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  چکيده

هاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري است، مطالعه هريك از اين متغيرها  گيري كه موفقيت تحصيلي تحت تاثير متغيرهايي از جمله جهت از آنجا  اهداف:

آموزان  هاي انگيزشي و موفقيت تحصيلي دانش گيري از اهميت خاصي برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري و جهت

  بيني موفقيت تحصيلي بود. تعيين سهم هريك از متغيرها در پيش و

آموزان دختر سال  نفر از دانش ٦٠٠ در شهر تهران انجام شد. ١٣٨٩- ٩٠روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است که در سال تحصيلي  ها: روش

گيري انگيزشي  هاي جهت نامه آوري اطالعات شامل پرسش اي انتخاب شدند. ابزار جمع اي چندمرحله گيري خوشه با استفاده از روش نمونه راهنماييسوم 

از ها با استفاده  عنوان مالك عملكرد تحصيلي استفاده شد. داده آموزان به بود. از معدل تحصيلي دانش مايرو  واينستينو راهبردهاي يادگيري  والرند

  تحليل شد. SPSS 13افزار  کمک نرم ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري به

نامه  هاي پرسش بيني بيشتري برخوردار بود. از مولفه گيري انگيزشي از قدرت پيش اي، جهت براساس نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري مرحله ها: يافته

بيني عدم موفقيت تحصيلي داشت. راهبردهاي يادگيري در مرحله بعد قرار داشتند كه  ن سهم را در پيشانگيزشي" بيشتري گيري انگيزشي، مولفه "بي جهت

  بيني موفقيت تحصيلي داشت. راهبرد بسط"، بيشترين سهم را در پيش"از ميان آنها 

انگيزگي و عدم موفقيت  و بين بيهاي انگيزشي رابطه مثبت  گيري بين موفقيت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري و همچنين جهت گيري: نتيجه

د و آموزش نيز بايد با عاليق نويژه انگيزش دروني بايد در آموزش مورد توجه قرار گير هاي انگيزشي، به گيري جهتتحصيلي رابطه منفي وجود دارد. 

   يادگيرندگان و راهبردهاي يادگيري همراه شود.

  يادگيري، موفقيت تحصيليهاي انگيزشي، راهبردهاي  گيري جهت :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Since academic achievement is influenced by variables such as motivational orientations and learning 

strategies, the study of these variables is of great importance. The aim of this research was studying the 

relationship between motivational orientations, learning strategies and determining the role of each variable in 

predicting academic achievement.  

Methods: This descriptive correlation study was carried out in 2010-11 in Tehran, Iran. 600 third-grade 

guidance school female students in Tehran, Iran were selected by multistage cluster sampling. The data 

collection tools were the Academic Motivation Scale Vallerand and the Learning Strategies Questionnaire 

Winestein & Mayer. Academic achievement was measured using the average score. Data were analyzed by 
Pearson coefficient correlation and multiple regressions. 

Results: Based on multiple regression results, the strongest predictor for achievement was motivational 

orientation. Among the components of the Motivational Orientation Scale, “amotivation” was the strongest 

predictor of academic failure. Learning strategies stood in the second position among which “elaboration 

strategy” had the highest role in predicting academic achievement.  

Conclusion: There is a positive relationship between academic achievement and learning strategies and also 

motivational orientations. There is also a negative relationship between amotivation and academic failure. 

Motivational orientations especially intrinsic motivation must be focused. In addition, instruction should be 

directed toward the learners’ interests and learning strategies.  
Keywords: Motivational Orientations, Learning Strategies, Academic Achievement 
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   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   راهبردهاي آموزش مجله

 مقدمه

مطالعه متغير موفقيت تحصيلي طي سه دهه اخير بيش از پيش مورد 
هاي تحقيقاتي  توجه متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفته است. يافته

اند كه موفقيت تحصيلي هم از ساختارهاي دانش و  متعدد نشان داده
هاي انگيزشي و  گيري هم از عوامل محيطي و موقعيتي مثل جهت

  ].۱گيري متاثر است [راهبردهاي ياد
گيري انگيزشي يك مفهوم اساسي  هاي آموزشي، جهت در نظريه

رود كه در قالب تعبيرهاي مختلفي ازجمله، انگيزش  شمار مي به
كار رفته است. البته  آموز، انگيزش يادگيري، انگيزش تحصيلي به دانش

متخصصان همواره در متمايزنمودن اين اصطالحات تالش و 

گيري انگيزشي را  ، جهتايمزاند؛ از باب مثال  جام دادههايي ان کوشش
مدت و كيفي با يادگيري و تعهد نسبت به فرآيند  با درگيري طوالني

گيري انگيزشي را  ، جهتبروفي]. ۲يادگيري مشخص نموده است [

]. به اعتقاد وي، درك شايستگي از ۳شايستگي تعريف نموده است [
سازي،  اما بيشتر توسط مدل شود طريق تجارب عمومي آموخته مي

شدن از سوي افراد مهم  تباين انتظارات و آموزش مستقيم يا اجتماعي
  شود. برانگيخته مي

گيري انگيزشي، نظريه  کانون تمرکز اين تحقيق در زمينه جهت

و همکاران يادگيرندگان را به  دسيخودتعييني است. در اين نظريه، 
]؛ ۴اند [ ه قرار دادهطبق ۳هاي انگيزشي در  گيري لحاظ جهت

گيري انگيزشي دروني" و  گيري انگيزشي بيروني"، "جهت "جهت
گيري انگيزش دروني" كيفيت  گي". براساس اين نظريه، "جهت انگيز "بي

گري  دهد و در پي ارضا نيازهاي خودتنظيم عملكرد را ارتقا مي
نهي شدن، ارزشيابي، فشار و امر و  برانگيخته و در پي تهديد به تنبيه

شود. حتي دادن پاداش در برابر انجام تكاليف جالب توجه،  تضعيف مي

عنوان عامل كنترل تلقي شوند، انگيزه  ها به ويژه اگر اين گونه پاداش به
گيري  دهد. يادگيرندگان زماني داراي جهت دروني را كاهش مي

انگيزش دروني هستند كه در خود ادراك شايستگي 
خود، تعيين كننده اهداف خود و  كنندگي) كنند و (خودتعيين

گيري بيروني  كننده رفتار خود باشند. در مقابل، در "جهت تنظيم

كننده در  ها نقش تعيين انگيزشي"، پيامدهاي محيطي و الگوها، مدل
ها و  كنند. انگيزش از مشوق ها ايفا مي گيري ايجاد رفتار و تصميم

شده وابسته است. گيرد كه به رفتار مشاهده  پيامدهايي سرچشمه مي
گيري بيروني انگيزش، بيشتر به وقايع خارجي و  افراد برخوردار از جهت

منابع بيروني مثل پاداش يا تنبيه اجتماعي و غيره توجه دارند تا به 

احساس رضايت و لذت شخصي. انگيزش بيروني نوعي دليل محيطي 
سيله و اي براي هدف، و طور وسيله براي شروع يا ادامه فعاليت و همين

گيري بيروني انگيزش،  گي" همانند جهت انگيز رفتار است. نهايتاً در "بي
دانند. اين افراد از  كننده نمي يادگيرندگان  خود را شايسته و تعيين

پايداري در انجام تكليف برخوردار نيستند. ادراك شايستگي و كنترل 
كنند.  يها احساس درماندگي م در آنان چنان پايين است كه در موقعيت

ها و  فايده است. آنان موفقيت كوشش براي اين نوع افراد يك عمل بي

  دانند. هاي خود را نتيجه عوامل بيروني و كنترل ناپذير مي شكست
منظري ؛ قاسمي پير بلوطي دسي؛و  ريان؛ ريانو  دسيتحقيقات 

گيري دروني  حاكي از اين است كه بين جهت پينتريچو  توكلي

هاي يادگيري  بردن از فعاليت حصيلي و لذتانگيزش، پيشرفت ت

يادآور  ويگفيلدو  ونزل]. ۹، ۸، ۷، ۶، ۵همبستگي قوي وجود دارد [

شدند كه انگيزش دروني يك ويژگي اساسي است كه افراد موفق در 

ويژه افرادي كه  گرا به زمينه تحصيلي از آن برخوردارند و افراد پيشرفت
در زمينه يادگيري خود شان دروني است،  گيري انگيزشي جهت

اي براي خويش وضع  گرايانه ]. اهداف تحصيلي واقع۱۰اند [ انگيخته

يابي به اهداف خود  منظور دست كنند، از راهبردهاي كارآمد به مي

كنند و درصورت لزوم، راهبردهاي مورد استفاده را اصالح يا  استفاده مي

دسترس مانند زمان،  دهند و سعي در استفاده بهينه از منابع در تغيير مي
مكان، همساالن، والدين، معلمان و منابع كمكي از قبيل فيلم،  ويديو 

هايي را دارند كه  طور ساخت، خلق و انتخاب محيط و كامپيوتر  و همين

" گزارش "ولترزبه نقل از  زيمرمنو  شانكيادگيري را افزايش دهد. 

برخوردارند به  گيري انگيزشي دروني نمودند يادگيرندگاني كه از جهت

تر، پيامدهاي انگيزشي  احتمال بيشتر داراي شناخت انطباق يافته

هاي  تر بوده و از پيشرفت تحصيلي باالتري نسبت به همكالسي قوي

" در اين گاتريو  وانگ" و "وايتهدهاي " ]. پژوهش۱۱خود برخوردارند [

ي ها گيري بيروني انگيزش يا پاداش زمينه حاكي از اين است که جهت

دهند  بيروني به نوعي كنترل فرد از ادراك خودتعييني را كاهش مي
ن زمينه رابطه منفي بين و همکاران در اي دسيهاي  ]. پژوهش۱۳، ۱۲[

  ].۱۴اند [ گي و موفقيت تحصيلي را گزارش نموده انگيز بي

ديگر متغير مرتبط با موفقيت تحصيلي، "راهبردهاي يادگيري" است. 
ادگيري نتيجه تحول نظريات يادگيري و توجه به راهبردهاي ي

هاي رفتاري به  هاي يادگيري از نظريه گيري نظريه  دگرگوني در جهت
هاي شناختي مطرح در زمينه  هاي شناختي است. ازجمله نظريه نظريه

در اين پژوهش، راهبردهاي  يادگيري، نظريه پردازش اطالعات است.

]. در ۱۵تعريف شده است [ مايرو  واينستاينيادگيري بر مبناي نظريه  

راهبردهاي يادگيري به اعمال ارادي و آگاهانه اطالق اين نظريه، 

يابي به اهداف يادگيري  وسيله يادگيرندگان براي دست شود كه به مي
اين راهبردها عبارتند از: مرور ذهني، بسط، سازماندهي شود.  اتخاذ مي

رور ذهني، رمزگرداني ، راهبرد ممايرو  واينستاينو نظارت. طبق نظريه 

مدت و انتقال آنها به حافظه  شكل معنايي در حافظه كوتاه اطالعات به
درازمدت است كه در بهبود عملكرد حافظه موثر است. راهبرد 

دهي و تصاوير ذهني با توليد جمالت  دهي، روش ايجاد شكل بسط

دادن يك يا چند موضوع در يك مطلب  منظور ارتباط اضافي به
. بنابراين بسط در مقايسه با ساير راهبردهاي خاص استآموختني 

تري است. هنگامي که  تكليف (راهبردهاي شناختي)، مهارت رشد يافته

کنند، آن را موثرتر از ساير راهبردها   افراد اين فن حافظه را کشف مي

كردن و  كردن، يادداشت سازي، خالصه . تعريف عبارتيابند مي
روند. راهبرد  شمار مي اين راهبرد به هايي از كردن نمونه سئوال
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سازماندهي، شامل تعيين نكات اصلي يا ايجاد سلسله مراتبي از يك 

دهي مطالب آموخته شده از يك فهرست يا  بندي و نظم عبارت يا گروه
بخشي از متن است. اين راهبرد شامل تعيين نكات اصلي يا ايجاد 

ت، شامل كنترل سلسله مراتبي از يك عبارت است. راهبرد نظار

دهد تا پيوسته  هاي شناختي است. اين راهبرد به فرد امكان مي فعاليت
فرآيندهاي شناختي خود را تحت نظر و دقت قرار دهند و اشكاالت 

موجود در رسيدن به هدف را شناسايي و آنها را اصالح كنند. اين 

مرور، گانه ( راهبرد به توانايي يادگيرنده در استفاده از راهبردهاي سه
هاي اين راهبردها آن است كه  بسط و سازماندهي) نظر دارد. از ويژگي

فرآيند يادگيري، يادسپاري و يادآوري را تسهيل، سطح برانگيختگي را 

باال برده و ميزان درگيري شناختي را افزايش و نهايتاً عملكرد 

بخشند و نيرومندترين اثر را در يادگيري  تحصيلي را بهبود مي
كند. عالوه بر اين، در افزايش توان ارتباطي  زان ايفا ميآمو دانش

كند  فراگيران موثر است و ايجاد ارتباط بين اطالعات را تسهيل مي

]۱۶.[  
كارگيري  اند، فراگيراني كه توان به نشان داده وينو  باتلرهاي  پژوهش

تر را داشته باشند در كسب  تر و متنوع راهبردهاي يادگيري مناسب

و  وينمنكه  ]. چنان۱۷تر خواهند بود [ يادگيري موفق هاي مهارت

ورزند، عدم برخورداري يادگيرندگان از راهبردهاي  همكاران تاكيد مي
هاي مختلف  شود كه آنان حقايق و مفاهيم حوزه يادگيري باعث مي

ارتباط با يكديگر و زندگي  هايي جداگانه و بي صورت قطعه درسي را به

كه يك قطعه يا جزء از  اي كه هنگامي گونه هواقعي خود فراگيرند، ب
مفاهيم يا موضوعات فراموش شود، راهبردي براي بازسازي آن وجود 

  ].۱۸نداشته باشد [
كه موفقيت تحصيلي تحت تاثير متغيرهايي از جمله  حال، از آنجايي

هاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري است، لذا مطالعه هر  گيري جهت
از اهميت خاصي برخوردار است. عالوه بر اين، يك از اين متغيرها 

هاي انگيزشي،  گيري شده در زمينه جهت رغم مطالعات انجام علي

اي كه همزمان رابطه  راهبردهاي يادگيري و موفقيت تحصيلي، مطالعه
متغير را با يكديگر مورد بررسي قرار داده باشد، انجام نشده  ۳اين 

هاي انگيزشي و  گيري جهت است. از اين رو، مطالعه حاضر رابطه

راهبردهاي يادگيري و تعيين سهم اين متغيرها در تبيين موفقيت 
آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر تهران را مورد  تحصيلي دانش

  بررسي قرار داد.
  

   ها روش

آموزان دختر كالس سوم راهنمايي  اين پژوهش همبستگي در دانش

انجام شد. حجم  ۱۳۸۹-۹۰ در نيمسال اول سال تحصيليشهر تهران 
نمونه در اين پژوهش براساس فرمول تعيين حجم نمونه در 

هاي همبستگي تعيين شد. در اين محاسبه با احتساب، سطح  پژوهش

، ٢/١و واريانس متغير مورد مطالعه  ٠١/٠%، اشتباه مجاز ٩٥اطمينان 
پذيري بيشتر و  نفر برآورد شد که برای تعميم ٥٥٣حجم نمونه 

نفر افزايش يافت. روش  ٦٠٠ها، نمونه به  ي از اُفت آزمودنيجلوگير

اي بود. به اين ترتيب كه ابتدا  اي تصادفي چندمرحله گيري خوشه نمونه
از مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران به تصادف از مناطق 
مختلف جغرافيايي (شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز) يك منطقه 

با همكاري آموزش دوره راهنمايي مناطق  ،در مرحله دومانتخاب شد. 
 ازدر مرحله سوم،  ، مدارس دخترانه دولتي مشخص شدند.منتخب

كه اطالعات مناطق منتخب كارشناس واحد آموزش دوره راهنمايي 

خواسته شد كه  ،دقيق و عميقي نسبت به مدارس مناطق خود داشتند
ه مدارس مدارسي كه ب، از ميان مدارس راهنمايي دخترانه دولتي

طور از  معمولي يعني نه قوي و نه ضعيف (از لحاظ آموزشي و همين

هرت اجتماعي خانواده، سوابق كاري دبيران) شُ - لحاظ طبقه اقتصادي

مدارس  از ميان ليستچهارم، در مرحله  دارند را مشخص كنند.
طور جداگانه براي هر منطقه  كه بهراهنمايي دخترانه معمولي دولتي 

در  .ندانتخاب شدمدرسه از هر منطقه به تصادف  ٥ ،دتهيه شده بو

مرحله پنجم، از ميان مدارس منتخب به تصادف يك كالس سوم 
آموز در هر  نفر دانش ٢٤برای مطالعه انتخاب شدند. به فرض احتساب 

آموز مورد  نفر دانش ١٢٠طور ميانگين) از هر منطقه تعداد  كالس (به

  مطالعه قرار داده شدند. 

  

  پژوهش ابزار

س بر مبناي نظريه گيري انگيزشي: اين مقيا الف) مقياس جهت
و همكاران ساخته شده  والرندتوسط  ريانو  دسيگي كنند خودتعيين

 بحرانينامه در ايران، در مطالعاتي از جمله  ]. اين پرسش۱۹است [
پرسش  ۲۸نامه داراي  ]. اين پرسش۲۰مورد استفاده قرار گرفته است [

ت كه سه بعد انگيزش دروني، انگيزش بيروني و اي اس گزينه ۷
هاي اين مقياس، در مقياس ليكرتي  سنجد. گويه انگيزشي را مي بي

  ۷و حداكثر آن  ۱اي تهيه شده است. حداقل نمره در هر گويه  گزينه۷

 ۶۳تا  ۷است. بر اين اساس، دامنه نمرات در هر مولفه در دامنه بين 
نامه يعني  هاي پرسش ضريب پايايي مولفهو همكاران  والرند قرار دارد.

ترتيب با استفاده از  انگيزشي را به گيري دروني انگيزش و بي جهت

و ضريب پايايي مولفه انگيزه  ۸۶/۰و  ۸۳/۰روش آلفاي كرونباخ 

، ضريب پايايي اين مقياس را كوكلياند.  گزارش نموده ۶۲/۰بيروني را 
/ تا ۷۱اي بين  ماه را در دامنه مدت يك با استفاده از روش بازآزمايي به

]. ۲۱ها گزارش نموده است [ ها يا خرده مقياس براي مولفه ۸۳/۰
و  ۷۳/۰روش بازآزمايي به فاصله دو هفته  ، پايايي مقياس را بهبحراني

گزارش نموده  ۸۸/۰نامه  ضريب آلفاي محاسبه شده براي كل پرسش

با استفاده از روش روايي اين مقياس را  بحرانياست. عالوه بر اين، 

تحليل عاملي محاسبه نموده است كه به اعتقاد وي تحليل عامل انجام 
گانه انگيزش را با ارزش ويژه باالتر از يك  شده توانسته است ابعاد سه

نمودار سازد. در اين پژوهش پايايي مقياس با روش آلفاي كرونباخ 

انگيزشي  هاي بيروني، دروني و بي گيري براي سه خرده مقياس جهت

اي اين  محاسبه شده است و روايي سازه ۶۹/۰و  ۷۳/۰، ۷۱/۰ترتيب  به
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   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   راهبردهاي آموزش مجله

  مقياس، از طريق تحليل عاملي احراز شده است.

منظور بررسي  نامه راهبردهاي يادگيري: در اين پژوهش به ب) پرسش
نامه راهبردهاي يادگيري  آموزان از پرسش راهبردهاي يادگيري دانش

طراحي شده  مايرو  واينستاينري شناختي كه براساس نظريه يادگي

نامه در ايران، در مطالعاتي از جمله  است، استفاده شد. اين پرسش
مورد استفاده قرار گرفته است  انصاري جعفريو مطالعه  باصريمطالعه 

اي از نوع ليكرتي  گزينه۵گويه  ۲۹نامه شامل  اين پرسش ].۲۳، ۲۲[

شود و راهبردهاي  گذاري مي نمره ۴است كه در دامنه بين صفر تا 
آموزان را در چهار حيطه راهبرد مرور  يادگيري مورد استفاده دانش

دهي و راهبرد نظارت بر  دهي، راهبرد سازمان ذهني، راهبرد بسط

دهد. از اين رو حداقل نمره در اين  يادگيري مورد بررسي قرار مي

فاي ضريب آل جعفري انصارياست.  ۱۱۶نامه صفر و حداكثر  پرسش
 ۶۰/۰تا  ۴۸/۰نامه را در دامنه بين  هاي پرسش كرونباخ خرده مقياس

نامه با استفاه از روش  بدين معني كه در اين پژوهش پايايي پرسش

تا  ۶۱/۰آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه ضريب حاصله در دامنه بين 
دست آمده است؛ بدين معني كه ضرايب حاصله براي  به ۷۵/۰

و نظارت  ۷۲/۰دهي  ، سازمان۷۴/۰دهي  ، بسط۶۱/۰راهبردهاي مرور 

بخش است و  محاسبه شده است كه به لحاظ آماري رضايت ۷۵/۰

  نامه با استفاده از روايي سازه احراز شد. روايي پرسش
آموزان  ج) موفقيت تحصيلي: شاخص موفقيت تحصيلي، معدل دانش

 دختر كالس سوم راهنمايي شهر تهران در نيمسال اول تحصيلي سال

  بود. ۹۰-۱۳۸۹

بعد از انتخاب مدارس مورد مطالعه و هماهنگي قبلي با مديران و 

معاونان مدارس، به مدارس مراجعه شد. ابتدا اهداف پژوهش با 
هاي  دنبال آن، به كالس مسئوالن مدارس در ميان گذاشته شد. به

ها، برای جلب همكاري  منتخب مراجعه شد. در مراجعه به كالس
نامه، ابتدا اهداف پژوهش با  پاسخ به سئواالت پرسش آموزان در دانش

آموزان در ميان گذاشته شد و از آنها خواسته شد با دقت به  دانش

آموزان  ها بين دانش نامه نامه پاسخ دهند. سپس پرسش سئواالت پرسش
آوري شد.  ها جمع نامه توزيع و بعد از پاسخ به سئواالت، پرسش

در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته  ها نامه كه دو پرسش ازآنجايي

آوري اطالعات در دو جلسه انجام شد. بدين معني كه در يك  بود، جمع
هاي انگيزشي و در جلسه ديگر  گيري هاي جهت نامه جلسه پرسش

نامه راهبردهاي يادگيري با فاصله يك هفته در اختيار  پرسش

 تحصيليموفقيت هي از آگا منظور آموزان قرار داده شد. نهايتاً به دانش
با مراجعه به  ١٣٨٨-٨٩نيم سال اول تحصيلي پايان  آموزان در دانش

  شد.استخراج ترم آنان  ، معدل كل نيمكارنامه تحصيلي آنها

ها، از فراواني و  شناختي آزمودني هاي جمعيت برای استخراج ويژگي

هاي انگيزشي و  گيري درصد و برای بررسي رابطه ابعاد جهت
اي يادگيري با موفقيت تحصيلي از ضريب همبستگي پيرسون راهبرده

گام استفاده شد و با  به و تحليل رگرسيون چند متغيري به روش گام
  تحليل شد.  SPSS 13افزار  استفاده از نرم

  نتايج

ها به لحاظ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در طبقه متوسط  آزمودني
  ).١قرار داشتند (جدول 

  
 ها شناختي آزمودني ي جمعيتها ويژگي) ١جدول 

 فراوانی نسبی فراواني مطلق متغير

تحصيالت 

 پدر

 ٢٥ ١٥٠ زيرديپلم

 ٤٢ ٢٥٠ ديپلم و فوق ديپلم

 ٢٦ ١٥٥ ليسانس

 ٧ ٤٥ ليسانس و دکتري فوق 

تحصيالت 

 مادر

 ٢/١٤ ٨٥ زيرديپلم

 ٢/٤٩ ٢٩٥ ديپلم و فوق ديپلم

 ٣/٢٨ ١٧٠ ليسانس

 ٣/٨ ٥٠ فوق ليسانس و دکتري

 شغل پدر

 ١٤ ٨٢ كارگر

 ٣٣ ١٩٨ كارمند

 ٣٣ ٢٠٠ كاسب

 ٢٠ ١٢٠ بازنشسته

 شغل مادر

 ٦٠ ٣٦١ دار خانه

 ١٢ ٦٩ كارگر

 ٢١ ١٢٧ كارمند

 ٧ ٤٣ بازنشسته

  
بين موفقيت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري از جمله مرور، 

وني طور انگيزش بيروني و انگيزش در سازماندهي و نظارت و همين

داري وجود داشت؛ بدين معنی که با افزايش  همبستگي مثبت و معني

آموزان افزايش يافت. بين  هركدام از متغيرها موفقيت تحصيلي دانش
داري وجود  انگيزشي، همبستگي منفي و معني موفقيت تحصيلي و بي

انگيزشي موفقيت تحصيلي كاهش  داشت؛ بدين معني که با افزايش بي
  ). ٢يافت (جدول 

دگيري و اي، راهبردهاي يا تحليل رگرسيون مرحله براساس
بيني  آموزان را پيش هاي انگيزشي موفقيت تحصيلي دانش گيري جهت

دهي، نظارت و  كردند. متغيرهاي راهبرد بسط، مرور، سازمان

انگيزشي در مجموع  طور بي گيري بيروني و دروني انگيزش همين جهت
داري  طور معني آموزان را به % از واريانس موفقيت تحصيلي دانش٨/٣٦

  ).٣(جدول تعيين کردند 
  

  بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري و 
آموزان و تعيين  هاي انگيزشي و موفقيت تحصيلي دانش گيري جهت

  بيني موفقيت تحصيلي بود. هاي مزبور در پيش سهم هر يك از مولفه
هاي اين پژوهش نشان داد كه بين موفقيت تحصيلي و  يافته

)، r=۱۹۴/۰)، بسط (r=۱۹۴/۰بيل مرور (راهبردهاي يادگيري از ق

) رابطه مثبت وجود دارد r=۲۰۴/۰) و نظارت (r=۲۸۵/۰دهي ( سازمان
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دار هستند. به بيان ديگر،  معني p=۰۰۰۱/۰که همگي در سطح 

آموزان به راهبردهاي يادگيري "خاص تكليف" مثل  هنگامي كه دانش
يريتي و نظارتي" طور راهبردهاي "مد دهي و همين مرور، بسط و سازمان

هاي  توانند درگير فعاليت يادگيري مثل نظارت مجهز باشند، بهتر مي

آموزشگاهي شوند و موفقيت تحصيلي بيشتري كسب نمايند. اين يافته 

هاي انجام شده در زمينه نقش راهبردهاي  همسو با نتايج پژوهش

يادگيري در كسب موفقيت تحصيلي است (پينتريچ؛ باتلر و وين؛ 
و همكاران). به اعتقاد اين محققان ويژگي راهبردهاي يادگيري  وينمن

اين است كه برانگيختگي را باال برده و ميزان درگيري شناختي را 

  بخشد. افزايش و نهايتاً عملكرد تحصيلي را بهبود مي
  

 ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق) ٢جدول 

 انگيزگي بي انگيزه دروني بيرونيانگيزه  نظارت دهي سازمان بسط مرور موفقيت تحصيلي متغير

        ١ موفقيت تحصيلي

       ١ ١٩٤/٠ مرور

        ٠٠٠١/٠ داري سطح معني

      ١ -٠٠٠١/٠ ٢٨١/٠ بسط

       ٤٩٤/٠ ٠٠٠١/٠ داري سطح معني

     ١ ٣٠٨/٠ -١٨٨/٠ ٢٨٥/٠ دهي سازمان

      ٢٤٧/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ داري سطح معني

    ١ ٣٤٠/٠ ٠٣٣/٠ ٢٨٥/٠ ٣٠٤/٠ نظارت

     ٠٠٥/٠ ٠٠٦/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ داري سطح معني

   ١ ١٢٧/٠ ٠٩٣/٠ ١١٨/٠ ٢١٩/٠ ١٧١/٠ انگيزه بيروني

    ٠٠٤/٠ ٠٢٥/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ داري سطح معني

  ١ ٠٣٥/٠ ٠٢١/٠ ٠٢٨/٠ ٠٧٢/٠ ١٣٩/٠ ٣٠٤/٠ انگيزه دروني

   ٢٢٨/٠ ٣٢٧/٠ ٢٧٤/٠ ٠٦٤/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٠١/٠ داري سطح معني

 ١ -٢١٣/٠ -٢٨١/٠ -٣٥٣/٠ -٣٥١/٠ -٢٤٦/٠ -٣٧٤/٠ -٥٣٣/٠ انگيزگي بي

  ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ داري سطح معني

  
 گيري انگيزشي هاي راهبردهاي يادگيري و جهت اي موفقيت تحصيلي روي مولفه نتايج رگرسيون مرحله) ٣جدول 

 P F متغير
۲

R R 
 ضرايب رگرسيون

 آماره
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ 

 ١٩٤/٠ ٠٣٨/٠ ٥١/١٧ ٠٠٠١/٠ مرور

      ١٩٤/٠ β 

      ١٨٦/٤ t 

      ٠٠٠١/٠ p 

  بسط

 
٣٤٢/٠ ١١٧/٠ ٥٤/٢٩ ٠٠٠١/٠ 

     ١٩٤/٠ ٢٨١/٠ β 

     ٢٦/٤ ٣٢٩/٦ t 

     ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ p 

 ٤٢٥/٠ ١٨٠/٠ ٧٠/٣٢ ٠٠٠١/٠ دهي سازمان

    ٢٤٥/٠ ١٩٨/٠ ٢٧٠/٠ β 

    ٦٠٠/٥ ٣٨٨/٤ ٨٨/٥ t 

    ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ p 

 ٤٥٣/٠ ٢٠٥/٠ ٦٦/٣٨ ٠٠٠١/٠ نظارت

   ١٧٨/٠ ٢١٧/٠ ١٩٠/٠ ١٨١/٠ β 

   ٦١/٣ ٨٤/٤ ٧٩/٣ ٧٠/٣ t 

   ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ p 

 ٤٥٨/٠ ٢١٠/٠ ٥٤/٢٣ ٠٠٠١/٠ انگيزه بيروني

  ١٦٢/٠ ٢١١/٠ ١٨٣/٠ ١٧٦/٠ ٠٧١/٠ β 

  ٣٩/٣ ٦٩/٤ ٦٤/٣ ٦٨/٣ ٦٢/١ t 

  ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ١٠٥/٠ P 

 ٥٢٥/٠ ٢٧٦/٠ ١٦/٢٨ ٠٠٠١/٠ انگيزه دروني

 ١١٩/٠ ١٩٦/٠ ١٦٨/٠ ١٩٢/٠ ٠٧٣/٠ ٢٦٣/٠ β 

 ٥٦/٢ ٥٥/٤ ٤٨/٣ ٠٩/٤ ٧٣/١ ٣٨/٦ t 

 ٠١١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٨٣/٠ ٠٠٠١/٠ P 

 ٦٠٦/٠ ٣٦٨/٠ ٧٠/٣٦ ٠٠٠١/٠ انگيزگي بي

٠١٧/٠ ١٥١/٠ ٠٤٣/٠ ١٤٦/٠ ٠١٩/٠ ٢٠٨/٠ -٣٨٦/٠- β 

٣٦٥/٠ ٧١/٣ ٨٩٧/٠ ٣١/٣ ٤٦/٠ ٣٤/٥ -٩٩/٧- t 

٧١٥/٠ ٠٠٠١/٠ ٣٧٠/٠ ٠٠٥/٠ ٦٤٣/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ p 
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   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   راهبردهاي آموزش مجله

پژوهش نشان داد كه بين موفقيت هاي اين  عالوه بر اين، يافته

هاي انگيزشي از قبيل انگيزه بيروني  گيري تحصيلي و جهت
)۱۷۱/۰=r ،۰۰۰۱/۰≤p۳۰۴/۰گيري دروني ( ) و جهت=r ،

۰۰۰۱/۰≤pگيري دروني  داري وجود دارد. جهت )، رابطه مثبت و معني

انگيزش يا برخورداري از انگيزه دروني، ضامن موفقيت تحصيلي است. 
اند و براي خود اهداف آموزشي  آموزاني كه خود انگيخته رو دانشاز اين 

كنند، از موفقيت تحصيلي بيشتري برخوردارند. اين يافته  تعيين مي

و همكاران است. اين محققان يادآور شدند  ونزلهاي  همسو با يافته
انگيزش دروني يك ويژگي اساسي است كه افراد موفق در زمينه 

رند. قابل ذكر است كه نقش انگيزش دروني بر تحصيلي از آن برخوردا

كه يادگيرندگان  موفقيت تحصيلي قابل انتظار است؛ زيرا زماني
طور  هاي خود را براساس عاليق دروني خود انتخاب کنند، به فعاليت

طبيعي روي آنها تمركز بيشتري خواهند داشت و نيروي بيشتري را 
زون بر اين افرادي كه ها  خواهند نمود. اف صرف انجام آن فعاليت

هاي خود متكي  داراي انگيزش دروني هستند، بيشتر به قضاوت
شود آنها توجه خود را به "خود فعاليت"  هستند. همين امر موجب مي

خواهند دريافت  معطوف نمايند و به كيفيت و كميت پاداشي كه مي

  كنند، نينديشند، درنتيجه از موفقيت باالتري برخوردار شوند. 
ه بر اين، براساس يافته اين  پژوهش هرچند بين انگيزش بيروني عالو

و موفقيت تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد، ولي ميزان اين رابطه پايين 

گيري بيروني انگيزش ضامن موفقيت تحصيلي  عبارتي، جهت است. به
تواند ديدگاه اوليا، مربيان و سياستگذاران  پاييني است كه اين يافته مي

هاي بيروني در امر  گرفتن از مشوق وزشي را نسبت به فاصلهآم نظام 

، وايتهدهاي ( آموزش و يادگيري هدايت نمايد. اين يافته همسو با يافته
) است. اين محققان در مطالعات خود رابطه منفي گاتريو  وانگ
دار بين انگيزش بيروني و عمليات شناختي گزارش نمودند. عالوه  معني

، هر نوع ريانو  دسيگي كنند ريه خودتعيينين، براساس نظبر ا

انگيزش بيروني كه به احساس شايستگي و استقالل فرد لطمه وارد 
آورد از طريق كاهش انگيزه دروني عملكرد  فرد را تحت تاثير قرار 

  دهد. مي
دار بين  مستحكم و معني ديگر يافته اين پژوهش، وجود رابطه منفي

). r ،۰۰۰۱/۰≤p=-۵۳۳/۰ي است (گي و عدم موفقيت تحصيل انگيز بي
اين يافته اهميت نقش عوامل انگيزشي را در امر يادگيري و موفقيت 

گي از جمله موانعي  يزانگ رساند. يعني اينكه بي تحصيلي به اثبات مي

كند. يافته  آموزان را تهديد مي است كه موفقيت تحصيلي دانش
ني بر رابطه پايين نوعي در راستاي يافته ديگر پژوهش مب الذكر به فوق

گيري بيروني انگيزش و موفقيت تحصيلي است كه همسو با  بين جهت

  است. گاتريو  وايتهد وانگيافته پژوهشي 

هاي  منظور بررسي اثر تلفيقي و تعيين سهم هر يك از مولفه به

بيني موفقيت  گيري انگيزشي در پيش راهبردهاي يادگيري و جهت
اي استفاده شد. نتايج  گرسيون مرحلهآموزان از تحليل ر تحصيلي دانش

كننده  موفقيت  بيني ترين عامل پيش اين تحليل نشان داد كه قوي

هاي  هاي انگيزشي است. از ميان مولفه گيري تحصيلي، جهت

) بيشتر از ۲R=۱۱/۰انگيزشي ( هاي انگيزشي، سهم بي گيري جهت
وني گيري بير دنبال آن جهت ) و به۲R=۷۶/۰گيري دروني ( سهم جهت
اي  ) است. به بيان ديگر، يادگيرندگاني كه انگيزه۲R=۰۵/۰انگيزش (

هاي تحصيلي لذت  نسبت به يادگيري ندارند و از درگيرشدن در فعاليت
برند، از موفقيت تحصيلي كمتري برخوردارند. اين يافته همسو با  نمي

است. اين يافته،  گاتريو  وانگ، مولر وايتهدو  كوينگتونيافته 

اي است كه سياستگذاري سياستگذاران نظام آموزشي در زمينه  يافته
يابي به اهداف كالن خود از جمله ايجاد يادگيري و ارتقای  دست

  كند. موفقيت تحصيلي در يادگيرندگان را تهديد مي

گي در درجه دوم  كنند بيني گيري به لحاظ قدرت پيشراهبردهاي ياد

برد "بسط" از قدرت ، راهقرار داشتند. از ميان راهبردهاي يادگيري
) و به بيان ديگر، ۲R=۷۹/۰گي باالتري برخوردار بود ( كنند بيني پيش

يادگيرندگاني كه در يادگيري به ايجاد ارتباط بين مفاهيم جديد با 

تري پردازش  پردازند و اطالعات را در سطح عميق مفاهيم قبلي مي
راهبرد "بسط"  د.شون كنند از موفقيت تحصيلي باالتري برخوردار مي مي

كند. بسط  راهبردي است که  اطالعات را در سطح عميقي پردازش مي

خاطرسپردن است.  دارکردن اطالعات)، بهترين روش به عميق (معني

البته راهبرد "بسط" نسبت به ساير راهبردها از درجه دشواري و 
پيچيدگي بيشتري برخوردار است. بنابراين بسط در مقايسه با ساير 

تري  دهاي خاص تكليف (راهبردهاي شناختي)، مهارت رشديافتهراهبر

، هنگامي که افراد اين فن حافظه را کشف براوناست. به اعتقاد 
رسد علت  نظر مي يابند. به کنند، آن را موثرتر از ساير راهبردها مي مي

گي  كنند بيني اهبرد بسط از قدرت پيشاين كه در اين پژوهش، ر
است، به ماهيت نظام آموزشي و نحوه ارزشيابي بيشتري برخوردار شده 

هاي يادگيرندگان كه عمدتاً وابسته به "متن" است مربوط  از آموخته
  شود.

شود نظام آموزشي، ارتقای انگيزه تحصيلي  بر اين اساس پيشنهاد مي

منظور  و   بههاي سياستگذاري خود قرار دهد  يادگيرندگان را از اولويت
اي چندوجهي  كارهاي مقابله ي يادگيرندگان، راهگ انگيز مقابله با بي

هاي  هاي درسي و روش مناسبي كه معطوف به عناصر مختلف برنامه

های متعدد نشان از آن  هاي پژوهش تدريس باشد، جستجو نمايد. يافته
هاي يادگيري همكارانه"، "تعديل جو  دارند كه فراهم ساختن "فرصت

"كاهش كنترل دانش آموزان" و  رقابتي و نظام ارزشيابي در مدارس"،

گي انگيز اهش بيتواند به ك "ايجاد انعطاف در انجام تكاليف" مي
آموزان و افزايش كنترل آنان بر موقعيت يا "خودتعييني" و درك  دانش

شايستگي و نهايتاً ارتقای انگيزه دروني آنان منجر شود، چراكه 

گي" در مقايسه با  دكنن گيري "خودتعيين اند كه جهت تحقيقات نشان داده

كننده" باعث  تقويت بيشتر سطح انگيزش دروني و  گيري "كنترل جهت
تحكيم باورهاي مربوط به شايستگي ذهني و افزايش ميزان عزت 

  و همكاران). ونزلو همكاران؛  دسيشود ( نفس مي
منظور بهبود عملكرد يادگيرندگان  عالوه بر اين، مداخالت آموزشي به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               6 / 7

https://edcbmj.ir/article-1-247-fa.html


 ۱۱۱   گيري انگيزشي و راهبردهاي يادگيري در تبيين موفقيت تحصيلي رابطه جهت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ir Q Education Strategies  Vol. 5, No. 2, Summer 2012 

بايست در  اي يادگيري و نهايتاً موفقيت تحصيلي ميدر حوزه راهبرده

هاي  ايجاد تحول در روشدرجه اول بر راهبرد "بسط" متمركز شود. 
شود، راهي  آموزشي كه خود به بهبود راهبردهاي يادگيري  منجر مي

و  وينمنكه  تر براي ارتقای راهبردهاي يادگيري است. چنان مطمئن

برخورداري يادگيرندگان از ورزند که عدم  همكاران تاكيد مي
هاي  شود كه آنان حقايق و مفاهيم حوزه راهبردهاي يادگيري باعث مي

ارتباط با يكديگر و  هايي جداگانه و بي صورت قطعه مختلف درسي را به

كه يك قطعه يا جزء  كه هنگامي اي گونه زندگي واقعي خود فراگيرند، به
براي بازسازي آن  از مفاهيم يا موضوعات فراموش شود، راهبردي

  وجود نداشته باشد.

گيري  از ديگر پيشنهادهاي اين پژوهش بررسي رابطه ابعاد جهت

انگيزشي و راهبردهاي يادگيري با موفقيت تحصيلي در ساير ادوار و 
هاي  گيري مقاطع تحصيلي و مطالعه تاثير سلسله مراتبي ابعاد جهت

قيت تحصيلي است. هاي راهبردهاي يادگيري بر موف انگيزشي و مولفه

شايان ذكر است كه شواهد حاصل از اين نوع تحقيقات، سياستگذاران 
نظام آاموزشي را در ايجاد تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت ياري 

  خواهد داد.

  

  گيري نتيجه

بين موفقيت تحصيلي و راهبردهاي يادگيري (مرور، بسط، 
تحصيلي و  دهي و نظارت) رابطه مثبت، بين موفقيت سازمان

 گيري دروني) رابطه هاي انگيزشي (انگيزه بيروني و جهت گيري جهت

گي و عدم موفقيت تحصيلي رابطه منفي وجود انگيز مثبت و بين بي
  دارد.
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