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آموزش راهبردهای خودتنظیمی )شناختی و فراشناختی ( بر تأثیر  بررسی

 انگیزش تحصیلی دانش آموزان

 4حسن اسد زاده دکتر ،3حسن احدیدکتر  ،2حمید رضا حاتمیدکتر  ،1ناهید محمدی درويش بقال

 چکیده 

مموزف راهبرشهای خوشتنظ مي )شناختي و فراشناختي ( بر انگ دزف تحصد لي   تأث ر  پژوهش حاضر با هدف بررسي 
شانش مموزاآ شخترسا  او  شب رستاآ شهر اسالمشهر انجام شد. به این منظور از م اآ دل ه شانش مموزاآ این پایده  

خاب وبدا جدایگزیني تصداشفي شر شو ردره مزمدایش و      ای انت ای چند مرحله نفر به ش وه نمونه ر ری خوشه 06تعداش 
دنتر  قرار ررفتند.ابتدا هر شو رروه شر پ ش مزموآ )مق داس انگ دزف تحصد لي ( شدردت نموشندد، سدپس ردروه        
مزمایش شه جلسه یک و ن م ساعته مموزف راهبرشهای خوشتنظ مي را شریافت شاشت وشر پایاآ ،هر شو ردروه پدس   

مثبدت و معنداشارمموزف راهبرشهدای خدوش تنظ مدي بدر       تأث ر  ها ب انگر زیه و تحل ل شاشهمزموآ را  اجرا نموشند.تج
 های روناروآ انگ زف تحص لي بوش. جنبه

 
انگ زري ،راهبرشهای شدناختي و   خوش تنظ مي، انگ زف تحص لي، انگ زف شروني، انگ زف ب روني، بيواژگان کلیدی: 

 فرا شناختي
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 / مقدمه/ 
زش رسمی است، فراگيران براي اینکهه در ایهن موقعيهت موفهق     مدرسه یك موقعيت آمو

باشند و به اهدا  شناختی موردنظر نظام آموزش دست یابند،  باید یهادگيري مهوثر داشهته    
 (. 18-81: 1839 باشند و کليد یادگيري موثر ه  داشتن انگي ه  است )راهآ 

ختگهی افهراد شهده  و    انگي ه نيرویی است که توسط هد  هدایت شده و منجر به برانگي
هاي  شود. انگي ه در آموختن موثر است و کن  ادامه رفتار را تا دستيابی به هد  موجآ می

سازماندهی ،بازبينی،تصمي  گيري،و حهل ماهئله و   ، دان  آموزان را در راستاي برنامه ری ي
 (.31 ،2111  ،ارزیابی هدایت ميکند )ادونل و همکاران

  بر مبناي نظریهه خهودتعيينی دسهی، اسهکوارت و ریهان      انگي ش آموختن در این پژوه
تعریف شده است. در این نظریه  افراد در سهه نهو  جههت گيهري انگي شهی قهرار       ، (1931)

افراد با جهت گيري انگي شی بيرونی،افراد با جهت گيري انگي شی درونی و افهراد  : گيرند می
یابد یعنهی آنهها    ند از درون نظ  میرفتار افرادي که داراي انگي ش درونی هات .بدون انگي ه

گذارنهد.آنها بهراي خهود    تهأثير   اجازه نميدهند که دیگران و دوامل بيرونهی بهر دملکردشهان   
کوشند و اگر احااس کنند کهه در انجهام    اهدافی دارند و در جهت رسيدن به این اهدا  می

ابهد و بهه   ی فعاليتهایشان تحت فشار هاتند سطح خودتعيينی ادران شده شان کهاه  مهی  
یابد. در مقابهل افهراد بها انگيه ش      دنبال آن سطح انگي ش و دالقه درونی آنها ه  کاه  می

بيرونی خود را شایاته یا خود تعيين قلمداد  نمی کنند و رفتار آنها توسهط دیگهران دیکتهه    
شود. این افراد به وقایع بيرونی و دیگران توجه بيشتري دارند تها بهه رضهایت شخصهی و      می

س لذت خود و به جاي تمرک  بر تکليف و احااس رضایت از انجام خوب آن در انتظهار  احاا
نودی پاداش یا تنبيه اجتمادی در مقابل انجام یا دهدم انجهام تکليهف هاهتند. افهراد بهدون       
انگي ه ه  مانند افراد با انگي ه بيرونی خود را شایاهته نميداننهد بها ایهن تفهاوت کهه ادران       

کنند.کوشه    ها احااس درمانهدگی مهی   ان پایين است که در موقعيتشایاتگی در آنها چن
براي این افراد یك دمل بی فایده است. نظریه خوتعيينی معتقد است کهه بایهد بهراي افهراد     
جهت تصمي  گيري درباره نحوه رفتار و تفکر فرصت داد تا پي  درآمدي بهر کنتهرل ادران   

 (.1931 ،شده باشد)دسی ،اسکورات  ،شين من ،وریان
(  براي اینکه دان  آموزان واقعهاً بتواننهد دانه  خهود را مهورد      2111به باور وولفولك ) 

روي آنها کار کنند و با آنها دسهت و پنجهه   ، باید خود به ماائل پی برده، استفاده قرار دهند
نرم کنند. یکی از مهمترین اصول روانشناسی تربيتی این است که دان  آموزان باید آگهاهی  

آموزگار می تواند نردبانی را در اختيار دان  آموزان قرار دهند که ، ذهن خوی  باازند را در
به درن دالی تر منتهی می شود، اما دان  آموزان خودشان باید از این نردبان بها  برونهد و   

 (.111: 2111 این امر نيازمند انگي ه است)اسليوین
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يري و اسهتفاده از راهبردههاي صهحيح    به لحاظ نظري ه  برخوداري از انگي ه براي یادگ
،  31- 38:  1988مطالعه از مهمترین دوامل موفقيت تحصيلی به شهمار مهی رود)وولفولهك   

 (.819-832: 1991 شانك
ههاي انگي شهی  بها     لفهه ؤه  در پژوهشی نشان داده که م (111-111: 1991)چانك     

هاي باهياري نشهان دهنهده     ژوه دملکرد تحصيلی رابطه معنا دار دارند.اما با وجود اینکه پ
این بوده اند که  دارا بودن انگي ه، ارتباط مثبت و معنهاداري بها  دملکهرد بهتهر تحصهيلی و      
تربيتی داشته و دملکرد تحصيلی و تربيتی ني  با بهداشت روانی افهراد جامعهه داراي ارتبهاط    

متيهوز و   ،88-13 ،2111ههارتمن   21 -81، 1831تنگاتنگ و معنا دار است )محمد امينی 
( اما در این خصهوص بایهد گفهت کهه یکهی از مشهکالت شهایع        111-121 ،1999همکاران 

هاي آموزشی، کاه  انگي ه آموختن  است که در پژوهشهاي باياري مورد بررسی قرار  نظام
(  مهی نویاهند کهه نيمهی از     39 ،1931گرفته است از جملهه اینکهه مياهکل و همکهاران )    

( هه  بيهان   1991:821هاری  و هدج  ) ي ه اي براي تحصيل ندارند.فراگيران هي  گونه انگ
داشته اند که بی انگي گی در بين فراگيران به صورت یك اپيهدمی نامحاهوس و نهامرئی در    

 11درصد از فراگيران دختهر و   81( ه  می گوید 18-23 ،1998آمده است و داچن ميلی )
ك سرگرمی دوست داشتنی است مخالف یها  در مورد اینکه خواندن ی، درصد از فراگيران پار
 شدیداً مخالف هاتند.

( ههه  در پژوهشهههاي 81-89 ،1831( و بحرانههی )8-18 ،2111فلمينههگ و کاتفریههد )
دریافتند که ، که بررسی انگي ش تحصيل دان  آموزان در طول زمان پرداخته بودند، خوی 

 .سطح انگي ش تحصيلی در طول زمان رو به کاه  است
( در طول سهه دههه اخيهر    2111ه  دلی رغ  اینکه بر اساس گ ارش یونياف )در ایران 

ه  به لحاظ تعداد کالسهاي درسی و ه  به لحاظ تعداد معلمهين و سهطح تحصهيالت آنهها     
اف ای  چشمگيري وجود داشته است ،افت تحصيلی در دان  آموزان ایرانهی افه ای  یافتهه    

آید کهه   وزش در ایران انجام شده چنين بر میهایی که از روشهاي مرسوم آم است. در بررسی
در اکثر کالسهاي درس نق  معل  ،اداره کالس درس،نظ  دادن و ارایه مطالآ درسی اسهت  
و دان  آموزان در کالسها منفعل هاتند و این در حالی است که دان  آموزان باید سهازنده  

ق  منفعل دان  آمهوزان  دان  خود بوده و دملکرد تحصيلی خود را هدایت کنند.در واقع ن
ههاي  پيهاپی    چي ي است که انگي ه آموختن را کاه  ميدهد و افهت تحصهيلی و مهردودي   

 (.18-12 :1839اي از این کاستی در انگي ش باشد)راهآ  ميتواند نشانه
بنابراین افت تحصيلی و دلت زیر بنایی آن یعنی کاه  انگي ه آموختن ماائلی هاهتند  

اوقات فراغت دان  ، به دنبال کاه  انگي ه تحصيلی گيرند چرا که که باید مورد بررسی قرار
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آموزان رو به اف ای  است و این موضو  بادث روي آوردن دان  آموزان به رفتارهاي پرخطر 
 (.13 :1811 ،و تفریحات بعضاً ناسال  می شود )جمشيدي

التی اختالل در انگي ش می تواند در سطح احااسات و رفتار سبآ بهروز مشهک   همچنين
( و مشهکالت روانهی   1-12 :1811شده و مقدمات بدبينی و اضطراب و افاهردگی )احمهدي   

( و افههت چشههمگير در دملکههرد فههردي و  81-89 :1811)بههاقری دي و  بههوالهري و پيههروي 
 ( را فراه  آورد.23-29 ،2111براون و پدر ، اجتمادی و شغلی )بتمن

 1831مظلهومی و همکهاران )   هها از جملهه پهژوه     این در حالی است که نتایج پژوه 
سادات بيشتري را ، ( نشان داده که فراگيرانی که انگي ش تحصيلی با تري دارند191-131:

( هه  بهين   31-118: 2112اسهتندیج و همکهاران )  ، به مطالعه درسی اختصاص مهی دهنهد  
مي ان دستيابی به اهدا  آموزشی و ابعاد مختلف انگي شی رابطه معناداري را گ ارش نمهوده  

 اند.
هاي اخير شواهد تحقيقاتی بيانگر آن بوده که فراگيهران  خهودتنظي  دهالوه بهر      طی دهه

آگاهی از راهبردهاي یادگيري و به کارگيري اثربخ  آنها از توانایی حفه  و ارتقهاي سهطح    
انگي ش خود براي انجام وظایف تحصيلی در شرایط پيچيده و دشوار یا یکنواخت و کاهالت  

 (.221-281 :1993ولترز آور برخوردارند )
یههادگيري خههودتنظيمی را نههودی از یههادگيري ميدانههد کههه در آن    ، (1931زیمههرمن )

والهدین و دیگهران تکيهه    ، یادگيرندگان به جاي آنکه براي کاآ دان  و مهارتها بر معلمهان 
به دبارت دیگهر خهود تنظيمهی در    .مشخصاً کوششهاي خود را شرو  و هدایت ميکنند، کنند

شهناختی و فراشهناختی در   ، انگي شهی ، مشارکت فعال یادگيرنده از نظر رفتهاري یادگيري به 
 (.813-881 :1992فرایند یادگيري براي به حداکثر رساندن یادگيري اطالق ميشود)بري 

براي توصيف خودتنظيمی تا به حال الگوهاي باياري پيشنهاد شهده اسهت کهه یکهی از     
نتهری  و همکهاران او سهه مقولهه دمهومی از      پ: این الگوها الگوي خودتنظيمی پنتری  اسهت 

راهبردها را که مورد استفاده فراگيران خود تنظي  قرار ميگيرند شناسایی کهرده انهد ،شهامل    
راهبردهاي کنترل و مدیریت منابع  -8راهبردهاي فراشناختی  -2راهبردهاي شناختی   -1:

  .(11 :2111) پنتری  
خات را به دانه  آمهوزان آمهوزش دههي  و     در این پژوه  بر آن شدی  که دو راهبرد ن

منظهور از راهبردههاي فراشهناختی     .نتيجه حاصهل را در حيطهه انگيه ه آمهوختن باهنجي      
بازبينی و اصالح فعاليتهاي شهناختی اسهت و راهبردههاي     ،،مجموده فرایندهاي برنامه ری ي

مطلهآ از   شناختی به چاره اندیشی که فراگيران براي یادگيري  ،بهه خهاطر سهپاري و درن   
 (.11-19 :1931پون  )زیمرمن و مارتين   آنها استفاده ميکنند اشاره دارد
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( با استناد به پژوهشهایی که دربهاره اثربخشهی آمهوزش راهبرههاي     81 :2111اسالوین )
بيان داشته که می توان به دان  آموزان راهبردهاي گوناگون ، یادگيري و مطالعه انجام شده

( ه  تعدادي پژوه  با این نتایج ذکر کرده اند کهه  1993و هيوم )وایناتاین .را آموزش داد
معلمان می توانند از راه آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بهه دانه  آمهوزان خهود     
کمك کنند تا یادگيرندگان موفق تري باشند و در سرنوشت تحصهيلی خهوی  نقه  فعهال     

 (.18-12 :1839تري ایفا کنند)راهآ 
انگي ه آموختن ، ( ه  پ  از اجراي برنامه آموزش خودتنظيمی118-213 :2112شاپ )

را در دو گروه آموزندگان مورد سنج  قرار داد و نتایج بيانگر بهبود انگي ه آموختن در گروه 
 آزمای  در مقایاه با گروه کنترل بود.   

( ه  نشان دادند فراگيرانی که احاهاس مهورد کنتهرل قهرار     13 :1931ریان و گرونيك )
خهود را  ، فتن توسط معل  را ک  ارزیابی کرده بودند و خود را آزادتر در انتخاب ميداناتندگر

 شایاته تر ارزیابی کرده و از انگي ه بيشتري برخوردار بودند.
( هه  نشهان داده انهد کهه     2118دنهي  )  (1991نتایج پژوه  افهرادي چهون توبهاس )   

بهت و معنهاداردارد و چنهان چهه     هاي آن با خودکارآمدي همباهتگی مث  خودگردانی و دامل
 (.131-111 :2113ميداني  کارآمدي کليد انگي ش است )بمبنتی 

(  ه   نتایج نشان مهی دههد کهه دانه      13-11 ،2113در پژوه  رامداس و زیمرمن )
خودکارآمهدي بهتهري   ، آموزان که راهبردهاي خودتنظيمی را مورد استفاده قرار مهی دهنهد  

ري ارزیابی می کنند و در نتيجهه انگيه ه آمهوختن بها تري     دارند و خود را به شکل مثبت ت
 دارند.

هاي خهوی  نشهان داده    ( ه  در پژوه 188-111 :2113لی )، (11-21: 2112چن )
اند که بين موفقيت تحصيلی و استفاده از راهبردهاي یهادگيري خهودتنظي  رابطهه معنهادار     

 وجود دارد.
ههاي   نو  آموزش و شيوه، طالآ درسیحج  م، اما نظامهاي آموزشی که روشهاي آموزش

یهادگيري دمقهی و اناهجام یافتهه و آفرینشهی را      ، گيهرد  ارزشيابی و نمره دهی را در بر مهی 
بهه ویهژه   ، ترغيآ نميکند بلکه دان  آموزان را با توجه هرچه بيشتر بهه پيامهدهاي دملکهرد   

دا  دملکهردي  سوق ميدهد و حتی خودتنظيمی و نظارت یادگيري را ه  تابع این اهه ، نمره
 .(31-31: 2111فاي مارشا  -11-11 :1831بشاش  –لطيفيان  –ميکند) سيف 

اما آیا بهتر نيات که در کنار آنچه باید یاد گرفته شهود ،چگهونگی یهادگرفتن را نيه  بهه      
فراگيران بياموزی  ؟ چه باا این امر انگي ه آموختن را در فراگيهران بهبهود بخشهد. بهه ایهن      

 ام رسيد.منظور پژوه  به انج
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 جامعه آماری ،ننونه و روش ننونه گیری 

جامعه آماري موردمطالعه پژوه  حاضر را کليه دان  آموزان دختر پایهه اول متوسهطه   
تشکيل می دادند. بهراي محاسهبه حجه      1839-91شهرستان اسالمشهر در سال تحصيلی 

حجه  نمونهه    91/1ي و توان ِِآزمون ِآمار 11/1( با حج  اثر 1991نمونه از جدول استيون )
 (138 :1831 ،نفر در نظر گرفته شد) سرمد و همکاران 21براي هر گروه 

 ابزار 

اسهتفاده شهد.این    (A M S)براي جمع آوري اطالدهات از مقيهاس انگيه ش تحصهيلی      
پرس  اسهت و سهه بعهد     23مقياس بر اساس نظریه خودتعيينی ساخته شده است و داراي 

سنجد. پایایی محاسهبه شهده ابه ار  بهه      و بی انگي گی را میانگي ش درونی ،انگي ش بيرونی 
 باشد. می 18/1روش آلفاي کرونباخ  

 ها روهرا و ابزار تجز ه و تحلیل داده

هها از محاسهبه ميهانگين و انحهرا  معيهار و بهه منظهور بررسهی          به منظور توصهيف داده 
شههاي آمهار اسهتنباطی    از رو، ها در سه متغيهر واباهته   داري بين تفاضل ميانگين گروه معنی

 .)تحليل کواریان  تك متغيّري و تحليل کواریان  چند متغيّري ( استفاده شده است

 های توصیفی مربوط به متغیّرهای پژوهش لفهؤم .1جدول 
انحراف معيار 

 پس آزمون

انحراف معيار 
 پيش آزمون

ميانگين پس 
 آزمونها

مياااااانگين 
 پيش آزمونها

 شاخصهاي آماري گروهها تعداد

 کنترل 10 63/60 03/60 13/01 67/00
 انگيزش دروني

 آزمايش 10 10/67 17/17 10/01 70/1

 کنترل 10 61/70 71/16 11/01 03/00
 انگيزش بيروني

 آزمايش 10 71 00/71 71/1 13/3

 کنترل 10 16/00 16/00 17/0 16/0
 بي انگيزگي

 آزمايش 10 03/01 70/1 66/1 10/3
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ریانس چند متغیّری برای بررسی اثر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تحلیل کوا: 2جدول

 انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی 

 Fميزان  Dfاشتباه  DFفرضيه مقدار نام آزمون
سطح معني 

 داري
 1110/1 67/7 033 0 671/1 آزمون اثر پياليي

 1110/1 01/0 031 0 313/1 آزمون المبداي ويلکز
 1110/1 11/7 031 0 116/0 ر هتلينگآزمون اث

آزمون بزرگترين ريشه 
 روي

710/1 3 71 11/01 1110/1 

هاي حاصهل از تحليهل کواریهان      شود یافته مشاهده می 2همانطور که در جدول شماره 
چنههد متغيّههري در   F( حههاکی از ایههن اسههت کههه مقههدار      Mancovaچنههد متغيّههري) 

تهوان گفهت کهه بهين دانه        باشد. لهذا مهی   می از لحاظ آماري معنی دار  >1111/1Pسطح
آموزان گروه آزمای  وکنترل، حداقل در یکی از متغيّرهاي واباته)انگي ش درونی، انگيه ش  

در ادامهه  ، بيرونی و بی انگي گی( تفاوت معنی داري وجود دارد.براي پی بردن به این تفهاوت 
 دید.( استفاده گر(Ancovaاز آزمون تحليل کواریان  تك متغيّري 

: تحلیل کواریانس برای بررسی اثر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر 3جدول شماره

 انگیزش درونی

 Fميزان  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
سطح معني 

 داري
 1110/1 07 0733 0 0773 گروه

 117/1 17/1 0/16 0 0/16 پيش آزمون
   001 63 6731 خطا
    61  کل

شههود نتههایج تحليههل کواریههان  تههك      مشههاهده مههی  8همههانطور کههه در جههدول  
دهد که بين گروههاي آزمای  و کنترل از لحهاظ انگيه ش    ( نشان میANCOVAمتغيّري)

 (   >1111/1Pو  =11Fدرونی تفاوت معنی داري وجود دارد) 

 ر  بی انگیزگی: تحلیل کواریانس برای بررسی اثر آموزش راهبردهای خودتنظیمی ب4جدول شماره

ساااطح معناااي  Fميزان  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
 داري

 11/1 6 013 0 013 گروه
 310/1 66/1 7/011 0 7/011 پيش آزمون

   11 63 0711 خطا
    61  کل
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شهههود نتهههایج تحليهههل کواریهههان  تهههك  مشهههاهده مهههی1همهههانطور کهههه در جهههدول
دههد کهه بهين گروهههاي آزمهای  و کنتهرل از لحهاظ بهی          می ( نشانANCOVAمتغيّري)

 ( >11/1Pو  =1Fانگي گی تفاوت معنی داري وجود دارد)

تحلیل کواریانس برای بررسی اثر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر :  5جدول شماره

 انگیزش بیرونی

 Fميزان  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
سطح معني 

 داري
 11/1 6 111 0 111 گروه

 111/1 07/1 6/11 0 6/11 پيش آزمون
   33 63 1110 خطا
    61  کل

دهد که بين گروههاي آزمهای  و   نشان می 1نتایج حاصله از تحليل کواریان  در جدول
 (.  >11/1Pو  =1Fکنترل از لحاظ انگي ش بيرونی تفاوت معنی داري وجود دارد)

دهد. به این  اري را در هر سه دامل در پي  و پ  آزمون نشان میجداول اختال  معناد
معنا که به شکل معناداري انگي ش درونی و بيرونی دان  آموزان اف ای  و بی انگي گی آنها 

 کاه  یافته است.

 بحث و نتیجه گیری

هههاي حاصههل از تج یههه و تحليههل پههژوه  حاضههر نشههان ميدهههد کههه آمههوزش   داده    
ظيمی بر انوا  گوناگون انگي ش شامل انگي ش بيرونی، انگيه ش درونهی و   راهبردهاي خودتن

معنی داري دارد به شکلی کهه انگيه ش درونهی و بيرونهی دانه  آمهوزان       تأثير  بی انگي گی
شهاپ   اف ای  و بی انگي گی آنها کاه  یافته است. این نتایج با پژوه  انجام شده توسهط  

ارتهاي خودتنظيمی به اف ای  انگي ه آمهوختن  ( که نشان داد آموزش مه2112،213-118)
 انجامد ه  خوانی دارد.   می

آمههوزش مهارتهههاي تههأثير  (در بررسههی11-11: 1831هماههو بهها پههژوه  رضههویه )    
خودتظيمی بر خودکارآمهدي و دملکهرد تحصهيلی ،ایهن پهژوه  هه  نشهان داد کهه روش         

( ،ریهان و  11: 1838دطاپور ) بخشد.  آموختن هرچه ماتقل تر، انگي ه آموختن را بهبود می
( در پژوهشهایشان نشان دادند که داشتن حهق انتخهاب و آزادي دمهل    11 :1931گرونيك )

 در اف ای  انگي ه تحصيلی موثر هاتند.
شانك ه  انگي ه فراگيران بهراي دسهتيابی بهه ههد  را تهابع قضهاوت آنهها در مهورد             

نجر بهه آمهوختن بهتهر و بهروز احاهاس      خودگردانی شان ميداند و به باور او خودتنظيمی م
 .شود کفایت بيشتر در فراگيران می
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( هه  در مهورد اثهر بخشهی آمهوزش راهبردههاي       13-11 :2113رامداس و زیمرمن )    
خودتنظيمی بر خودکارآمدي و خود ارزیابی دانه  آمهوزان پژوهشهی را انجهام دادنهد و بهه       

 د.کارایی این راهبردها دربهبود انگي ه اذدان نمودن
شود و بها اصهل    نق  فعال و یك جانبه آموزشيار سبآ منفعل گردیدن دان  آموزان می

اساسی نظریه سازنده گرایی که بر نق  فعال فراگير و داشهتن حهق انتخهاب و آزادي دمهل     
تأکيد دارد در تناقض است و این امر داملی براي کاسته شدن از چال  و درگيري فراگير بها  

جه کاسته شدن انگي ه آموختن او بهه ویهژه انگيه ه درونهی و خهود      موضو  آموزش و در نتي
جوش خواهد شد. به گفته دسی و ریان سه نياز روانشهناختی کهه زیربنهاي رفتهار و انگيه ه      

در ایهن   .درونی هاتند دبارتند از ادران شایاتگی، خودمختاري و برقراري ارتباط با دیگران
ظيمی و انجام فعاليتهاي گروهی و ه  آموزي پژوه  با آموزش راهبردهاي یادگيري خودتن

و همراه بودن آموزشيار آموزش دیده به منظور داربات سازي شاهد آن بودی  کهه انگيه ش   
 درونی دان  آموزان به شکل معناداري اف ای  یافت.  

ها ميتوان گفت به کارگيري راهبردههاي خهودتنظيمی بهه فراگيهران      در تبيين این یافته
هایشهان بپردازنهد  و بها گه ین       ود بتوانند به کنترل و نظارت بر آموختهکمك ميکند که خ

اهدا  شخصی و راهکارهاي مناسآ بتوانند به هدفها رسيده و به این بهاور نائهل  آینهد کهه     
نتيجه به دست آمده واباته به دملکرد آنهاست. دستيابی به نتایج بهتهر تحصهيلی بهراي آن    

شان واباته به منابع تقویتی بيرونهی اسهت هه  ميتوانهد      گروه از دان  اموزان که یادگيري
 باشد. برانگي اننده

بنابراین ميتوان گفت اگرچه رویدادهاي بيرونی نمی توانند در افراد انگيه ش درونهی بهه    
وجود آورند، ولی مهی تهوان بها اسهتفاده سهنجيده از از رویهدادهاي بيرونهی نظيهر آمهوزش          

د انگي ش بيرونی افراد به اف ای  انگي ش درونی آنهها  راهبردهاي خودتنظيمی دالوه بر بهبو
 ني  کمك کرد.
هاي این پژوه  و پژوهشهاي مشابه، شاید بتوان موقتاً موضو  بی انگي گی یا  بنابر یافته

ناکافی بودن انگي ه تحصيلی فراگيران را فراموش کرد و به جاي تمرک  براین امر، کوشيد تها  
اند  داده  راگيران آموزش داد چرا که پژوهشهاي باياري نشانراهبردهاي خودتنظيمی را به ف

که آموزش این راهبردها در رفع مشکل بی انگي ه  بودن یا ک  انگي ه بودن گره گشا خواههد  
  .بود
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 منابع

 فارسی -الف

الگوي آموزشي بهبود انگيزه آموختن. راهب،غنچه. تهران ،انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان  .0
 .01-11 : 0107 بخشي ،

، ))ميزان افسردگي در دانشجويان پزشکي((. فصل نامه انديشه ورفتار،سال اول .احمدي،جمشيد .1
 .0173 .1-01، 3شماره

باقري يزدي ،سيد عباس. بوالهري ،جعفر. پيروي،حميد. ))بررسي وضعيت سالمت رواني  .1
، رفتار،سال اول دانشگاه تهران((. فصلنامه انديشه و 71-73دانشجويان ورودي سال تحصيلي 

 .11،0173-17، 3شماره
بحراني ،محمود.))مطالعه انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه استان فارس وعوامل هم بسته  .3

 .11،0103-17، 3،شماره 11با آن((.مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز ،دوره 
 محمد جواد. ،محسني نيا ))تحليلي بر آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران ((. .6

WWW.SANAD.IRC،0106 . 

، ،عوامل مرتبط با انگيزش تحصيلي در بين دانش آموزان با منبع کنترل دروني0171جمشيدي، ف. .1
 پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي تهران.

آموزش مهارتهاي تأثير  اي رضويه، اصغر. لطفيان، مرتضي. فوالد چنگ، محبوبه. ))بررسي مقايسه .7
گرداني و افزايش باورهاي خودبسندگي بر کارکرد تحصيلي دانش آموزان((. فصلنامه خود

 .61-36 : 0106 ، 1هاي نوين تربيتي، انديشه
تهران، انتشارت  .،0101،عباس بازرگان، الهه. زهره. حجازي، روش تحقيل در علوم رفتاري. سرمد، .0

 .0101،001آگه،
هي انگيزش با راهبردهاي يادگيري و مرتضي. بشاش، لعيا. ))رابطه خودنظم د، سيي ،ديبا.لطيفيان .7

پيشرفت تحصيلي در درس رياضي ((. مجله روانشناسي دانشکده  علوم تربيتي و روانشناسي 
 .0،0106شماره ، دانشگاه شيراز ،سال دهم

عطاپور،شهال.))بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان  .01
 .0101،0،0آموزش و پرورش،((.نمايه پژوهش سازمان 

محمد اميني،زرار.)) بررسي رابطه باورهاي فراشناختي با سالمت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش  .00
 0101 .16  ،-11، 00هاي آموزشي، شماره  فصلنامه نواوري .آموزان پسر شهرستان اشنويه((

ي ميزان مظلومي ،سعيد. احرامپوش، محمدحسن. ثروت، فرخ لقا. عسکرشاهي،محسن.)) بررس .01
انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با رفتارهاي پر خطر بهداشتي در دانشجويان پسر((. مجله علمي 

 .0170. 003-071، 1،شماره 00پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد ،دوره 
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