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method was descriptive-correlational and the statistical population
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the root mean square approximation index (RMSEA) is 0.016 and the
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پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی بین عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری
مقاله پژوهشی
خودراهبر به منظور ارائه مدل مناسب انجام شد .روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود.
جامعهی آماری پژوهش عبارت بود از تمام دانشآموزان دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان
سیرجان در سالتحصیلی  1395-96که تعداد  90نفر از آنان با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .دادهها با کمک پرسشنامهی سنجش عملکرد
تاریخ دریافت:
تحصیلی فام و تیلور ( ،)1999مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همکاران ( )1992و پرسشنامه
1398/12/05
سنجش خودراهبری در یادگیری فیشر و همکاران ( )2001از دانشآموزان جمعآوری شدند.
تاریخ پذیرش:
1400/08/02
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری انجام شد .نتایج نشان دادند
شاخص ریشهی میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAبرابر  0/016بوده و مدل از برازندگی
خوبی برخوردار است .همچنین ،قدرت رابطهی میان عملکرد تحصیلی با یادگیری خودراهبر برابر
 0/78و قدرت رابطهی میان انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر برابر  0/59است
واژگان کلیدی:
( )p>0/05که نشان میدهد همبستگی مطلوب است .بنابراین بهبود عملکرد تحصیلی و
عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی ،انگیزش تحصیلی در مدارس در یادگیری خودراهبر تأثیر دارد.
یادگیری خودراهبر
استناد به این مقاله :نظری ،مریم؛ منظری توکلی ،حمداهلل؛ سلطانی ،اماناهلل و رضوی نعمتاللهی ،ویدا سادات .)1400( .رابطهی ساختاری
عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر بهمنظور ارائهی مدل مناسب .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی-134 ،)44(18 ،
.123
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مقدمه
مدرسه و سایر نهادهای آموزشی جزو سازمانهای تخصصی-حرفهای هستند که برنامهریزیهای مناسبی برای بکارگیری
استعدادها ،ایجاد مهارتها و باال بردن توان خالقیت دانشآموزان را فراهم میسازد؛ اما گستره وسیعی از رفتارها و نتایج
تحصیلی از جمله عقبماندگی تحصیلی ،انگیزه پیشرفت تحصیلی ضعیف ،ترک تحصیل ،عملکرد تحصیلی پائین و ارتباط
نامناسب با محیطهای آموزشی 1به عنوان خطرهایی که سالمت دانشآموزان را تهدید میکنند ،مطرحاند و موجب نگرانی
والدین ،معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت و جامعه میشوند (حیدرئی ،عسگری ،ساعدی و مشاک .)1398 ،برای نیل به
یادگیری موفقیت آمیز و مؤثر ،معلمان به شاگردان برانگیخته ،عالقهمند و تالشگر نیاز دارند و خواهان چنین معلمانی
هستند .به سخن دیگر یادگیرندگانی که در فعالیتهای یادگیری و دستیابی به اهداف پرورشی ،خودانگیخته و خودراهبر
باشند و برای به فعالیت واداشتن آنها نیاز کمتری به مشوقها و محرکهای بیرونی و چالش معلمان وجود داشته باشد
(کاوه .)1397 ،در فرایند یادگیری خودراهبر بر نقش مهم انگیزه و اراده فراگیران در شروع و تداوم بخشیدن به
تالشهایشان صحه گذاشته شده است (یوسفی و گردان شکن .)1398 ،یادگیری خودراهبر به عنوان عاملی برای
پیشبینی عملکرد آموزشی یادگیرندگان به کار رفته است و حتی یک شاخص کامل برای پیشبینی موفقیت در
محیطهای یادگیری سنتی و آموزش از راه دوراست (النگ .)2018 ،2پژوهشها نشان دادهاند بین یادگیری خودراهبرو
انگیزش تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (یوسفی و گردان شکن.)1398 ،
از سویی دیگر عملکرد تحصیلی به تمامی درگیریهای دانشآموز در محیط مدرسه اشاره دارد که در برگیرنده
خودکارآمدی ،تأثیرات هیجانی ،برنامهریزی ،فقدان کنترل پیامد و انگیزش است .از آن جهت که عملکرد تحصیلی
دانشآموزان یکی از مهمترین و عینیترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی نظامهای آموزشوپرورش
است ،تمامی کوششها و تالشهای این نظام در جهت جامه عمل پوشاندن بدین امر تلقی میشود (عسکری و کهریزی،
 .)1392پیشبینی عملکرد تحصیلی ،یکـی از موضـوعات محـوریِ موردعالقـۀ روانشناسـان تربیتی است .آنچه در
سالهای اخیر بیشتر از بقیهی عوامل ،توجه این متخصصان را بـه خود جلب کرده ،باورهای انگیزشی و نوع راهبردهای
شناختی و فراشـناختی اسـت کـه آنها در مطالعه مطالب درسی به کار میگیرند (شیخ االسالمی ،برزگر بفرویی و
خداویردی .)1392 ،به منظور افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان باید بر راهبردهای یادگیری دانشآموزان متمرکز
شویم و برنامههایی را برای آموزش و توسعه این راهبردها فراهم کنیم (سوارز و همکاران.)2019 ،3
نتایج پژوهش گابریل )2016( 4تأثیر راهبردهای آموزشی را با کمک تکنولوژی بر انگیزش ،عملکرد و یادگیری
خودراهبر را نشان دادند .به طوری که دانشآموزانی که در معرض راهبردهای آموزشی با کمک تکنولوژی بودند ،عملکرد
1. education environment
2. Long
3. Soares & et al
4. Gabrielle

رابطهی ساختاری عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر ...

126

تحصیلی باالتری نسبت به گروه کنترل داشتند .همچنین پژوهشهای بسیاری بیانگر اهمیت باورهای انگیزشی و ارتباط
مثبت و معنادار آن با عملکرد تحصیلی بودهاند (قدمپور و همکاران .)1397 ،مکلنرنی و همکاران )2016( 1در پژوهشی به
بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی پرداختند .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که رابطه معناداری
بین راهبردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی وجود دارد .پژوهش بهروزی و همکاران ( )1398نشان داد بین خودراهبری
در یادگیری و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد .همچنین هرچه دانشآموز از راهبردهای بسط و نظارت بیشتر استفاده
کند و از راهبردهای برنامهریزی و نظم دهی کمتر استفاده کند ،نمره عملکرد تحصیلی او در تمامی دروس باالتر خواهد
بود (قالوندی و همکاران.)1396 ،
از سوی دیگر ،انسان از بدو تولد تمایلی ذاتی برای تحریک و یادگیری دارد که از سوی محیط حمایت میشود این
تمایل ذاتی که همان انگیزش است (آبشا .)2018 ،2انگیزش 3حالت درونی است که انسان را به انجام فعالیت خاصی
ترغیب میکند (اسنوا ،اودجی ،اییام .)2019 ،4طی سالهای گذشته نظریههای گوناگونی در زمینه انگیزش رشد کردهاند
که از جمله آنها نظریه خودمختاری 5دسی و ریان )1985( 6است .این نظریه فرض میکند که در انسان تمایل ذاتی و
درونی برای رفتار و یادگیری وجود دارد که یا توسط محیط پیرامون تشویق و حمایت میشود و یا بالعکس بر اثر
بیتوجهی تضعیف میشود .نظریه خودمختاری ،انگیزش را به انگیزش دورنی ،7بیرونی 8و بیانگیزگی 9تقسیم میکند.
انگیزش درونی به انگیزهای اشاره دارد که افراد را به صورت خودجوش و درونی به سمت انجام تکلیفی خاص به حرکت
وا میدارد و انجام تکلیف بهخودیخود و صرفنظر از پاداشهای بیرونی برای فرد ارزشمند و رضایتبخش است (لینچ
لرنر و لینتال .)2017 ،10انگیزش بیرونی نیز به انگیزهای اشاره دارد که افراد را به دلیل پاداشها و تقویتهای بیرونی
مجبور به انجام یک تکلیف میکند (دسی و همکاران .)2012 ،همچنین بی انگیزشی یا فاقد انگیزش بودن نیز اشاره به
افرادی دارد که هیچگونه انگیزهای (خشنودی و ارزشمندی درونی یا مشوقهای بیرونی) برای فعالیتهای خود دریافت
نمیکنند و در نتیجه از انجام آنها اجتناب میکنند (کالرک و شروت .)2018 ،11انگیزش تحصیلی نوعی انگیزش درونی
و حالتی روانشناختی است و هنگامی حاصل میشود که انسان خود را دارای کفالت الزم و خودمختاری ادراک بداند
(یوسفی و گردان شکن .)1398 ،انگیزش تحصیلی با هدفهای ویژه ،نگرشها و باورهای خاص ،روشهای نائل شدن
به آنها و تالش و کوشش فرد در ارتباط است .تحقیقات مختلف بر متمایز بودن جهتگیری انگیزشی دانشآموزان در
1. McInerney & et al
2. Abesha
3. motivation
4. Osonwa, Oudgi & Iyam
5. Self-Determination Theory
6. Deci & Ryan
7. motivation away
8. external motivation
9. without motivation
10. Lynch, Lerner & Leventhal
11. Clark & Schroth
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موقعیتهای مختلف تأکید دارند (ظهیری ناو و رجبی .)1398 ،انگیزش میتواند هم بر یادگیری جدید و هم بر عملکرد،
مهارتها ،راهبردها و رفتارهای پیش آموخته تأثیر بگذارد (پینتریچ و شونک.)2019 ،1
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشان میدهد پژوهشهای اندکی پیرامون بررسی رابطه یادگیری خودراهبر با
انگیزش تحصیلی انجام شده و پیرامون رابطه بین یادگیری خودراهبر و عملکرد تحصیلی حتی پیشینه کمتری وجود دارد.
این در حالی است که یادگیری خودراهبر با توجه به خودانگیخته بودن و تمایل رو به فزون استفاده از اینترنت و گستره
وسیعی از وسایل کمک آموزشی که مداخله معلم را به حداقل میرساند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بنابراین این
پژوهش در نظر دارد رابطه بین عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر را در قالب ارائه مدل مورد
بررسی قرار دهد و این فرضیه را مطرح میکند که رابطه بین عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی با یادگیری خود راهبر
از مدل برازندهای برخورداراست.

نمودار  .1مدل تحلیلی پژوهش

1. Pitrich & Shong
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نمودار  .2مدل مفهومی پژوهش

روش
این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و روش آن پیمایشی میباشد .جامعهی آماری تمامی دانشآموزان دوره
متوسطه پایههای اول دوم و سوم مدارس دولتی شهرستان سیرجان بود که تعداد  90نفر نمونه از (از هر پایه  30نفر) که
در سالتحصیلی  1395-96مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .روش تجزیهوتحلیل دادهها مدلیابی معادالت ساختاری است و در این پژوهش از نرمافزار  PLSجهت
تحلیل دادهها استفاده شد که برای نمونههای با اندازهی کم استفاده میشود .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر
استفاده شد.
پرسشنامهی سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور :1این پرسشنامه اقتباسی از پژوهشهای فام و تیلور
است که در سال  1999تهیه کرده است و در حوزه عملکرد تحصیلی به وسیله درتاج ( )1383برای جامعه ایران اعتباریابی
شده است .آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با  48سؤال 5 ،حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی را اندازهگیری نماید.
پرسشنامهی انگیزش تحصیلی :2این پرسشنامه توسط والراند )1992( 3به منظور تشخیص نوع انگیزش
تحصیلی دانشجویان و دانشآموزان از زبان فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شده است .مقیاس انگیزش تحصیلی بر
اساس نظریه خودتنظیمی طراحی شده این مقیاس دارای  28عبارت است .این آزمون دارای  7زیر مقیاس است که  3زیر
مقیاس آنها مربوط به بعد انگیزش درونی(دانستن ،4حرکت در جهت پیشرفت 5و تجربه محرک 3 ،)1زیر مقیاس مربوط
1. Educational Performance Test
2. Academic Motivation Scale
3. Vallerand
4. to know
5. toward accomplishment
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به بعد انگیزش بیرونی (همسان کردن ،2درونفکنی 3و تنظیم بیرونی )4و یک زیر مقیاس مربوط به بعد بی انگیزشی است
و  4عبارت به هر زیر مقیاس اختصاص دارد.
پرسشنامهی سنجش خودراهبری در یادگیری دانشآموزان :5این پرسشنامه در سال  2001توسط

فیشر6

و کینگ ساخته شد و جایگزینی برای مقیاس آمادگی خودراهبری یادگیری گاگلیمینو )1978( 7است .این مقیاس مشتمل
بر  40سؤال میباشد که سه خرده مقیاس را در برمیگیرد و عبارتاند از خودکنترلی (سؤالهای  ،)1-13رغبت به
یادگیری (سؤالهای  )14-25و خودمدیریتی (سؤالهای .)26-40
یافتهها
در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از  0/05بدست آمده است .بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر نرمال
بودن دادهها وجود ندارد .به عبارت دیگر توزیع دادههای تحقیق نرمال بوده و میتوان آزمونهای پارامتریک را اجرا کرد.
جدول  .1ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
انگیزش تحصیلی

متغیرها

عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی

1

انگیزش تحصیلی

*0/234

1

یادگیری خودراهبر

*0/245

*0/227

یادگیری خودراهبر

1

نتیجه همبستگی نشان میدهد که بین متغیرهای وابسته عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی و یادگیری خودراهبر
همبستگی معنیداری در حد مورد قبول وجود دارد (کمتر از .)0/90
جدول  .2مشخصههای آماری متغیرهای وابسته عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی و یادگیری خودراهبر ()n=90
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

عملکرد تحصیلی

139/7

1/745

- 0/352

-0/241

136

143

انگیزش تحصیلی

93/2

1/562

- 0/108

-0/889

90

95

یادگیری خودراهبر

84/1

1/494

-0/395

-0/060

79

87

مدل معادالت ساختاری نهایی برای سنجش رابطه بین عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر و
ارائه مدل ،استفاده شده است .مدل فرضیه اصلی در نمودارهای ذیل ارائه شده است .این مدل با اقتباس از برونداد نرم
افزار ترسیم شده است.
1. to experience stimulation
2. identified
3. introjected
4. external regulation
5. self-directed learning
6. Fisher & King
7. Guglielmino
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نمودار  .3نتایج تأیید مدل معادالت ساختاری فرضیه پژوهش

نمودار  .4آماره  t-valueنتایج تأیید مدل معادالت ساختاری فرضیه پژوهش

از آنجا که شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAبرابر  0/016است (در این پژوهش از نرمافزار
 PLSجهت تحلیل داده ها استفاده شد که برای نمونههای با اندازه کم استفاده میشود) ،مدل از برازندگی خوبی
برخوردار است .سایر شاخصهای نیکوئی برازش نیز مورد قبول قرار گرفتهاند که در جدول  4آمده است.
جدول  .4شاخصهای نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیههای پژوهش
شاخص برازندگی

CMIN/DF

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قابل قبول

1-3

>0/08

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

0-1

مقادیر محاسبه شده

1/79

0.016

0/95

0/92

0/91

0/94

0/92

بر اساس نمودارهای  1و  2قدرت رابطه میان عملکرد تحصیلی با یادگیری خودراهبر برابر  0/78محاسبه شده است
که نشان میدهد همبستگی مطلوب است .آماره  tآزمون نیز  9/38بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر
سطح خطای  %5یعنی  1/96بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان گفت عملکرد
تحصیلی با یادگیری خودراهبر رابطه معناداری دارد .همچنین بر اساس نمودارهای  3و  4قدرت رابطه میان انگیزش
تحصیلی با یادگیری خودراهبر برابر  0/59محاسبه شده است که نشان میدهد همبستگی مطلوب است .آماره  tآزمون
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نیز  4/18بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی  1/96بوده و نشان میدهد
همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان گفت انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر رابطه معناداری دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر به منظور ارائه مدل مناسب
است .نتیجه پژوهش حاضر نشان داد رابطه بین عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر از مدل
برازندهای برخوردار است و عملکرد تحصیلی با یادگیری خودراهبر رابطه معناداری دارد .این یافته با نتیجه پژوهشهای
بهروزی و همکاران ( ،)1398النسبری و همکاران )2019( 1و اولیویرا و سیموئس )2016( 2همسو است .یادگیرنـدگان
خـودراهبر ،افـرادی فعـال و خودجوش هستند که به جای انتظار کشیدن منفعالنه برای یادگیری واکنشی ،ابتکار عمل را
در یادگیری به دست میگیرند ،یادگیری آنها هدفمند و معنیدار است و با توجه به انگیزه بـاال ،یادگیری ایشان پایداری
و تداوم خواهد داشت .اینگونه افراد در زندگی خود مسئولیتپذیرتر هستند و از فرایند خود نظم دهی در یادگیری خویش
سود میبرند (ویلیامسون .)2017 ،3یادگیرندگان خودراهبر ،مسئول فرایند یادگیری خود هستند .این قبیل افراد از
مهارت های الزم برای دسترسـی و پـردازش اطالعـات مـورد نیـاز خـود بـرای مقـصود و هـدف خـاص برخوردارند.
امروزه ،نظامهای آموزشی بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان میکوشند تـا افراد را به صورت انسانهای خـودراهبر
پـرورش دهنـد .تبـدیل فراگیـران بـه یادگیرنـدگان خودراهبر باعث خواهد شد که آنها خود بتوانند نیازها و اهداف
یادگیری خود را متناسب بـا دانش موجود تعیین کنند .افزایش خودراهبری در یادگیری باعث افزایش پیشرفت تحـصیلی
و در نهایت ،تداوم یادگیری همیشگی در یادگیرندگان خواهد شد (بهروزی و همکاران.)1398 ،
از سویی دیگر نتیجه پژوهش حاضر نشان داد انگیزش تحصیلی بایادگیری خودراهبر رابطه معناداری دارد .این یافته با
نتیجه پژوهشهای یوسفی و گردان شکن ( ،)1398اصغری و همکاران ( ،)1395کارشکی و گراوند ( )1396و دیجگیک و
استوجیکویک )2011( 4همسو است.
دیجگیک و استوجیکویک ( )2011نشان دادند ،زمانی که معلمان سبک مدیریت کالس تعاملگرا را به کار میبرند و
دانشآموزان از خودراهبری و خودتنظیمی برخوردارند ،پیشرفت تحصیلی باالتری دارند و زمانی که معلمان مداخلهگر
هستند ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایین است .نتایج پژوهش نوگنت )2019( 5نیز نشان داد که تعامل معلمان با
دانشآموزان باعث میشود تا هم پیشرفت تحصیلی و هم انگیزه پیشرفت در آنها تحت تأثیر قرار گیرد .سبک مدیریت

1. Lounsbury & et al
2. Oliveira & Simões
3. Williamson
4. Djigic & Stojiljkovic
5. Nugent
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تعاملگرا به دانشآموزان این امکان را میدهد که در کالس احساس استقالل و خودمختاری کنند و باعث میشود که
آنان در انجام امور کالسی انتخاب شخصی داشته باشند (کانتر ،1باومرت و کولر.)2017 ،
در سبک مدیریت کالس مداخلهگر که یادگیرندگان از راهبردهای خودراهبر استفاده نمیکنند ،دانشآموزان خود را مطیع
قوانین میدانند و از تواناییهای خود بهره نمیگیرند؛ چرا که خودکارامدی ،عبارت از ارزیابی میزان توانایی فرد در انجام
دادن تکالیف است و با تعیین تکلیف و اهداف از طرف معلم تحت الشعاع قرار میگیرد و دانشآموزان نیز از انجام تکالیفی
که مستلزم خودکارامدی است ،باز میمانند .در نتیجه ،انگیزش پیشرفتشان تحت الشعاع آن قرار میگیرد .از آنجا که
دانشآموزان چنین کالسهایی ،آزادی ،برابری و احترام متقابل را تجربه نمیکنند ،هیچ یک از این رفتارها را نمیآموزند.
این کالسها پر محدودیت و تنبیهی هستند و تأکید آنها به جای آموزش و یادگیری ،بر حفظ انضباط است .معلمان
مستبد بر دانشآموزان خود کنترل زیادی اعمال میکنند و با آنها ارتباط کالمی زیادی برقرار نمینمایند .دانشآموزان،
یادگیرندگان منفعلی هستند که دست به ابتکار نمیزنند و همواره دچار اضطراب میشوند و مهارتهای ارتباطی ضعیفی
دارند .در نتیجه ،انگیزه پیشرفت آنان نیز پایین است و این به نوبه خود بر عملکرد تحصیلی آنها نیز تأثیر منفی دارد
(اصغری و همکاران.)1395 ،
فراگیران در فرایند یادگیری خودراهبر ،نیازهای یادگیری خود را با کمک یا به ابتکار خود تشخیص میدهند .ضمن تعیین
اهداف یادگیری و شناسایی منابع انسانی و سایر منابع الزم برای یادگیری ،راهبردهای مناسب برای یادگیری را انتخاب
میکنند و در نهایت ،پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار میدهند (چنگ ،2اس.اف .کو ،سی.ال ،لین ،کی سی و لی هسیه،
جی .)2017 ،لذا پیشنهاد میشود یادگیرنده در فرایند یادگیری خودراهبر ،اهداف فعالیتهای یادگیری ،شناخت ،انگیزه و
رفتار خود را به عنوان فرایندی فعال و ساختاری تنظیم کند؛ زیرا یادگیرندگان خودراهبر افراد فعال و خودجوشی هستند،
یادگیری آنها هدفمند و معنیدار است و با توجه به انگیزه باال ،یادگیری آنها پایداری و تداوم خواهد داشت.
منابع
اصغری ،عیسی؛ ناستی زایی ،ناصر و پورقاز ،عبدالوهاب ( .)1395رابطه سبکهای مدیریت کالس با انگیزش پیشرفت و یادگیری
خودراهبر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان .گامهای توسعه در آموزش پزشکی.268-280 .)3(13 ،
بهروزی ،ناصر؛ شغابی ،معصومه؛ مهرابیزاده هنرمند ،مهناز و مکتبی ،غالمحسین ( .)1398بررسی رابطه یادگیری خودراهبر با
عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی در دانشآموزان .مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید مران اهواز.155-170 .)1(6 ،
پینتریچ ،پل و شونک ،دیل ( .)2019انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه ،تحقیقات و کاربردها) .ترجمه :مهرناز شهرآرای .نشر علم.
حیدرئی ،علیرضا؛ عسگری ،پرویز؛ ساعدی ،سارا و مشاک ،رویا ( .)1398رابطه انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی
دانشجویان دختر .فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ.95-107 .)24(6 ،

1. Kunter, Baumert & Köller
2. Cheng, Kuo, Lin& Lee-Hsieh
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درتاج ،فریبرز ( .)1393بررسی تأثیر شبیهسازی ذهنی فرآیند و برآیند در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان (ساخت و هنجاریابی
آزمون عملکرد تحصیلی) .پایاننامه دکترا چاپ نشده .تهران :دانشگاه عالمه.
سلطانی عربشاهی ،سیدکامران و نعیمی ،لیال ( .)1397بررسی وضعیت موجود مهارتهای یادگیری خودراهبر در دانشجویان
پزشکی .مجله علوم پزشکی رازی.)113 (20 ،
شیخ االسالمی ،علی؛ برزگر بفرویی ،کاظم و خداویردی ،ترانه ( .)1392نقش خودکارآمدی تحصیلی ،خودنظمدهی فراشناختی و
تفکر انتقادی در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان مقطع دبیرستان .پژوهش در نظامهای آموزشی.111-122 ،)23(7 ،
ظهیری ناو ،بیژن و رجبی ،سوران ( .)1398بررسی ارتباط گروهی از متغیرهـا بـا کاهش انگیزش تحصیلی دانـشجویان رشته زبان
و ادبیات فارسی .دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد.)36(16 ،
عسکری ،سعید؛ کهریزی ،سمیه و کهریزی ،مریم ( .)1392نقش خودکارآمدی و رضایت از زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی
دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر کرمانشاه .فصلنامه روانشناسی مدرسه107-123 ،)2(2 ،
قدمپور ،عزتاله؛ ویس کرمی ،حسن علی و عالئی خرایم ،رقیه ( .)1397رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی ،انگیزش تحصیلی،
اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی.105-126 .21 .
قالوندی ،حسن؛ امانی ساری بگلو ،جواد؛ صالح نجفی ،مهسا و امانی ،حبیب ( .)1396رابطه مؤلفههای راهبردهای یادگیری با
مؤلفههای عملکرد تحصیلی دانشآموزان .رویکردهای نوین آموزشی .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.8 .
(.55-72 .)2
کارشکی ،حسین و گراوند ،هوشنگ ( .)1396آزمون ساختار عاملی یادگیری خودراهبری در دانشجویان و رابطه آن با انگیزش
تحصیلی .فصلنامه پژوهشهای کاربردی و روانشناختی.59-74 .)4( .4 .
کاوه ،محمدحسین ( .)1397انگیزش و یادگیری .فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا).)23(1 ،
یوسفی ،علیرضا و گردانشکن ،مریم ( .)1398ارتباط یادگیری خودراهبر با انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.1060-1067 ،)12(14 ،
یوسفی ،علیرضا؛ قاسمی ،غالمرضا و فیروزنیا ،سمانه ( .)1398ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.79-85 ،)1(9 ،
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