شده ) = 2d.fو 297(

درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار مي 99محاسبه شده در سطح  F باشد در نتيجه مقدار
انگيزش تحصيلي و ( بيني كنندهباشد كه بيانگر اين است كه حداقل يكي از متغيرهاي پيش

باشد و در واقع يعني ) مؤثر ميپيشرفت تحصيلي( ) و متغير مالكراهبردهاي خودتنظيمي
باشد و معادله رگرسيون نتايج رگرسيون و ضرايب رگرسيون قابل توجه و بررسي مي

  معنادار است.
پيشرفت ( انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي) و متغير مالك( ضرايب تأثير رگرسيون .6شماره جدول 

  تحصيلي)

  مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

t 
ح سط

 b  معناداري
خطاي استاندارد 

  Beta  ميانگين

  0001/0  98/11 - 81/0  69/9  عرض از مبدأ
  0001/0  68/6  366/0  007/0  049/0  انگيزش تحصيلي

  0001/0  10/4  225/0  004/0  015/0  راهبردهاي خودتنظيمي
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با سطح  )= 6t /68( براي انگيزش تحصيلي tمقدار آماره ، 6با توجه به نتايج جدول 
مي 01/0 سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر از چونباشد و مي )= 0001/0sig( معناداري

درصداطمينان  99متغير انگيزش تحصيلي در سطح  tآماره لذا  )0001/0> 01/0( باشد
متغير انگيزش  )ß= 366/0( باشد كه بيانگر تأثير ضريب رگرسيون استاندارد شدهمعنادار مي

مقدار آماره  6همچنين با توجه به نتايج جدول  باشد.فت تحصيلي ميتحصيلي بر متغير پيشر
t 10/4(براي راهبردهاي خودتنظيميt = (با سطح معناداري )0001/0sig = (چونباشد و مي 

 tدر نتيجه آماره  )0001/0 > 01/0( باشدمي 01/0 سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر از
باشد كه بيانگر تأثير درصداطمينان معنادار مي 99متغير راهبردهاي خودتنظيمي در سطح 

متغير راهبردهاي خودتنظيمي بر متغير  )ß= 225/0( ضريب رگرسيون استاندارد شده
  باشد. پيشرفت تحصيلي مي

پيشرفت  انگيزشي باانگيزش بيروني و بي ،هاي انگيزش درونيمؤلفهبين « دوم:فرضيه 
  »تحصيلي رابطه وجود دارد

  .ين سؤال از رگرسيون همزمان استفاده شدجهت بررسي ا 
  

 با پيشرفت تحصيليانگيزشي انگيزش بيروني و بي ،انگيزش درونينتايج خالصه مدل رابطه .7جدول شماره 

R R2 R2 تعديل شده  
481/0  231/0  223/0  

  

باشد مي )=48/0R( شود مقدار ضريب همبستگيمشاهده مي 7همان گونه كه در جدول 
 كه بيانگر واريانس مشترك است. )= 231/0R2( تعيين و مقدار ضريب

  

  نتايج آزمون تحليل واريانس براي بررسي معنادار معادله رگرسيون .8جدول شماره 

  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغييرات
ميانگين مجموع 

 F  مجذورات
سطح 
  معناداري

      05/36  2  01/108  مقدار رگرسيون
  0001/0 66/29  21/1  297 2/359  مقدار باقي مانده

       299 3/467  كل
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 محاسبه شده Fبا توجه به اين كه مقدار  ،شودمشاهده مي 8همان گونه كه در جدول 
)66/29 F=( درجه آزادي با )2و 297df = ( 0001/0 مقدار سطح معناداري محاسبه شده و 

درصد  99سطح  محاسبه شده در F باشد در نتيجه مقداركوچكتر مي 01/0 باشد و ازمي
باشد كه بيانگر اين است كه حداقل يكي از متغيرهاي اطمينان از لحاظ آماري معنادار مي

پيشرفت ( ) و متغير مالكانگيزشيانگيزش بيروني و بي ،انگيزش دروني( بيني كنندهپيش
باشد و در واقع يعني نتايج رگرسيون و ضرايب رگرسيون قابل توجه و ) مؤثر ميتحصيلي
  باشد و معادله رگرسيون معنادار است.مي بررسي

  

پيشرفت ( انگيزش بيروني و بي انگيزشي) و متغير مالك ،انگيزش دروني( ضرايب تأثير رگرسيون .9جدول شماره 
  تحصيلي)

  مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

t 
سطح 
  Beta  خطاي استاندارد ميانگين b  معناداري

  0001/0  36/11 - 899/0  22/10  عرض از مبدأ
  0001/0  99/7  410/0  009/0  074/0  انگيزش دروني
  0001/0  80/4  295/0  013/0  062/0  انگيزش بيروني
  002/0  -10/3  -191/0  011/0  -035/0  بي انگيزشي

  

با سطح معناداري )  = 99/7t( براي انگيزش دروني tمقدار آماره  9جدول  طبق
)0001/0sig = (01/0 توجه به اين كه سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر ازباشد و با مي 

 99متغير انگيزش دروني در سطح  tدر نتيجه آماره  )0001/0 > 01/0( باشدمي
 )ß= 410/0( باشد كه بيانگر تأثير ضريب رگرسيون استاندارد شدهدرصداطمينان معنادار مي

براي  tهمچنين مقدار آماره  باشد.متغير انگيزش دروني بر متغير پيشرفت تحصيلي مي
باشد و با توجه به اين كه مي) = 0001/0sig(با سطح معناداري  )= t 80/4( انگيزش بيروني

 tدر نتيجه آماره  )0001/0 > 01/0( باشدمي 01/0 از سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر
گر تأثير ضريب باشد كه بياناطمينان معنادار مي درصد 99متغير انگيزش بيروني در سطح 

بر متغير پيشرفت تحصيلي مي متغير انگيزش بيروني )ß= 295/0( رگرسيون استاندارد شده
 )= 002/0sig( با سطح معناداري)  = t-10/3( انگيزشيبراي بي tباشد. همچنين مقدار آماره 

   باشدمي 01/0 باشد و با توجه به اين كه سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر ازمي
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درصد اطمينان معنادار مي 99انگيزشي در سطح متغير بي tدر نتيجه آماره  )002/0 > 01/0(
انگيزشي بر ) متغير بيß=  -191/0( باشد كه بيانگر تأثير ضريب رگرسيون استاندارد شده

  باشد. متغير پيشرفت تحصيلي مي
تنظيمي با هاي باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودمؤلفهبين « سوم:فرضيه 

  »پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد
  .از رگرسيون همزمان استفاده شد فرضيهجهت بررسي اين  

  

با پيشرفت باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي نتايج خالصه مدل رابطه  .10 جدول شماره
 تحصيلي

R R2 R2 تعديل شده  
375/0  141/0  135/0  

  

   شود مقدار ضريب همبستگيمشاهده مي 10ره همان گونه كه در جدول شما
)375/0 R= ( و مقدار ضريب تعيين )141/0 R2 =( كه بيانگر واريانس مشترك باشد مي

 است. 

  معادله رگرسيون ينتايج آزمون تحليل واريانس براي بررسي معنادار .11جدول شماره 

  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغييرات
ميانگين مجموع 

 F  اتمجذور
سطح 
  معناداري

      8/32  2  81/65  مقدار رگرسيون
  0001/0 31/24  35/1  297 5/401  مقدار باقي مانده

       299 3/467  كل
  

با توجه به درجه آزادي  و باشدمي )=F 31/24( محاسبه شده Fمقدار  11جدول  طبق
)297،2 df =( استوچكتر ك 01/0 باشد و ازمي 0001/0 مقدار سطح معناداري محاسبه شده 

باشد درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار مي 99محاسبه شده در سطح  F در نتيجه مقدار
باورهاي انگيزشي و ( بيني كنندهكه بيانگر اين است كه حداقل يكي از متغيرهاي پيش

باشد و در ) مؤثر ميپيشرفت تحصيلي( ) و متغير مالكيادگيري خودتنظيمي راهبردهاي



 99........خودتنظيمي  رابطه انگيزش تحصيلي و راهبردهايــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد و معادله ايج رگرسيون و ضرايب رگرسيون قابل توجه و بررسي ميواقع يعني نت
  رگرسيون معنادار است.

 باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي) و متغير مالك( ضرايب تأثير رگرسيون .12شماره جدول 
  پيشرفت تحصيلي)(

  

 با سطح معناداري )=t 68/6(براي باورهاي انگيزشي tمقدار آماره  12جدول  طبق
)0001/0sig = (01/0 باشد و با توجه به اين كه سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر ازمي 

 99در سطح  متغير باورهاي انگيزشي tدر نتيجه آماره  )0001/0 > 01/0( باشدمي
 )ß= 287/0( باشد كه بيانگر تأثير ضريب رگرسيون استاندارد شدهدرصداطمينان معنادار مي
براي  tباشد. همچنين مقدار آماره بر متغير پيشرفت تحصيلي مي متغير باورهاي انگيزشي

باشد و با مي) = 0001/0sig( با سطح معناداري )=t 10/4( يادگيري خودتنظيمي راهبردهاي
 )0001/0 > 01/0( باشدمي 01/0 توجه به اين كه سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر از

درصداطمينان معنادار  99ي خودتنظيمي در سطح متغير راهبردهاي يادگير tدر نتيجه آماره 
متغير راهبردهاي  )ß= 222/0( باشد كه بيانگر تأثير ضريب رگرسيون استاندارد شدهمي

  باشد. يادگيري خودتنظيمي بر متغير پيشرفت تحصيلي مي
  گيرينتيجهبحث و 

 هايتوزيع داده ،اسميرنف نشان داد-نتايج حاصل از اجراي آزمون كولموگروف
متريك اآماري پار هايبر همين اساس از آزمون متغيرهاي مورد بررسي نرمال بوده است.

پژوهشي نشان داد انگيزش تحصيلي و راهبردهاي  هاياستفاده شده است. بررسي يافته
خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي رابطه دارد. جهت بررسي فرضيه از رگرسيون همزمان 

درصد اطمينان از لحاظ  99محاسبه شده در سطح  F مقدار با توجه به اين كه .استفاده شد

  مدل
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

t 
سطح 
  Beta  خطاي استاندارد ميانگين b  معناداري

  0001/0  71/23 - 582/0  81/13  عرض از مبدأ
  0001/0  33/5  287/0  004/0  022/0  باورهاي انگيزشي

راهبردهاي يادگيري 
  خودتنظيمي

031/0  007/0  
222/0  10/4  0001/0  
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 بيني كنندهباشد كه بيانگر اين است كه حداقل يكي از متغيرهاي پيشآماري معنادار مي
پيشرفت تحصيلي) مؤثر مي( انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي) و متغير مالك(

باشد و قابل توجه و بررسي ميباشد و در واقع يعني نتايج رگرسيون و ضرايب رگرسيون 
 99براي انگيزش تحصيلي در سطح  tمعادله رگرسيون معنادار است. همچنين مقدار آماره 

) ß= 366/0( باشد كه بيانگر تأثير ضريب رگرسيون استاندارد شدهدرصداطمينان معنادار مي
تغيير  ف معيارباشد. يعني با يك انحرامتغير انگيزش تحصيلي بر متغير پيشرفت تحصيلي مي

انحراف معيار متغير پيشرفت تحصيلي تغييرخواهد  366/0 ،در متغير انگيزش تحصيلي
باشد بيانگر اين كه با افزايش داشت و با توجه به اينكه عالمت ضريب استاندارد مثبت مي

 tيابد. همچنين مقدار آماره متغير پيشرفت تحصيلي افزايش مي ،در متغير انگيزش تحصيلي
باشد كه بيانگر تأثير درصد اطمينان معنادار مي 99راهبردهاي خودتنظيمي در سطح براي 

) متغير راهبردهاي خودتنظيمي بر متغير ß= 255/0( ضريب رگرسيون استاندارد شده
تغيير در متغير راهبردهاي  باشد. يعني با يك انحراف معيارپيشرفت تحصيلي مي

پيشرفت تحصيلي تغييرخواهد داشت و با توجه به انحراف معيار متغير  255/0 ،خودتنظيمي
باشد بيانگر اين كه با افزايش در متغير راهبردهاي اينكه عالمت ضريب استاندارد مثبت مي

در تحليل رگرسيون همزمان نشان داد  يابد.متغير پيشرفت تحصيلي افزايش مي ،خودتنظيمي
 واريانس متغير وابسته 25/0يمي كه با ورود همزمان انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظ

انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي  پيشرفت تحصيلي) تبيين شد. يعني متغيرهاي(
 كنند.بيني ميپيش ادرصد از واريانس تغييرات متغير پيشرفت تحصيلي ر 25طور همزمان ه ب

اوينو انگوو و ؛ هاي پيشين مانندهاي پژوهشها با يافتهتوان گفت اين يافتهدر مجموع مي
محمد يوسف ، )2013كوئيژين پنگ ( ،)2014اوشر و پاجارز (، )2014كاهنگو هنگي (

همسو  )1392يعقوبي و همكاران (و ) 1392نژاد، طاهري و گل محمديان (ياسمي، )2011(
  باشد.مي

، لذا آيددر مطالعات تجربي و كاربردي، محدوديت جزء جدانشدني آن به حساب مي
 -وضعيت اقتصادي جنسيت، يي مانندهامحدوديت ها بامانند ساير پژوهش نيزاين پژوهش 

  مواجه بود. والدين و نظاير آنتحصيالت  خانواده و اجتماعي
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ي يهاشود جهت افزايش پيشرفت تحصيلي برنامهپيشنهاد ميبا توجه به نتايج پژوهش 
ورد توجه قرار گيرد. از براي افزايش و ارتقا انگيزش تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي م

هاي سوي ديگر با توجه به اينكه بهترين شيوه بهبود انگيزش و يادگيري ارائه انواع مشوق
 آموز دانشهاي تواند تشكيل گروهها ميمادي و حتي معنوي است.لذا يكي از اين مشوق

   پيشرو و پيشاهنگ باشد.
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