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مقدمه
بررسی مسائل خاص دانشجویان از جمله تحصیل موفق و 
تأمین سالمت جسمی و روانی، اجتماعی آن ها از مهم ترین 

اهداف برنامه ریزان آموزش دولت ها می باشد )1(، دانشجویان 
هر کشوری از سرمایه های فکری و معنوی آن کشور به شمار 
می روند )2(. در همه کشورهای دنیا از جمله کشور ما، مسائل 

چكيده
مقدمه: دانشجویان هر کشوری از سرمایه های فکری و معنوی آن کشور به شمار می روند و انجام پژوهش هایی در باب 
انگیزه و پیشرفت و نحوه خودتنظیمی آن ها در یادگیری اهمیت و ضرورت وافری دارد، ازاین رو، هدف پژوهش حاضر 
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت و باورهای انگیزشی دانشجویان می باشد.
روش ها: در این مطالعه که یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه مورد 
مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شهر تهران در سال 
1397 انتخاب شد. تعداد 30 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های 
 انگیزه پیشرفت هرمنس )1977(، باورهای انگیرشی پینتریچ و دی گروت )1990( جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با 
استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسشنامه انگیزش پیشرفت 0/84و پرسشنامه باورهای 
انگیزشی 0/75 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی که شامل میانگین و 

انحراف استاندارد و استنباطی )آماره تحلیل کوواریانس( انجام پذیرفت.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش انگیزه پیشرفت )0/11( و باورهای 

.)P< 0/01( دانشجویان تأثیر معنی داری دارد )انگیرشی )0/08
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد، بکارگیری راهبردهای یادگیری خودتظیمی در دانشجویان های باعث 
می گردد آن ها به طور فعال بتوانند فرایندهایی مانند تنظیم اهداف، خود کنترلی، خود ارزشیابی، خود انگیزشی را مدیریت 
کنند و با رشد جهت گیری هدف های خود در یادگیری، انگیزه یادگیری را در خود تقویت و تسهیل کنند. بنابراین نهادهای 

آموزشی بایستی برای آموزش و اعتالی یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان کوشش اساسی و جدی کنند.
کلمات کلیدی: یادگیری خودتنظیمی، انگیزه پیشرفت، باورهای انگیزشی
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آموزشی و مشکالت روان شناختی بین دانش آموزان دامنه 
وسیعی به خود می گیرد و به نظر می رسد که عوامل متعددی 
سالمت آن ها را به خطر می اندازد. برخی از این عوامل موجب 
بهبود عملکرد تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف عملکرد 
فراگیران می شوند )3(. یکی از موضوع های مورد بررسی در 
ارتباط با دانش آموزان مرتبط با عملکرد تحصیلی آنان انگیزه 

پیشرفت تحصیلی می باشد.
انگیزه ی پیشرفت به عنوان یکی از انگیزه های مهم اجتماعی و 
یکی از ویژگی های شخصیتی هر فرد است که بین افراد متفاوت 
است و بر اساس آن می توان رفتارهای خاصی را پیش بینی 
نمود. انگیزه پیشرفت گرایشی است برای ارزیابی همه جانبه 
عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تالش برای موفقیت 
در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد 
همراه است. گیج و برالینر (Gij & Berliner) )1992(، انگیزه ی 
پیشرفت را به صورت یك میل یا عالقه کلی به موفقیت کلی یا 
موفقیت خاص تعریف کرده اند )4(. نیاز به پیشرفت، میل به 
انجام دادن خوب کارها در مقایسه با یك معیار برتراست. این 
نیاز، افراد را برای جستجو کردن موفقیت در رقابت با معیار 
برتری با انگیزه می کند. آنچه در تمام موقعیت های پیشرفت 
مشترك است، این است که شخص می داند عملکرد آتی او 
ارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست. معیارهای برتری 
به این علت نیاز پیشرفت را برمی انگیزند که عرصه ی بسیار 
معناداری برای ارزیابی میزان شایستگی فرد تأمین می کنند )5(. 
سازه انگیزش پیشرفت تحصیلی به رفتارهایی که با یادگیری 
و پیشرفت در مدرسه مربوط است اطالق می شود. به طورکلی 
انگیزش پیشرفت تحصیلی، نیروی درونی است که یادگیرنده 
را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین 
معیارها، تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از 
لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است سوق می دهد و با 
اثر گذاشتن بر انواع مختلف فعالیت های تحصیلی به تمایل فرد 
برای رسیدن به هدف های تحصیلی اشاره دارد )6(. در باب 

دانش آموزان، انگیزه ی پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی 
برخوردار است )7(. با این انگیزه، افراد تحرك الزم را برای 
به پایان رساندن موفقیت آمیز یك تکلیف، رسیدن به هدف 
یا دستیابی به درجه ی معینی از شایستگی در کار خود دنبال 
می کنند تا سرانجام بتوانند موفقیت الزم را در امر یادگیری و 

پیشرفت تحصیلی کسب کنند )8(.
از جمله متغیرهایی که همواره در ارتباط با عملکرد دانش 
آموزان مرتبط می باشد، باورهای انگیزشی می باشد، در حقیقت 
فرایندهای درونی که رفتار را تحریك کرده و آن را به سوی 
راه هایی که به عنوان یك مجموعه از آن سود می برد هدایت 
می کند )9(. بارهای انگیزشی، یکی از مفاهیم کلیدی روانشناسی 
است، این مفهوم، تفاوت میزان تالش برای انجام تکالیف 
نیروهای  به  انگیزش  فرایند   ،)10( می کند  بازگو  را  درسی 
پیچیده، سائق ها، نیازها، شرایط تنش زا یا ساز و کارهای دیگری 
اطالق می گردد که فعالیت فرد را برای تحقق هدف های وی 
آغاز کرده و به آن تداوم می بخشد )11(. باور انگیزشی به 
معنای پویایی و حرکت است )9(. انگیزش به معنای در نظر 
گرفتن هدف ها یا معیارهایی برای خود و استفاده از آن ها 
برای ارتقای عملکرد فرد است )12(. انگیزش متأثر از عوامل 
درونی و بیرونی است )9(. انگیزش درونی فرد را به طور طبیعی 
در فرایند یادگیری درگیر می کند )13(، و فردی که بیرونی 
برانگیخته شده برای این کار می کند، که پاداشی کسب کند 
)14(. پژوهشگران انگیزه را به صورت  های مختلف تقسیم 
ثانویه، انگیزش  نموده اند: انگیزش اولیه در مقابل انگیزش 
درونی در مقابل انگیزش بیرونی، انگیزش اجتماعی، انگیزش 
پیشرفت (Achievement Motivation) )9(. از میان فاکتورهای 
متعددی که توسط کارشناسان و پژوهشگران امر یادگیری مورد 
مطالعه قرار گرفته آموزش مؤلفه های خودتنظیمی به عنوان 
متغیری مرتبط با انگیزه پیشرفت و باورهای انگیزشی در نظر 

گرفته می شود )15(.
با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر در نظر دارد بررسی 



سال هفتم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 32

میزان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر 
انگیزه پیشرفت و باورهای انگیزشی دانشجویان بپردازد.

روش کار
طرح پژوهش این تحقیق نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس 
آزمون به همراه گروه کنترل است. به منظور انتخاب گروه های 
نمونه، بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، از 
بین 10 دانشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 
تهران، دانشکده علوم انسانی و از بین 19 رشته موجود در 
این گروه رشته روانشناسی و علوم تربیتی انتخاب گردید. از 
بین دانشجویان این رشته، دانشجویان ورودی 1396و از بین 
کالس های درسی دایر، دو کالس به تصادف انتخاب شدند 
که تعداد دانشجویان دو کالس درمجموع 100 نفر بود. ابتدا 
آزمون انگیزش پیشرفت و باورهای انگیزشی در بین کلیه 
دانشجویان اجرا و سپس بر اساس معیارهای: 1- دانشجویان 
دوره کارشناسی 2- دامنه سنی بین 25-18 سال 3- عدم اشتغال 
4- عالقه به شرکت درپژوهش در دو گروه 30 نفری همتاسازی 
شدند. در نهایت بنا بر قرعه یك گروه به عنوان گروه آزمایش 
و دیگری به عنوان گروه کنترل تعیین گردید. برای گردآوری 
پرسشنامه  از:  عبارتند  که  شد  استفاده  پرسشنامه   از  داده ها 
راهبردهای  پرسشنامه ی  از  بخشی  از  انگیزشی:  باورهای 
دی گروت  و  پنتریچ   (MSLQ) یادگیری  برای  انگیزشی 
(Pinterich & Digrut) استفاده شد )15(. این پرسشنامه دارای 

44 گویه است و در دو بخش باورهای انگیزشی )22 گویه( و 
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )22 گویه( تنظیم شده است. 
که در پژوهش حاضر، از بخش 22سؤالی باورهای انگیزشی 
استفاده شد. باورهای انگیزشی دارای سه مؤلفه ی خودکارآمدی 
)9سؤال(، ارزش گذاری درونی )9سؤال( و اضطراب امتحان 
)4سؤال( است. گویه های این پرسشنامه از نوع طیف لیکرت 
پنج درجه ای است و جهت همه ی سؤال ها مثبت است، به 
به  که  امتحان  مؤلفه ی اضطراب  به  مربوط  جزء سؤال های 

صورت معکوس نمره گذاری می شود. در بررسی های صبحی 
قراملکی، برای تعیین پایایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی در 
یادگیری ضریب آلفای کرونباخ، برای عوامل سه گانه باورهای 
انگیزشی یعنی خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب 
امتحان استفاده شد که به ترتیب 0/89، 0/87 و 0/75 بود )4(. 
در نمونه ی پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل 
 (AMT) مقیاس 0/86 محاسبه شد. پرسشنامه انگیزش پیشرفت
هرمنس (Hermens): یکی ازرایج ترین پرسشنامه های مداد 
کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است )17(. هرمنس، آن 
را بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت 
و با بررسی بیشتر پژوهش های مربوط به آن تهیه کرد و برای 
نوشتن سؤاالت پرسشنامه انگیزش پیشرفت ده ویژگی که افراد 
دارای انگیزش پیشرفت باال را از افراد باانگیزه پیشرفت پایین 
متمایز می کند، به عنوان مبنا و راهنما برای انتخاب سؤاالت 
برگزیده است. وی 39 سؤال برای پرسشنامه تهیه کرد و در 
نهایت بر اساس میزان ضریب همبستگی که بین هر سؤال 
و رفتار پیشرفت گرا به دست آورد، 93 سؤال چندگزینه ای 
را به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزش انتخاب نمود. از آنجا 
که هرمنس سؤاالت این پرسشنامه را بر اساس پژوهش های 
قبلی درباره انگیزش پیشرفت نوشته است و در نهایت ضریب 
همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کرده 
است، لذا آزمون دارای روایی می باشد و این آزمون را روی 
نمونه 800 نفری متشکل از 400 دختر و 400 پسر اجرا کرده 
بود و ضریب همبستگی که برای سؤاالت پرسشنامه گزارش 
شده است به ترتیب سؤاالت پرسشنامه در دامنه ای از 0/57 
تا 0/31 بود. عابدی و همکاران نیز در تحقیقی که با گروه 
210 نفری دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان انجام دادند، 
برای محاسبه پایای آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس 
از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده کرد. ضریب 
پایایی محاسبه برای پرسشنامه 0/84 به دست آمد. با استفاده 
از روش باز آزمایی بعد از سه هفته پرسشنامه مجدداً به دانش 
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آموزان داده شد و ضریب پایایی به دست آمده با این روش 
نیز در حد 0/82 به دست آمد )18(.

در نمونه ی پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل 
مقیاس 0/77 محاسبه شد. در این پژوهش مداخله مورد استفاده 
مبتنی بر راهبردهای خودتنظیمی که شامل 8 جلسه 90 دقیقه ای 
است که یك بار در هفته برگزار شد. خالصه ای از جلسات در 

جدول 1 آورده شده است.
به منظور رعایت مسایل اخالقی پژوهش، رضایت نامه ای تهیه 
شد که در آن به صورت کلی هدف پژوهش توضیح داده شده 
بود. افراد شرکت کننده ابتدا رضایت نامه را مطالعه نموده و 
در صورت تمایل در پژوهش شرکت نمودند. همچنینی یکی 
از مواردی که به شرکت کنندگان توضیح داده شد این بود که 
به آنها اطمینان داده شد که هیچ گونه سوءاستفاده شخصی در 
این پژوهش وجود ندارد و همچنین بعضی از شرکت کنندگان 
تمایل داشتند که نتیجه پاسخدهی خود را به پرسش نامه بدانند 
و گزارش تفسیر پرسش نامه های افراد به زبانی ساده در اختیار 
آنها قرار گرفت؛ هم چنین درباره محرمانه بودن پرسشنامه ها و 
نتایج آنها به آزمودنیها توضیحات الزم داده شد. جهت تجزیه 
و تحلیل اطالعات در بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف 
استاندارد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند 
متغیره برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش و آزمون تحلیل 
کوواریانس تك متغیره نیز استفاده شد. جهت تحلیل آماری 

از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

یافته ها
مشخصات توصیفی شرکت کنندگان به شرح زیر می باشند.

اطالعات توصیفی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی و باورهای 
انگیزشی در جدول 1 به تفکیك پیش آزمون و پس آزمون 
در دو گروه آزمایش و کنترل ارائه شده است. به این ترتیب 
میانگین و انحراف استاندارد انگیزه پیشرفت در پیش آزمون در 
گروه آزمایش به ترتیب )45/33، 0/12( و در گروه کنترل به 

ترتیب )44/13، 1/57( شده است. همچنین میانگین و انحراف 
استاندارد انگیزه پیشرفت در پس آزمون در گروه آزمایش به 
ترتیب )55/86، 1/02( و در گروه کنترل به ترتیب )46/55، 
باورهای  استاندارد  انحراف  و  میانگین  است.  شده   )1/12
انگیزشی در پیش آزمون در گروه آزمایش به ترتیب )33/26، 
1/77( و در گروه کنترل به ترتیب )34/13، 0/11( شده است. 
همچنین میانگین و انحراف استاندارد باورهای انگیزشی در 
پس آزمون در گروه آزمایش به ترتیب )45/00، 1/85( و در 

گروه کنترل به ترتیب )32/93، 0/27( شده است.
آماری تحلیل  آزمون های  از  برای سنجش فرضیه پژوهش 
کواریانس چند متغیره، و آزمون تحلیل کوواریانس تك متغیره 
استفاده شده است، که اطالعات آن در جداول 1 ارائه شده 
است: همچنین پیش فرض های پژوهش از جمله آزمون باکس 
برابر با )F=2/86( مورد تأیید قرار گرفتند. برای تأیید یا رد 

فرضیه فوق از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
همان طور که در جدول 1 مشاهده می گردد سطح معنی داری 
هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المبدای 
ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، برابر با 0/001 است 
)P< 0/01(. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص 
می گردد که بین دو گروه در نمرات برای مقایسه نمرات کلی 
تفاوت معناداری وجود دارد. لذا برای تعیین اثر پس آزمون از 
آزمون تعقیبی یا همان تحلیل کوواریانس تك متغیره استفاده 

شده است که اطالعات آن به در زیر ارائه شده است.
طبق نتایج همین جدول 3 مشاهده می شود که با توجه به اینکه 
F محاسبه شده برای انگیزه پیشرفت تحصیلی و باورهای 
انگیزشی و با توجه به معنی داری به دست آمده که بزرگ تر از 
سطح معنی داری 0/05 است، می توان به این نتیجه رسید که 
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت 
و باورهای انگیزشی دانشجویان تأثیر معنی داری دارد. بنابراین 
به منظور اطالع از اینکه تفاوت در کدام یك از متغیرها، منجر به 
معنی داری الندای ویلکز شده است، از تحلیل تك متغیری با 
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تصحیح خطای نوع اول به شیوه بونفرونی استفاده گردید، در 
این شیوه برای کنترل خطای نوع اول سطح معنی داری آزمون 

فرضیه ها برابر با 0/01 در نظر گرفته شد.

چنانکه نتایج تحلیل ها نشان می دهد، با احتساب آلفای میزان 
شده بنفرونی )0/01( در هر دو متغیر، تفاوت معناداری بین 
گروه ها، وجود دارد. ازاین روی می توان فرض صفر را رد 

 

  محتواي آموزشي  جلسات
ها، بيان قوانين جلسات و توضيح روش آموزشي اختصاص پيدا كرد؛ عالوه بر اين اين جلسه به معرفي درمانگر و آزمودني  جلسه اول

ريزي كه به سه موضوع درمانگر هدف حضور در جلسات آموزشي را بيان نمود، آموزش راهبردهاي تعيين هدف و برنامه
  زمان و راهكارهاي رفع تعلل ورزي اشاره شد تعيين هدف، مديريت

در اين بخش به آموزش پردازش اطالعات راهبردهاي به خاطرسپاري، يادآوري و درك مطلب كه شامل موضوعات مربوط   جلسه دوم
  به ثبت حسي، حافظه كوتاه مدت و حافظه فعال است، پرداخته شد

ت اول شناخت)، تكاليفي براي استفاده از اين راهبردها داده شد كه شامل اين در بخش راهبردهاي يادگيري و مطالعه (قسم  جلسه سوم
دار)، ب) بسط و گسترش معنايي (راهبردهاي موضوعات بود: الف) راهبرد تكرار موضوع هاي ساده و پايه (غيرمعني

  گسترش ويژه مطالب ساده و پايه)
سپس راهبردهاي يادگيري و مطالعه (قسمت دوم شناخت) آموزش داده  در ابتداي جلسه به بررسي تكاليف پرداخته شد؛  جلسه چهارم

شد. در اين قسمت، بسط و گسترش معنايي (راهبردهاي گسترش ويژه مطالب پيچيده) توضيح داده شدو در نهايت به 
  آموزش چگونگي سازماندهي مطالب و استفاده از نقشه مفهومي پرداخته شد

قسمت پس از ارزيابي تكاليف گذشته، به آموزش راهبردهاي فراشناختي، روش مطالعه مشاركتي و فنون ايجاد  در اين  جلسه پنجم
  انگيزش در يادگيرندگان است، پرداخته و سپس كار گروهي به آنها داده شد

ايش توانايي حل مساله در بخش حل مساله، سه موضوع حل مساله، آموزش مراحل روند حل مساله و پيشنهادهايي براي افز  جلسه ششم
  در يادگيرندگان مطرح گرديد

در بخش آماده شدن براي امتحان سعي بر آن بود كه توضيحاتي در خصوص سه موضوع زير داده شود؛ اين موضوعات   جلسه هفتم
ونگي هاي رسيدن به آرامش، توضيح اهميت تمركز در يادگيري و چگعبارتند از: الف) آماده شدن براي امتحان، ب) روش
  نحوه تمركز كردن و ج) آموزش راهبردهاي يادگيري

توضيحاتي در خصوص راه هاي تمركز در يادگيري و كاهش اضطراب داده شد و عالوه بر آن در اين جلسه، مطالبي درباره   جلسه هشتم
پرتي بيان هاي اثربخشي درماني در كاهش اضطراب امتحان و چگونگي مهار عوامل حواساضطراب امتحان، انواع راه

  گرديد.

جدول 1- جلسات آموزش یادگیری خودتنظیم

  سطح معناداري  درجه آزادي خطا درجه آزادي اثر F مقادير هاآزمون  اثر

 گروه

 001/0 28 3  12/9 03/2 اثر پياليي

 001/0 28 3 14/12 21/0 المبداي ويلكز

 001/0 28 3 02/10 39/1 اثر هتلينگ

 001/0 28 3 02/3 88/1 بزرگترين ريشه روي

 

جدول 2- نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری

  داريمعني SS Df MS  F  شاخص آماري  متغير
  001/0  08/17  08/2175  1  08/2175  گروه  انگيزه پيشرفت تحصيلي

  01/0  58/4  24/263  1  24/263  گروه  باورهاي انگيزشي
 

جدول 3- نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت و باورهای انگیزشی دانشجویان
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کرده و نتیجه گرفت انگیزه پیشرفت و باورهای انگیزشی در 
دانشجویان در گروه ها متفاوت است. حجم اثر نیز حاکی از 
آن است که تقریبًا 0/08 درصد از واریانس »انگیزه پیشرفت« و 
0/11 درصد از واریانس »باورهای انگیزشی« از طریق انتساب 

به گروه ها قابل تبیین است.

بحث و نتیجه گیری
نظام آموزش عالی قرن 21 سعی در پرداختن به رویکردی 
دارد که باید در آن نگاهی عمیق تر به نقش آموزش راهبردهای 
خودتنظیم به عنوان محورهای اساسی یادگیری داشته باشند. 
با تغییرات سریع در سطوح مختلف، تمدن بشری  همگام 
امکاناتی را فراهم آورده که رویکرد آموزش را به یادگیری 
تبدیل ساخته است. در این راستا، نقش راهبردهای خودتنظیمی 
در یادگیری بیش از پیش اهمیت می یابد. عالقمند ساختن و 
برانگیزاندن فراگیران به فعالیت های تحصیلی در نظام آموزشی 
از طریق راهبردهای خودتنظیم در یادگیری موضوعی است 
که باید مورد توجه دست اندرکاران نظام آموزشی قرار گیرد. 
توسعه و تقویت نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیم در انگیزه 
پیشرفت و باورهای انگیزشی فراگیران نیازمند برنامه ریزی دقیق 
و گسترده است. بنابراین، برای استقرار نظام آموزشی مبتنی 
بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پژوهش حاضر به هدف 
بررسی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر انگیزه پیشرفت و 

باورهای انگیزشی دانشجویان انجام شد. یافته های این پژوهش 
نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی باعث افزایش 
انگیزه پیشرفت در دانشجویان می شود. این نتایج با یافته های 
پژوهش های ایفنتالر )19(، مالمبرگ )20(، یعقوبی و همکاران 
)21(، عسگری و همکاران )22( همخوان است. با استناد به 
نظریه پینتریچ و دی گروت )16( و نتیجه پژوهش زیمرمن و 
مانینز-یونس )23( دانشجویان خودتنظیم از نظر تحصیلی به 
مراتب برتر از سایر دانشجویان هستند. همچنین با توجه به 
تحقیقات شانك )2005( مبنی بر آموزش خودتنظیمی و تنظیم 
اهداف برای دانشجویان، می توان این گونه استدالل کرد که 
خودتنظیمی قابلیت ارتقاء و افزایش انگیزه پیشرفت را دارد و 
می توان به خودتنظیمی به عنوان یك مهارت تحصیلی نگریست 
که با آموزش آن می توان به افزایش پیشرفت تحصیلی دست 
یافت )22(. پینتریج، خودتنظیمی را یك فرایند فعال و سازمان 
یافته می داند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود 
را تنظیم کرده و تالش می کنند بر شناخت، انگیزش و رفتار 
خود نظارت کنند. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل 
مهارت های خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خودبازبینی 
و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمك می کند تا با 
استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری شان تسهیل شود )24(. 
آموزش  که  رسید  نتیجه  این  به  تحقیق خود  در  مالمبرگ، 
دانشجویان  استفاده  چگونگی  برای  وسیله ای  خودتنظیمی 

 متغير منبع تغيير
  مجموع
 مجذورات

  درجه
 آزادي

  ميانگين
 مجذورات

F 
  سطح
 داريمعني

 حجم اثر

 گروه
 081/0 01/0 9/6 5/1170 1 5/1170 انگيزه پيشرفت تحصيلي

  11/0  01/0  4/0  1702  1  1702  باورهاي انگيزشي

 خطا
    1/170 28 5/13267 انگيزه پيشرفت تحصيلي

     5/149  28  5/11659  باورهاي انگيزشي

 كل
     30 243632 انگيزه پيشرفت تحصيلي

      30  184579  باورهاي انگيزشي

 

جدول 4- خالصه آزمون اثرات بین آزمودنی جهت انگیزه پیشرفت تحصیلی و باورهای انگیزشی در گروه ها
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 .)20( است  تنظیم شناختی  استراتژی  و  مطالعه  تاکتیك  از 
همسو با این تحقیق پورمحمد و اسماعیل پور )25( آموزش 
خودتنظیمی را در یادگیری موثر یافتند. مهارت هایی مانند 
سازماندهی و ذخیره سازی دانش و سهولت بهره برداری از آنها، 
یادداشت برداری و استفاده از استراتژی ها برای مرور و ذخیره 
سازی اطالعات در حافظه مانند نقشه مفهومی و رمزگردانی 
و آموزش راهبردهای نظم دادن به ذهن، دانشجویان را قادر 
می سازد تا بر فرایند یادگیری و مطالعه خود تسلط یابند. در 
تبیین نتایج بدست آمده می توان چنین بیان کرد که آموزش 
به کارگیری راهبردهای شناختی و  با  یادگیری خودتنظیمی 
فراشناختی همچنین راهبردهای مدیریت مناسب منابع، سعی 
در افزایش یادگیری و درك و تمرکز دانشجویان دارد؛ از این 
رو موجب بهبود انگیزه پیشرفت دانشجویان می گردد. در نتیجه، 
آموزش یادگیری خودتنظیمی با کاربرد راهبردهای شناختی و 
خودتنظیمی مهارت های دانشجویان را در تکالیف ارتقا داده و 
موجب می شود دانشجویان، تکالیف درسی را بیشتر پیگیری 
کنند. همچنین می توان گفت که یادگیرنده خودتنظیم، مشارکت 
کنندگان فعال در فرایند یادگیری هستند برای پیگیری اهداف 
یادگیری خود، این دانشجویان با استفاده از راهبردهای یادگیری 
گوناگون و به طور مداوم پیشرفت خود را نظارت می کنند و 

در صورت لزوم روش خود را تغییر می دهند.
یادگیری  آموزش  که  داد  نشان  پژوهش  نتایچ  همچنین 
خودتنظیمی باعث افزایش باورهای انگیزشی در دانشجویان 
می شود. این یافته با پژوهش رامداس و زیمرمن )26( همسو 
راهبردهای  از  که  دانشجویانی  که  دادند  نشان  آنها  است، 
خودتنظیمی استفاده می کنند خودکارآمدی باالتری دارند و 
خود را مثبت تر ارزیابی می کنند. زیمرمن )2008(؛ به نقل از 
)21( بر این باور بود که باورهای انگیزشی نقش علیتی را در 
پیشرفت دانشجویان و استفاده از مهارت های آموزشی ایفا 
می کند و نشان داد که باورهای انگیزشی نسبت به تغییرات محیط 
مشخص و نتایج حاصل از آن تغییرپذیر است. بنابراین با در 

نظر گرفتن این که خودارزیابی های منفی و غیرواقعی از عوامل 
اصلی اجتناب دانشجویان از تکالیف چالش برانگیز هستند و 
توجه حساسیت و قابلیت تغییرپذیری این خودارزیابی ها به 
عوامل محیطی، اگر بتوان با بهره گیری از راهبردهایی خاص 
ارزیابی های غیرواقعی و منفی دانشجویان را کاهش داد می توان 
امیدوار بود که باورهای انگیزشی دانشجویان و پیروی آن 
موفقیت هایشان افزایش یابد. پژوهش حاضر نیز گواهی بر 
حساسیت، باورهای انگیزشی از تغییرات محیطی و به ویژه 
روش های گوناگون تدریس و مطالعه است، به این معنی که 
می توان از طریق تغییر شرایط آموزش و تدریس به شکلی 
که دانشجویان بتوانند نقش فعال تری را در روند یادگیری 
خویش ایفا کنند می توان سبب ایجاد حس خودمختاری و 
باورهای انگیزشی بیشتر در آنها شد. این پژوهش در نظر 
گرفتن آموزش راهبردهای خودتنظیمی را به عنوان بخشی 
از مداخالت آموزشی به منظور هر چه خودکارآمدتر نمودن 

فراگیران پیشنهاد می کند.
در اینجا باید توجه داشت که هر چه انگیزه در امر آموزش 
نقش مهمی دارد، این گونه نیست که بدون انگیزه نتوان در 
فرد یادگیری ایجاد کرد، آزوبل در این زمینه می نویسد: بین 
انگیزش و یادگیری رابطه دوسویه است، نه یك سویه؛ لزومی 
ندارد که فعالیت های یادگیری را به تعویق اندازیم تا این که 
عالیق و انگیزه ها رشد یابند پس با توجه به یافته های پژوهش 
حاضر و پژوهش های مشابه، شاید بهتر باشد که به طور موقت 
موضوع انگیزه ناکافی یا بی انگیزه بودن دانش آموزان را فراموش 
کنیم و به آموزش راهبردهای خودتنظیمی به آنها بپردازیم، 
چرا که همانگونه که شرح آن رفت اگر دانشجویان احساس 
استقالل و فعال و مسئول بودن در امر یادگیری داشته باشند 
آنگاه باورهای انگیزشی و انگیزش پیشرفت آنها هم به شکل 
مطلوب تغییر خواهند کرد. با توجه به تاثیرگذاری مهم و معنادار 
راهبردهای یادگیری خودتنظیم در تقویت و توسعه انگیزه 
دانشجویان، پیشنهاد می شود که اعضای هیات علمی و برنامه 
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ریزان نظام آموزش عالی با مبانی روانشناختی این راهبردها و 
چگونگی آموزش و تقویت آنها در دانشجویان در دوره های 
آموزشی و ضمن خدمت، آشنا شوند. هدایت دانشجویان 
در تعیین هدف های واقع بینانه در سطح توانایی های خود و 
برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به هدف های مورد نظرشان از 
جمله راه های توسعه و تقویت راهبردهای خودتنظیمی در 

دانشجویان می باشد.

قدردانی و تشکر
از کلیه دانشجویانی که برای گردآوری داده ها به آنجا رجوع 
شده بود و در این زمینه ما را همیاری کردند نهایت تقدیر و 

تشکر را داریم.
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The Effectiveness of Teaching Self-Regulation Learning 
Strategies on Achievement Motivation and 

Motivational Beliefs in Students
Majid Zargham Hajabi1, Parvaneh Ghahremani2

Abstract

Introduction: Students from each country are considered as intellectual and intellectual resources of 

the country. Studies on the motivation and progress and their self-regulation in learning are important and 

necessary.Therefore, this study aimed to examine the effectiveness of teaching strategies for self-regulation 

learning on the motivation for progress and Students motivational beliefs.

Methods: This study was a semi-experimental included pretest-posttest with control group; moreover, 

sample has been selected through clustered random sampling among the students of Azad university 

of Oloom Tahghighat branch in Tehran in 2018. 30 faculty members were selected and divided into two 

experimental and control groups. The experimental group was trained and the control group did not receive 

any training. In the post-test, the questionnaires were repeated on both groups. The data collection method 

was based on the Hermann’s motivation development questionnaire (1977) and Pintrich PR, De Groot 

Incentive Beliefs (1990). The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach’s alpha method. 

Its value for the Progressive Motivation Questionnaire was 0.84 and the Motivational Beliefs Questionnaire 

was 0.75. Data analysis was performed using SPSS software in two sections including descriptive statistics, 

mean and standard deviation, and covariance analysis statistics.

Results: The results of this study showed that the training of self-regulation strategies has a significant 

effect on increasing the motivation of progress (0.11) and inclining beliefs (0.08) of students (P<0.01).

Conclusion: The findings of this study showed that applying self-directed learning strategies to 

students provides opportunities for them to actively manage processes such as goal setting, self-control, 

self-assessment, self-motivation. In addition, the learning motivation will be strengthened and facilitated by 

increasing the orientation of their goals in learning. Therefore, educational institutions should make a major 

effort to educate and enhance self-regulation learning.

Keywords: Self-Regulation, Achievement, Motivational Beliefs.
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