
 

 

 

 

 
 

 تنظیمی بررسی ارتباط بین انگیزش و خود

 دانشجویان علوم پایه
                                           

 *دکتر مهرناز روشنایی         
 

 چکیده
تمایل یا نیازی است که رفتار  ؛کندحالت درونی و یا شرایطی است که رفتار را فعال می ،انگیزه

 و ثیر نیازها و تمایالت بر جهت رفتار استأت ؛بخشدآن انرژی می کند و بههدفمند را هدایت می
هایی است که تنظیمی به معنی روشبخشد. خودبه رفتار جهت، استواری و ایستادگی می

ارتباط  ،کند. این تحقیقیادگیرنده از طریق به کارگیری آنها یادگیری خود را مدیریت و تنظیم می
دختر  182دانشجو ) 563جویان علوم پایه را بررسی کرده است. تنظیمی دانشبین انگیزش و خود

های تهران، شهید بهشتی و آزاد به منظور ارزیابی انگیزه های علوم دانشگاهپسر( از دانشکده 88و 
را تکمیل کردند. مدل دو عاملی از طریق مدل  MSLQپرسشنامۀ  تنظیمی در یادگیری،و خود

مورد ( AMOS)واریانس، تحلیل عامل تأییدی( و برنامۀ آماری )تحلیل ک (SEM)معادلۀ ساختاری 
هدف درونی، هدف برونی،  از سویمستقیم انگیزه به طور غیر ،در این مدل .زمایش قرار گرفتآ

بخشی، نداشتن اضطراب در حین امتحان سنجیده اثرآمیز، خودانتظار نتایج موفقیت ارزش درس،
، ، تفکر صحیحدادن مطالب، تنظیم تکرار، ارتباط از سویمستقیم تنظیمی به طور غیرشد. خود

و درخواست کمک از دیگران، ها ، مدیریت محیط و زمان، تالش، یادگیری با همکالسیکنترل
 تنظیمی( مناسب است. عوامل شد. نتایج نشان داد که مدل دو عاملی )انگیزه و خود سنجیده

ساختاری  ۀعالوه نتایج  مدل معادله باالیی دارند. باعتماد هستند و با یکدیگر همبستگی  قابل
آمیز و بخشی، ارزش درس، انتظار نتایج موفقیتداد که با بهبود اهداف دانشجو، خوداثر نشان

، احساس آرامش، تکرار،  قابلیت ارتباط دادن مطالب، تفکر صحیح، کنترل، مدیریت زمان و محیط
یابد. کاربرد نتایج نیز رخواست کمک از دیگران بهبود می، یادگیری با دانشجویان دیگر و دتالش

 . مورد بحث قرار گرفت
 

  یادگیری تنظیمی، دانشجویان علوم پایه،انگیزه، خود: کلیدیواژگان

                                                                                                                    
 ریزی آموزش عالیبرنامه پژوهش و ۀعضو هیئت علمی مؤسس *
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 مقدمه 
پذیرند که اما بیشتر محققان این تعریف را برای انگیزه می ، ساختار متفاوت داردانگیزه

کند. تمایل و یا نیازی است طی است که رفتار را فعال میانگیزه حالت درونی و یا شرای
بخشد. تأثیر نیازها و تمایالت بر کند و به آن انرژی میرفتار هدفمند را هدایت می ،که

(. 21002بخشد )فرنکن،جهت رفتار است. به رفتار جهت، استواری و ایستادگی می
کنند. مال خود را تنظیم میهایی است که اشخاص افکار و اعخودتنظیمی به معنی راه

ها را کسب دانش و مهارت ،آن باخودتنظیمی در یادگیری آن اعمالی است که دانشجو 
 (.2991،2998 1کند )شانک و زیمرمن،می

ر، توجه و تمرکز، هایی مانند تکراای است و شامل فعالیتیند پیچیدهاخودتنظیمی فر
شود. انگیزه کارگیری مؤثر منابع می هدهی، ایجاد محیط کار مولد و بتنظیم و سازمان

(. اهداف، اعتقادات در مورد 51000یند اصلی در خودتنظیمی است )پینتریج،افر
کند. می ءها نقش مؤثری را ایفاو انتظارات از آینده در تنظیم فعالیت هاها، ارزشقابلیت

بر انتظارات از کند، تأثیر مثبت خوداثربخشی را تقویت می ،رضایت از نتایج اعتقادات
بخشد. از سوی آینده دارد و خودتنظیمی دانشجو را برای رسیدن به موفقیت بهبود می

کند با تغییر در تشویق می ،دانشجویی را که انگیزه دارد ،نارضایتی از نتایج ،دیگر
ها و نارضایتی از شکست ،که راهبردهای خودتنظیمی به نتایج مثبت برسد. در حالی

موجب تضعیف احساس خوداثربخشی، دلسرد  ،نشجویی که انگیزه نداردنتایج برای دا
 (.81008شود )شانک،تفاوتی میشدن نسبت به کار درسی و بی
شناختی، احساسی و هیجانی دارد. دانشجو در مورد اهداف، مسئلۀ کمبود انگیزش ریشۀ 

 دارد. اعتقادات نسبت به خود، انتظارات در مورد آینده و ارزش درس شک و تردید

 
  اهداف

زمانی که دانشجو فقط برای قبول شدن درس بخواند، از رد شدن بترسد و احساس کند 
ای برای خودتنظیمی ندارد )چرچ و انگیزه ،کندکه محیط به سختی او را ارزیابی می

ای به اینکه مطلب را بفهمد و قابلیتش را بهبود ببخشد و (. دانشجو عالقه31002همکاران،
اساس قضاوت خود احساس تسلط بر مطلب کند، ندارد. مایل نیست  بریا اینکه 

های اصلی و مهم نشان طور مؤثر تعیین کند، عالقه به درس های خود را بهاولویت
تواند دهد و در انتخاب درس مشکل دارد. دانشجو نمیدهد. اهداف خود را تغییر مینمی

                                                                                                                    
1. Franken, 2001 

2. Schunk & Zimmernam, 1994, 1997 

3. Pintrich, 2000 

4. Schunk, 2008 

5. Church et al, 2001  
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کند و گذارد، پافشاری نمیقت نمیبر مطلب یادگیری تمرکز کند و برای درک مطلب و
 (.21008دهد )فرایر و الیوت،های یادگیری از خود نشان نمیدرونی به فعالیت ۀعالق

 
 خوداثربخشی

ای برای انگیزه ،های خود اطمینان نداشته باشدزمانی که دانشجو به خود و توانایی
دن، صدمه دیدن، کند. ممکن است از رد شخودتنظیمی ندارد. دانشجو احساس ترس می

ها ترس داشته باشد. احساس کند در ها و ندانستهوابسته بودن، متفاوت بودن، ناشناخته
 اش محدود و سخت است و بدون کمک رها شدهحال رکود است، مؤثر نیست، آینده

های خود احساس شک و تردید کند. نسبت . دانشجو ممکن است در مورد قابلیتاست
بین نباشد. تجارب ناموفق قبلی اطمینان صالح نقاط ضعف خوشبه استعداد خود برای ا
ها به عنوان های خود کم کرده باشد. به جای اینکه به انتخاباو را نسبت به قابلیت

اگرچه نیاز  ؛آوردهایی برای رسیدن به موفقیت فکر کند، آنها را موانع به حساب میراه
به تغییر وضعیت موجود نیست. دانشجو قادر  ،دارد که از نگرانی و اضطراب راحت شود

کند که طاقت تحمل کار درسی را ندارد و احساس می ؛کنداحساس شادی نمی
غمگین  ،ها را ندارد. از اینکه قابلیت پذیرش مسئولیتاست محدودیت زمانی پیدا کرده

 ،توانند تصمیمات مؤثر بگیرند و در حال پیشرفت هستنداست و نسبت به دیگران که می
دهی ندارد خوشحال نیست. لحظات مثبت، شیرین و خصبانی است. از اینکه پاسع

 (.1008 1آید )پاجارز،بخش کمتر برایش پیش میلذت
 

  انتظارات در مورد آینده

ای برای خودتنظیمی انگیزه ،آمیز را نداشته باشدزمانی که دانشجو انتظار نتایج موفقیت
تواند کار درسی را با موفقیت به کند که نمیندارد. هر چقدر دانشجو بیشتر احساس 

ریزی انجام برساند، کمتر احتمال دارد برای یادگیری مطلب پافشاری کند، با برنامه
مطلب را یاد بگیرد، در حین انجام کار درسی پیشرفت خود را کنترل و ارزیابی کند و 

 (.1008 5پس از تکمیل درس در مورد نتایج فکر کند )ویگفیلد، هوا و کالدو،
 

 ارزش درس

ای برای خودتنظیمی مهم، قابل استفاده و جالب نباشد، انگیزه ،زمانی که درس برای دانشجو
وجود ه ای برای تمرکز و کوشش بانگیزه ،ها و نتایج برای دانشجو مهم نباشدندارد. اگر مهارت

های آتی نیازی به آن آید. اگر درس برای دانشجو قابلیت استفاده نداشته باشد و در برنامهنمی

                                                                                                                    
1. Fryer & Elliot, 2008 

2. Pajares, 2008 

3. Wigfield, Hoa, & Klaudo, 2008) 
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ریزی، تمرکز و کوشش ندارد. اگر دانشجو به درس عالقه ای برای برنامهنداشته باشد انگیزه
ای برای مجذوبیت نسبت به درس، کوشش خالق و سازنده و استفاده از نداشته باشد، انگیزه

. چون شودی و کیفی برای پیوستگی با موضوع مورد یادگیری ایجاد نمیراهبردهای کمّ
رود که فقط زمانی به کار می ،بینی، تمرکز و تفکر داردهای مؤثر خودتنظیمی نیاز به پیشروش

 (.1008ها و نتایج آن برای دانشجو ارزش داشته باشد )ویگفیلد، هوا و کالدو، مهارت
رو هستند اما دانشجویی که انگیزه ه ب گاه با این مشکالت روهمۀ دانشجویان گه

تحقیقات قبلی  کند.تر تجربه میت را با شدت بیشتر و به مدت طوالنیندارد این حاال
کند تا رفتار و یندهایی که یادگیرنده استفاده میادر مورد یادگیری دانشجویان بر فر

اش را تنظیم کند تمرکز داشته است )بوئکارتز، پینتریچ، عملکرد شناختی و احساسی
ایندها نشان داده است قیقات در مورد این فر(. تح21002؛ زیمرمن و شانک،1000زیدنر، 
کنند، از راهبردهای های خوب اهداف بهتری را برای خود تعیین میکنندهتنظیمکه خود

کنند کنند، پیشرفت خود را بهتر ارزیابی و کنترل مییادگیری به طور مؤثرتر استفاده می
و بهتر مقاومت کنند کنند، بیشتر کوشش میو در صورت نیاز درخواست کمک می

های ضعیف ارائه کنندهتنظیمهایی را برای کمک به خودمداخله کنند. این تحقیقاتمی
ها (. اگرچه این مداخله2996 1؛ زیرمن، بانر و کواک،2998کرد )گراهام، هریس و ترویا، 

های آن این بود که آمیز را به طور موقت به بار آورد، یکی از محدودیتنتایج موفقت
یندها را ادامه دهند. ممکن است بتوان به اکارگیری این فره ها نتوانستند برندهیادگی

های خودتنظیمی را آموزش داد، اما اگر یادگیرنده انگیزه نداشته باشد آنها دانشجو روش
 برد.را به کار نمی
نقش متغیرهای انگیزشی را در خودتنظیمی و عملکرد دانشجویان علوم پایه  ،این تحقیق

؛ 2988های هدف )ایمز و آرکر، های مشتق از نظریهفرضیه ،کند. در این پژوهشن میتعیی
(، ارزش 1008، 2991، 2986  8(، خوداثربخشی )باندورا،2998 5؛ الیوت و دوک،1001ایمز، 

 ( مورد بررسی قرار گرفت:2991 6( و نسبت دادن )وینر،1001 3)ویگفیلد و اکسلز،
 ت )هدف درونی( با خودتنظیمی ارتباط مثبت دارد.هدف پیدا کردن تسلط و مهار 
 .خوداثربخشی با خودتنظیمی ارتباط مثبت دارد 

 .ارزش درس با خودتنظیمی ارتباط مثبت دارد 

 آمیز با خودتنظیمی ارتباط مثبت دارد.انتظار نتایج موفقیت 

 .احساس آرامش با خودتنظیمی ارتباط مثبت دارد 

                                                                                                                    
1. Boekarts, Pintrich, & Zeidner, 2000; Zimmerman & Schunk, 2001. 

2. Graham Harris & Troia, 1998; Zimmerman Bonner & Kovach, 1996. 

3. Ames & Archer,  1988; Ames, 2002; Elliot & Dweck, 1988. 

4. Bandura, 1986, 1997, 2004. 

5. Wigfild & Eccles, 2002. 

6. Weiner, 1992 
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 روش پژوهش 
های ریاضی، های دانشکدههای همبستگی است. ابتدا کالساز نوع پژوهش ،این پژوهش

های تهران، شهید بهشتی دانشگاه ۀهای علوم پایشناسی دانشکدهفیزیک، شیمی و زیست
کل کشور را  ۀهای علوم پایهای دانشکدهها ویژگیزاد مشخص شد. )این دانشکدهآو 

کالس به صورت تصادفی انتخاب شد.  18ای گیری خوشهدارد(. سپس از طریق نمونه
ها تمام شماری شد( با ها )از کالسپسر در این کالس 88دختر و  182دانشجو،  563

 در پژوهش شرکت کردند. 11/2و انحراف استاندارد  85/10متوسط سن 
به زبان فارسی ترجمه شد.  2«راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ۀپرسشنام»

اساس  ها براول کالس مطابق راهنمای پرسشنامه به پرسش ۀدقیق 50دانشجویان در 
راهبردهای انگیزشی برای یادگیری از سال  ۀپاسخ دادند. پرسشنام 1«لیکرت»مقیاس 

به طور رسمی با تأسیس مرکز ملی تحقیقات برای بهبود آموزش عالی و یادگیری  2986
به طور  2981ی و از سال در امریکا به عنوان ابزاری برای ارزیابی انگیزه و خودتنظیم

 2981های های آموزش دانشگاه میشیگان به کار گرفته شد. بین سالغیررسمی در کالس
مورد  ۀمورد تغییر کرد. این ابزار اولی 280مورد به  30مواد این پرسشنامه از  2986تا 

. عامل و همبستگی با عملکرد قرار گرفتسنجی شامل قابلیت اعتماد، تحلیلتحلیل روان
تغییرات رسمی در مواد این پرسشنامه با تأسیس مرکز ملی تحقیقات برای بهبود آموزش 

آموزش عالی در مرکز  ۀشروع شد. سه مؤسس 2986عالی و یادگیری در امریکا از سال 
های ها در سالآوری دادهغربی امریکا این پرسشنامه را به کار گرفت. سه موج جمع

دانشجو انجام شد و  138با  2988دانشجو و  611 با 2981دانشجو،  516با  2986
گی درونی بین متغیرهای هر مقیاس، تحلیل عامل و همبستگی ستپرسشنامه از لحاظ همب

مورد تحلیل قرار گرفت و  2988و  2981، 2986های با عملکرد بعد از هر یک از سال
 ،بنابراین ؛های پرسشنامه تغییراتی ایجاد شد و الگوی مفهومی اصالح شددر پرسش

 ۀاساس تحلیل نظری و تجربی ساخته شد. آخرین نسخ های پرسشنامه برمقیاس
بنجامین، کارا بنیک، کمپ، کروکز، لرتر،  ،گروه محققان )لین، نوه از سویپرسشنامه 

 ۀ( مرکز ملی تحقیقات برای بهبود آموزش یادگیری و دانشکد2992 5ویس و دویجاناک،
8نتریج، اسمیت، گارسیا و مکیچی،آموزش دانشگاه میشیگان )پی

( ارائه شد. 2992 
های زیر تشکیل شده از مقیاس پرسشنامه از دانشگاه میشیگان تهیه شد. این پرسشنامه

 است:
  

                                                                                                                    
1. Motivated strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). 

2. Likert 

3. Lin, Noveh – Benjamin, Karabenick, Kemp, Crooks, Relter, Weiss & Doijanac, 1991  

4. Pintrich, Smith, Garcia & Mckeachie, 1991 
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 های انگیزهمقیاس
 ( 8هدف درونی )و  این مقیاس کنجکاوی و ترجیح برای پیدا کردن تسلط :ماده

 سنجد؛مهارت را در کار درسی می
 ای را که هدف درونی است و اندازه ۀکننداین مقیاس تکمیل :ماده( 8ونی )هدف بر

ار درسی مشغول بهتر، پاداش، ارزیابی دیگران و رقابت به ک ۀدانشجو برای گرفتن نمر
 سنجد؛شود را میمی
 ( 6ارزش درس )اهمیت و مجذوبیت آن را درس ۀاین مقیاس قابلیت استفاد :ماده ،

 سنجد؛می
 ای که دانشجو اعتقاد دارد با کوشش این مقیاس اندازه :ماده( 8آمیز )تایج موفقیتانتظار ن

 سنجد؛درسی را بهتر یاد بگیرد می تواند مطالبمی
 ( 8خوداثربخشی در یادگیری )این مقیاس قابلیت انجام کار درسی و درجۀ  :ماده

 سنجد؛ها را برای انجام کار میرتاطمینان به مها
 این مقیاس نگرانی و افکار منفی را در  :ماده( 3راب در حین امتحان )نداشتن اضط

 سنجد.لوژیک در اثر اضطراب  را میهای فیزیوحین امتحان و ناراحتی
 

 های خودتنظیمی مقیاس
 ( 8تکرار )داشتن هاهبرد تکرار را به منظور فعال نگکارگیری ره این مقیاس قابلیت ب :ماده

 سنجد؛ی و ضبط اطالعات میکار ۀاطالعات در حافظ
 ( 6ارتباط دادن مفاهیم )سنجد؛تباط دادن بین مفاهیم را میاین مقیاس قابلیت ار :ماده 
 ( 8تنظیم )ا در انتخاب نکات مهم درس، این مقیاس قابلیت تشخیص دانشجو ر: ماده

 سنجد؛سازماندهی و انسجام مطالب مهم می
 ( 3تفکر روشن و صحیح )لب درسی را در کارگیری مطاه قیاس قابلیت باین م :ماده

 سنجد؛حل مسائل می
 ( 21کنترل )های شناختی یم فعالیتریزی، کنترل و تنظاین مقیاس قابلیت برنامه :ماده

 سنجد؛را می
 ( 8مدیریت زمان و محیط )مطالعه و محیط این مقیاس قابلیت مدیریت زمان  :ماده

 سنجد؛مطالعه را می
 ( ما 8تالش)های زاحمتاین مقیاس قابلیت تمرکز دانشجو را به موضوع با وجود م :ده

 سنجد؛درونی و برونی می
 این مقیاس قابلیت دانشجو را برای تبادالت  :ماده( 5ها )کالسییادگیری با هم

 ؛سنجدها میآموزشی با همکالسی
  ( 8درخواست کمک )کمک برای حل این مقیاس قابلیت دانشجو را در درخواست  :ماده

 سنجد.مشکالت از استادان و دانشجویان دیگر می
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 یی پرسشنامه به شرح زیر آزمون شدقابلیت اعتماد و پایا
 شده )هدف درونی، هدف برونی، مقیاس مشاهده 6آلفای کرونباخ با تعداد  :انگیزه

آمیز، خوداثربخشی و نداشتن اضطراب در حین ارزش درس، انتظار نتایج موفقیت
 است. 831/0حان( برابر امت
 شده )تکرار، ارتباط دادن مقیاس مشاهده 9آلفای کرونباخ با تعداد  :خودتنظیمی

مفاهیم، تنظیم، تفکر روشن و صحیح، کنترل، مدیریت زمان و محیط، تالش، یادگیری با 
 است. 929/0ها و درخواست کمک( برابر همکالسی

 
 هاروش تحلیل داده
استفاده  2ن انگیزش و خودتنظیمی بررسی شود از مدل معادلۀ ساختاریبرای اینکه ارتباط بی

کند که رگرسیون چندگانه دارد، اما به جای شد. این روش تحلیل همان اهدافی را دنبال می
دهد که اینکه اجزاء به روش جدا جدا مورد آزمایش قرار گیرد، ساختار مدل اجازه می

اختاری ابزار آماری پیشرفته است که ارتباطات پیچیدگی تئوری حفظ شود. مدل معادلۀ س
گیرد. مورد متقابل و غیرخطی و متغیرهای مستقل که با هم همبستگی دارند را نیز در نظر می

استفاده بودن مدل معادلۀ ساختاری در بررسی ارتباطات پیچیده به این علت است که برخالف  
داشته باشد که این « چند متغیر وابسته»تواند رگرسیون خطی چندگانه، معادلۀ ساختاری می

متغیرها با یکدیگر ارتباط متقابل داشته باشند. از مزایای مدل معادلۀ ساختاری در مقایسه با 
از تحلیل عامل پذیری بیشتری دارد. رگرسیون چندگانه این است که فرضیات آن انعطاف

رهای مستقل، ارتباطات و جهت دار بودن متغیرهای وابسته و متغیبرای آزمایش معنی 1تأییدی
شود و تناسب مدل به طور شود. شکل مدل نشان داده میارتباطات بین متغیرها استفاده می

دار نیاز ارتباطات معنیهایی که برازندگی خوبی دارند، عموماً پیششود. مدلکلی سنجیده می
دارد. در این تحقیق، از  ساختاری هستند. ارتباطات متقابل و غیرخطی نیاز به تحلیل کواریانس

استفاده شد. برنامۀ  AMOS 5تحلیل کواریانس مورد خاص تحلیل عامل تأییدی و برنامۀ
AMOS  در شیکاگو خریداری شد. 8از شرکت اسمال واترز 

 های پژوهشیافته
 ساختاری به شرح ذیل استفاده شد: ۀپژوهش از مدل معادل ۀفرضی پنجبه منظور بررسی 

و بیضی با عنوان انگیزه و خودتنظیمی مشخص شده است. انگیزه  متغیر د (2)در نمودار 
)هدف درونی،  شدهمتغیر مشاهده 6نشده است که به طور غیرمستقیم توسط  مشاهده

آمیز، خوداثربخشی و نداشتن اضطراب هدف برونی، ارزش درس، انتظار نتایج موفقیت

                                                                                                                    
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Confiirmatory Factor Analysis 

3. Analysis of Moment Structures  

4. Small waters corporation 
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طور ه ر مشاهده نشده است که بتنظیمی متغیدر حین امتحان( سنجیده شده است. خود
تکرار، ارتباط دادن مطالب، تنظیم، تفکر صحیح، )ه شدمتغیر مشاهده 9 بامستقیم غیر

، درخواست کمک از هاکنترل، مدیریت محیط و زمان، تالش، یادگیری با همکالسی
فلش هستند. متغیرهای  ۀنشده فرستنداست. متغیرهای مشاهده شده دیگران( سنجیده

شده به یک متغیر منحصر به فرد که فلش هستند. هر متغیر مشاهده ۀشده گیرنددهمشاه
( 23خطای  -2نشده( )خطای طور مستقیم مشاهده نشده است )به دالیل سنجیدهه ب

 هایمتغیر 2شده نشانگرهایمتغیرهای مشاهده ،ارتباط داده شده است. در این مدل
)انگیزه و خودتنظیمی( هر یک به عنوان  هنشدنشده هستند. متغیرهای مشاهدهمشاهده

مدل  ،کندشوند. آن بخش از مدل که دو عامل را به هم مربوط مییک عامل شناخته می
های رگرسیون وزن ،ها آمده استاعدادی که باالی فلش (2). در نمودار است 1ساختاری

و آن  8مربع ۀها آمده است همبستگی چندگان، اعدادی که باالی مستطیل5استاندارد شده
تنظیمی را ، همبستگی بین انگیزه و خودکندبخشی که دو عامل را به یکدیگر مربوط می

 دهد.نشان می

 

                                                                                                                    
1. Indicators 

2. Structural Model 

3. Standardized regression weights 

4. Squared multiple correlation 
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 ارزش درس

135/0 

انتظار نتایج موفقیت 

 832/0 آمیز

 خوداثربخشی

133/0 

 نداشتن اضطراب

850/0 
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 تکرار

181/0 

 ارتباط دادن مفاهیم

391/0 

 ظیمتن

356/0 

 تفکر روشن و 

 615/0صحیح

 کنترل

865/0 

مدیریت زمان و 

 619/0محیط 

 تالش

699/0 

 یادگیری با 

 هاهمکالسی
821/0 

 درخواست کمک

829/0 

( مدل معادله ساختاری 1نمودار)

 88/0 محقق
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 های رگرسیون استاندارد شدهوزن (1)جدول 
 

 برآورد 
 
 
 

 انگیزه

 869/0* هدف درونی
 182/0* هدف برونی
 868/0* ارزش درس

 612/0* آمیزر نتایج موفقیتانتظا
 869/0* خوداثربخشی

 636/0* نداشتن اضطراب
 
 
 
 
 

 خودتنظیمی

 356/0* تکرار
 110/0* ارتباط دادن مطالب

 151/0* تنظیم
 812/0* تفکر صحیح

 919/0* کنترل
 818/0* مدیریت محیط و زمان

 856/0* تالش
 681/0* هایادگیری با همکالسی

 681/0* ت کمکدرخواس
 

                          دار است.های رگراسیون استاندارد شده با یک صدم معنیوزن *

 ( همبستگی چندگانه مربع4جدول )
 برآورد 

 133/0 هدف درونی
 038/0 هدف برونی
 135/0 ارزش درس

 832/0 آمیزانتظار نتایج موفقیت
 133/0 خوداثربخشی

 850/0 نداشتن اضطراب
 181/0 تکرار
 391/0 ارتباط
 356/0 تنظیم

 615/0 تفکر صحیح و روشن
 865/0 کنترل

 619/0 مدیریت زمان و محیط
 699/0 تالش

 821/0 هایادگیری با همکالسی
 829/0 درخواست کمک

 
 ( همبستگی انگیزه و خودتنظیمی7جدول )

 

 118/0* خودتنظیمی انگیزه
 

 دار است.همبستگی با یک صدم معنی *
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 شده توسط محقق( تناسب مدل ساخته2جدول )
 تعداد 

 1پارامترها
حداقل اختالف مدل از 

 مدل
 4تناسب کامل

 
 7درجۀ آزادی

 
 2احتمال

حداقل اختالف 
 4مدل

 درجۀ آزادی
 888/5 000/0 89 615/583 52 مدل ساخته شده توسط محقق

های ارتباطی را کامالً مدلی که فلش
    000/0 210 .6دهدتوضیح می

مدلی که همبستگی بین متغیرهای 
شده را به صفر محدود مشاهده

نشده کند. یعنی متغیرهای مشاهدهمی
 .1نیز با یکدیگر همبستگی ندارد

568/5866 

 

203 000/0 8115/56 

 

شده توسط محقق است  تناسب مدل ساخته ۀدهندنشان 3کمتر از  لحداقل اختالف مدل از مدل تناسب کامهای طبق قرارداد ارزش
          آزادی  ۀدرج     (996؛ شومیکر و لوماکس، 2990)بنتلر، 

 

 شده توسط محقق( تناسب مدل ساخته4جدول )
 

شاخص  
نیکویی 
برازش 
نرمال 
 7شده

شاخص 
نیکویی 
برازش 

 3نسبی

شاخص 
نیکویی 
برازش 
 10افزایشی

شاخص 
ازش نیکویی بر

 11نشدهنرمال 

شاخص 
نیکویی 
برازش 

 14ایمقایسه

 951/0 929/0 951/0 893/0 922/0 مدل ساخته شده توسط محقق
 2 2 2 2 2 .دهدمیهای ارتباطی را کامالً توضیح مدلی که فلش

شده را به صفر مدلی که همبستگی بین متغیرهای مشاهده
یکدیگر  نشده نیز باکند. یعنی متغیرهای مشاهدهمحدود می
 .ندارد همبستگی

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 
ها به گیرد. هر چقدر ارزشقرار می صفر تا یکطور معمول بین ه ها بارزش دامنۀ

  9/0های حدود برازش مدل بهتر است. طبق قرارداد ارزش ،تر باشدعدد یک نزدیک
؛ شومیکر و 2990شده توسط محقق است )بنتلر، تناسب مدل ساخته ۀدهندنشان

 (2996لوماکس، 

                                                                                                                    
1. NPAR number of Parameters  

2. CMIN The minimum value of discrepancy 

3. DF degress of  freedom 

4. P "P value" for testing the hypothesis that the model fits perfectly 

5. CMIN/DF  The minimum discrepancy divided by its degrees of freedom 

6. Saturated model 

7. Baseline model 

8. NFI Normed fit index 

9.  RFI  Relative fit index 

10. IFI  Incremental fit index 

11. NNFI Non-normed fit index 

12. CFI Comparative fit index 
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 ( تناسب مدل ساخته شده توسط محقق7جدول )

 1مانده 
شاخص 
نیکویی 
 4برازش

شاخص 
نیکویی برازش 

 7تعدیل شده
 885/0 885/0 023/0 شده توسط محققمدل ساخته

  2 000/0 .دهدهای ارتباطی را کامالً توضیح میمدلی که فلش
شده را به صفر شاهدهمدلی که همبستگی بین متغیرهای م

نشده نیز با کند. یعنی متغیرهای مشاهدهمحدود می
 .یکدیگر همبستگی ندارد

213/0 101/0 095/0 

 

محقق بهتر است.  از سویشده تر باشد برازش مدل ساختههر چقدر مانده کوچک
های شاخص نیکویی دهد. دامنۀ ارزشمانده برابر عدد صفر برازش کامل را نشان می

گیرد. قرار می 0 - 2ه طور معمول بین شده ب ش و شاخص نیکویی برازش تعدیلبراز
و نیکویی برازش  08/0طبق قرارداد مانده کمتر از دهد. عدد یک برازش کامل را نشان می
محقق  از سویشده ساخته مدلتناسب  ۀدهندنشان 9/0و نیکویی برازش تعدیل شده حدود 

 .(2996 8لوماکس،؛ شومیکر و 2990است. )بنتلر، 
 

 گیرینتیجه
چهارم و پنجم  ،های اول، دوم، سومابی مدل فرضیهبر اساس نتایج حاصل از ارزی 

سنجی عاملی از نظر روان تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل دو
( و قابل اعتماد r=88/0مناسب است. دو فاکتور با یکدیگر همبستگی باالیی دارند )

 (.=929/0و خودتنظیمی  =831/0ند )انگیزه هست
دار داشت. کارگیری هدف درونی با خودتنظیمی ارتباط مثبت معنیه ب ،در این تحقیق

؛ الیوت 2988؛ ایمز و آرکر، 1001هماهنگ با نظر به هدف )ایمز،  ،های این تحقیقیافته
پینتریج، روزر و ) ( و2990 6گروت،پینتربچ و دی)( و نتایج تحقیقات 2998 3و دوک،

شان تسلط و مهارت در درس است است که دانشجویانی که هدف (2998 1گروت،دی
 کنند.از راهبردهای تنظیمی بیشتر استفاده می

اگرچه این تحقیق نشان داد که هدف برونی نیز با خودتنظیمی ارتباط مثبت دارد، 
نی معیار بهتری برای را که هدف درو (2996 8لترز و همکارانو)های نتایج، یافته

کارگیری ه داد که ب ها نشانخودتنظیمی نسبت به هدف برونی است را تأیید کرد. یافته

                                                                                                                    
1. RMR Root mean square residual 

2. GFI  Goodness of fit index 

3. AGFI Adjusted goodness of fit index 

4. Bentler, 1990; Schumaker & Lomax, 1996 

5. Ames, 2002; Ames & Archer, 1988; Elliot & Dweck, 1988 

6. Pintrich & Degroot, 1990 

7. Pintrich, Roeser & Gegroot, 1994 

8. Wolters et al, 1996 
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باالتر نتایج ناسازگار آموزشی را به بار  ۀهدف نشان دادن استعداد و هدف گرفتن نمر
باالتر  ۀهدف گرفتن نمر ،هایی که برای دانشجو زیاد جالب نیستندآورد. در کالسنمی

دهد که یادگیری خود را با خودتنظیمی انجام دهد. همچنین چون ه دانشجو انگیزه میب
آزادی بیشتری برای حضور در  ،دانشجویان نسبت به دورانی که در دبیرستان بودند

ای برای بهتر به عنوان انگیزه ۀتوجه به گرفتن نمر ،کالس و تنظیم وقت خود دارند
 کند.مل میحضور در کالس و انجام کار درسی ع

دار داشت. تنظیمی ارتباط مثبت معنیخوداثربخشی با خود ،در این تحقیق
توانند کار درسی را خوب انجام دهند و اطمینان به می ،دانشجویانی که اعتقاد داشتند

طور مؤثرتر استفاده کردند. این ه تنظیمی باز راهبردهای خود ،شان داشتندهایمهارت
( و نتایج 1008، 2991، 2986 2اثربخشی )باندورا،خود ۀریها هماهنگ با نظیافته

کننده را در است که خوداثربخشی نقش تسهیل( 2990)گروت تحقیقات پینتریچ و دی
مطالب مهم را  ،تواند بر مطلب تمرکز کندیعنی دانشجو می ؛مجذوبیت شناختی دارد

 تشخیص دهد، آنها را منظم کند و بازنمایی ذهنی مرتبط پیدا کند. 
دار داشت. تنظیمی ارتباط مثبت معنیارزش درس با خود نتایج این تحقیق نشان داد که

از  ،دانشجویانی که اعتقاد داشتند درس برایشان جالب، مهم و قابل استفاده است
ده کردند. دانشجویانی که متقاعد بودند که دانش و راهبردهای خودتنظیمی بیشتر استفا

 ،شان مفید استشان و زندگی تخصصیکنند برای آیندههایی که در درس کسب میتوانایی
کنند سودی برای دانشی که کسب می ،کردندنسبت به دانشجویانی که احساس می

نظریۀ ارزش )ویگ فیلد بهتر خود را تنظیم کردند. این نتایج هماهنگ با  ،شان نداردآینده
(؛ 2998 8(؛ )ولترز و پینتریچ،1001 5( و نتایج تحقیقات )پینتریچ و زوشو،1001 1و اکسلز،

( است که 2996 1(؛ )ولترز، یو و پینتریچ،1008 6(؛ )ولترز،2990 3گروت،)پینتریچ و دی
 .کندکند و فعالیت یادگیری را تنظیم میارزش درس مجذوبیت شناختی را تشویق می

تنظیمی ارتباط مثبت آمیز با خودنتایج این تحقیق نشان داد که انتظار نتایج موفقیت
بهتر خود  ،توانند با کوشش موفق شونددار داشت. دانشجویانی که اعتقاد داشتند میمعنی

( و نتایج تحقیقات 2991 نسبت دادن )وینر، ۀرا تنظیم کردند. این نتایج هماهنگ با نظری
احساس  ،است که زمانی که دانشجو انتظار دارد با کوشش موفق شود (8گرنت و دوک)
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تواند نکات مشکل و کند، بهتر میکند از راهبردهای یادگیری عمیق استفاده میکنترل می
 کند تا موفق شود.مهم درس را تشخیص دهد و تالش می

دار عنیتنظیمی ارتباط مثبت منتایج این تحقیق نشان داد که احساس آرامش با خود
تنظیمی بیشتر استفاده های خودکه کمتر اضطراب داشتند از راهبرددارد. دانشجویانی 

است که  (1008 2،دیکسون و رابینسون) هایکردند. این نتایج هماهنگ با یافته
یافته و منظم صورت سازمانه دانشجویانی که اضطراب کمتری داشتند با کار درسی ب

 تر استفاده کردند. ثرؤطور مه تنظیمی بهای خودروش ارتباط پیدا کردند و از
تواند انگیزۀ دانشجویان را افزایش دهد و اجتماعی محیط آموزش می ـاز دید شناختی   

(. تبادالت 1008 های مؤثر باشند )زیمرمن و شانک،کنندهتنظیمآنها را تشویق کند که خود
آورد که تمایالت دانشجو را به کار میبین دانشجو و محیط، تجارب آموزشی را به وجود 

های یادگیری که تواند تغییر دهد. یادگیرندگان تمایل طبیعی دارند که به فعالیتدرسی می
  (.1000 1ریان و دسی،)کنند مشغول شوند خودشان انتخاب می

شود. رفتاری که انگیزۀ مستقل داشته باشد با احساس تمایل و آزادی روانی دنبال می
(. تحقیقات )دسی و 1008شود )زیمرمن، شده به علت فشار از بیرون دنبال میر کنترلرفتا

دهد. مطالعه می شده در یادگیری نشانکنترل ۀ( مزیت انگیزۀ مستقل را بر انگیز1001ریان، 
دهد که در مقابل مشکالت مقاومت کند و چون از روی انتخاب به دانشجو انرژی می

شود و هنگام مطالعه تمرکز کند جذب مطلب میانتخاب می دانشجو خودش فعالیت را
شده چون مطالعه از طرف خود شخص انتخاب نشده کنترل ۀکند. برعکس در مورد انگیزمی

 تمرکز بر مطلب دشوار است و بیشتر احتمال دارد که دانشجو مطلب را نیمه تمام رها کند. 
ا انتخاب کند. روش یادگیری و یا سرعت اش رهای کاریدادن به دانشجو که اولویت اجازه

های سپردن مسئولیت به دانشجو است. تأکید بر تفکر یادگیری خود را انتخاب کند از روش
 5کند )ایمز،مستقل و درک عمیق مطلب به کارگیری راهبردهای مؤثر یادگیری را تشویق می

از به تحقیق دارد به (. دادن حق انتخاب به دانشجو به خصوص در مورد مطالبی که نی1001
این معنی است که دانشجو این فرصت را دارد که بین پیشنهادها آنچه را بیشتر عالقه دارد 

 دهد.توجهی از خود نشان میحوصلگی و بیکمتر بی ،انتخاب کند و بنابراین
 ءدر پرورش اعتقادات مثبت دانشجو نسبت به خود نقش مهمی را ایفا تاداناس

توانند اطمینان می ادانحساس هستند. است ادانن در مقابل تشویق استکنند. دانشجویامی
کننده و تشویق ،به خود را در دانشجویان تقویت و یا تضعیف کنند. قضاوت مثبت

یعنی  ؛شیارانه باشدکننده است. تشویق باید ه، تضعیفکننده است. قضاوت منفیتقویت
دهد و راهی را برای بهبود مستمر برای آنچه خوب بوده به دانشجو ب ۀبار اطالعات را در
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را  ندهند و آنادانشجو باز کند. استادان موفق اعتقاد به توانایی را در دانشجو پرورش می
توانند این احساس را در می تادانکه موفقیت قابل دسترسی است. اس کندمطمئن می

نی باید میل به یع ؛ها قابل تغییر و قابل کنترل استدانشجو پرورش دهند که قابلیت
کوشش، استقامت و مقاومت را در مقابل مشکالت تشویق کنند. تشویق دانشجو با این 

کند که موفقیت فقط بستگی این پیغام را به دانشجو منتقل می« باهوش هستی»کلمه که 
در صورتی که احساس  ،تواند دانشجو اعتماد به نفس پیدا کندبه استعداد دارد. چطور می

اد قابل کنترل نیست. اما تشویق برای کوشش و استقامت این احساس را به استعد ،کند
، رسد )پاجارزهای بیشتری میبخشد که هر چه بیشتر کار کند به موفقیتدانشجو می

باید در نظر  ،کنندعلوم صحبت می ۀدانشجویان برجست ۀبار که در تادانی(. اس1008
طور ه مسائل مشکل را ب نتقال ندهند که آناداشته باشند که این پیغام را به دانشجو ان

طور معرفی کنند که درس را دوست دارند و  را این نکنند. برعکس آناطبیعی حل می
یعنی آن چیزی که برایش ارزش  ؛دهندکوشش زیادی برای حل مسائل از خود نشان می

ی هستند مسائل ،قائل هستند و آن چیزی که دانشجویان باید برای آن ارزش قائل باشند
 (.1008 2که نیاز به تالش دارند و این مسائل ارزش یادگیری دارند )دوک و مستر،

آنان تأثیر دارد.  ۀروش ارزیابی از دانشجویان یکی از عوامل اصلی است که بر انگیز
ادراک دانشجو از مفهوم ارزیابی است. ساختار ارزیابی  ،آنچه در ارزیابی مهم است

 1با الگوهای انگیزشی متفاوت را ایجاد کند )بروفی،اهداف مختلف  ،ممکن است
اجتماعی در  ۀاجتماعی اثر سوء بر انگیزه دارد. از روش مقایس ۀ(. معیارهای مقایس2985

دادن ترین نمره، نشانارزیابی زیاد استفاده شده است. مثل اعالم باالترین و پایین
 ،های انتخابی به دیگرانزارشهای دانشجویان به دانشجویان دیگر، نشان دادن گگزارش

اجتماعی در شرایطی که دانشجو در وضعیت چندان خوبی قرار  ۀبه کارگیری مقایس
موجب ممانعت از خطرپذیری، استفاده از راهبردهای نامؤثر یادگیری و احساس  ،ندارد

شود. اگر هدف ارزیابی آگاه کردن دانشجو از وضعیت خود منفی نسبت به خود می
 (. 2988 5شود )الیوت و دوک،الگوی ناسازگار به کار برده نمیاین  ،باشد

اجتماعی تأثیر منفی بر عالقه، دنبال کردن  ۀفشار ارزیابی از بیرون و تأکید بر مقایس
کارهای درسی که نیاز به تالش دارد و استفاده از راهبردهای مؤثر یادگیری دارد )دسی و 

 ابزارهای ارزیابی در کالس است. اگر  (. نمره یکی از1001 8؛ ایمز،2992ریان، 
ارتباط بین عملکرد استعداد ضعیف  ،دادن با افزایش فرصت برای پیشرفت همراه باشدنمره
شود. در عین ( و کوشش عاملی برای خود ارزیابی می2988 3شود )کوینگتن و املیک،می
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جو نیز داشته باشند. ها و استعدادهای دانشها، مهارتباید توجه به قابلیت تاداناس ،حال
یعنی اعتقاد دارد ، «توانید این کار را انجام دهیدیشما م»گوید وقتی که استاد به دانشجو می

کند. بازخورد که دانشجو قابلیت انجام کار را دارد و برای رسیدن به موفقیت سعی می
دهد ایش میاثربخشی را افزآورد خودهای دانشجو را به نظرش میواقعی مثبت که توانایی

کنند که اگر کالس از (. حتی دانشجویانی که قابلیت دارند گزارش می1008)پاجارز، 
شود بیشتر می ،احتمال اینکه از راهبردهای مؤثر یادگیری استفاده کنند ،تالش حمایت کند

دهد که اگر دانشجو ( نشان می2992 1(. تحقیقات )گراهام و گولن،2988 2)امیز و آرکر،
عملکرد بهتری را از خود نشان  ،رفت به جای مقایسه با سایر دانشجویان باشدهدفش پیش

(، 2989 5؛ استیپک و کوالسکی،2981دهد. ارزیابی براساس کوشش دانشجو )بروفی، می
( 2985دار عملکرد )بروفی، ( و یا موارد معنی1002 پیشرفت در رابطه با اهداف )شانک،

 یزه را تشویق کند. آمیز و انگتواند رفتار موفقیتمی

تنظیمی دانشجویان همبستگی دهد که انگیزش با خودشواهد این تحقیق نشان می
ای که یعنی آن اندازه ؛انگیزشی دارند أکارگیری راهبردهای خودتنظیمی منشه دارد و ب

که  در حالی اش دارد.بستگی به منابع انگیزشی ،کندتنظیمی استفاده میدانشجو از خود
 ،بعضی دیگر ،کننددانشجویان از راهبردهای خودتنظیمی به راحتی استفاده میبعضی از 
کارگیری راحت ه کار ببرند. تفاوت در به توانند راهبردهای خودتنظیمی را باصالً نمی

های خودتنظیمی در مقابل به کار نگرفتن آن تابعی از منابع انگیزشی یادگیرنده مهارت
ها قابل دهد که قابلیتاس را در دانشجو پرورش میمحیط یادگیری که این احس است.

دانشجو است. محیطی که به دانشجو آموزش  ۀمشوق انگیز ،تغییر و قابل کنترل است
تواند کسب کند، تأکید بیشتر بر یادگیری، اعتقاد بیشتر به ها را میقابلیت ،دهدمی

دهد. شجو رشد میکارگیری کوشش در هنگام مواجه با مشکالت را در دانه کوشش و ب
کند که کند و او را تشویق میچنین محیطی دانشجو را مسئول کارهای فکری خود می

هایی که دانشجو با در کسب دانش، ذخیره و فعال کردن آن تالش کند. محیطی که روش
گیرد و بعد نسبت به آنها کند، در جریان یادگیری قرار میکار درسی ارتباط برقرار می

 کند. را مرتبط با نیازهای دانشجو برای ارتباط، استقالل و قابلیت می دهدپاسخ می
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