
اع و انو راهبردهاي يادگيري خودتنظيمی رابطه بينبررسی 

 آموزانبا پيشرفت تحصيلی دانش گيري هدفجهت

 1علی دالور

 2نیلوفر اسماعیلی

 3صبا حسنوندی

 4باقر حسنوند

 11/2/1134تاریخ پذیرش:  14/5/1131تاریخ وصول: 

 چکیده
و راهبردهاي  هدف گيريانواع جهت هايمتغير از یك هر هدف از پژوهش حاضر بررسي و شناسایي سهم

بوده  مقطعي نوع از حاضر پژوهش. بودآموزان تحصيلي دانش پيشرفت بينيدر پيش خودتنظيمي یادگيري

-انشدي ي آماري در این پژوهش عبارت است از کليه. جامعههسترویکرد توصيفي از نوع همبستگي  و

 ليبه تحص 1132 -31 يليپسرانه و دخترانه در شهر رشت که در سال تحص هايرستاندبي اول سال آموزان

اي گيري خوشه( با روش نمونهدختر 156و  پسر 202نفر ) 164آموزان از بين دانش. اشتغال داشتند

 یادگيري ياراهبردهي هنامپرسش . ابزار پژوهشانتخاب شدند و با توجه به حجم جامعه ياچندمرحله

براي  .اليوت و مك گریگور بود هدف هايگيريجهت سنجش يهنامپرسش، گرو دي و پينتریچ

 SPSS ي کامپيوتريبا استفاده از برنامه ژوهش از تحليل رگرسيون چندمتغيرههاي پداده وتحليلتجزیه

يري هدف گنتایج مؤید این مطلب است که متغيرهاي راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي و جهتاستفاده شد. 

اداري براي هاي معنبيني کنندهمنفي پيش صورتبهگيري هدف عملکردي مثبت و جهت صورتبهتسلطي 

آموزان بوده و سهم راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي در این زمينه بيش از سایر پيشرفت تحصيلي دانش

 متغيرها است.

                                                 
 تربيتيشناسي و علوم ي، دانشکده روانشناسي، دانشگاه عالمه طباطبائ. استاد روان1

 .شناسي و علوم تربيتيشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا، دانشکده روان. دانشجوي دکتراي روان2

پست  .يتيشناسي و علوم ترب. نویسنده مسئول؛ دانشجوي دکتراي روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا، دانشکده روان1

 Hasanvandi2010@yahoo.comالکترونيك: 

 وم تربيتيشناسي و علکده رواني، دانشاستثنایي، دانشگاه عالمه طباطبائ شناسي کودکانن. دانشجوي دکتراي روا4
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 آموزاننشدا گيري هدف، خودتنظيمي،جهت پيشرفت تحصيلي، واژگان کلیدي:

 مقدمه

 وپرورشآموزش ارزیابي در مهم يهاصشاخ از یکي نآموزادانش تحصيلي پيشرفت

 .است این امر به پوشاندن عمل يجامه براي درواقع نظام، هاي اینکوشش تمام و است

تکامل  و رشد سرنوشت، به نسبت ،وپرورشآموزش ویژه طوربه و جامعه عبارتي، به

 گوناگون جوانب در فرد دارد انتظار و است مندجامعه عالقه در فرد جایگاه و آميزموفقيت

 رفتاري، و عاطفي شخصيتي، ابعاد در نيز و توانایي و مهارت کسب و شناختي ابعاد اعم از

 تحصيلي یکي پيشرفت ميزان کهنیا به توجه با یابد. تعالي و کند پيشرفت باید، کهچنانآن

 بر تأثيرگذار متغيرهاي مطالعه و کشف است، آموزشي نظام یيکار آ ايهمالك از

 د.انجاممي مدرسه در مؤثر متغيرهاي ينيبپيش و بهتر به شناخت تحصيلي، عملکرد

 از یکي دارد، رابطه فمختل دروس در تحصيلي پيشرفت که با متغيرهایي بررسي ،بنابراین

 (.1123زارع،  علي بخشي و) است وپرورشآموزش نظام در پژوهش اساسي موضوعات

-نظام ارزیابي براي مهم شاخص یك عنوانبه آموزاندانش تحصيلي پيشرفت امروزه

 براي همواره تحصيلي پيشرفت این، بر عالوه .است قرارگرفته موردتوجه آموزشي هاي

 .است بوده اهميت حائز نيز تربيتي محققان و پردازانهینظر آموزان، والدین،شدان معلمان،

 عملکرد هاي ارزیابيمالك ترینمهم از یکي یادگيرندگان تحصيلي پيشرفت مثال، براي

توانایي معرف تحصيلي معدل نيز دانشجویان و آموزاندانش براي د.شومي محسوب معلمان

 به شاید است. باالتر تحصيلي مقاطع و و اشتغال کار دنياي به ورود براي هاآن علمي هاي

 خود هايپژوهش محققان،از  تربيتي و بسياري پردازانهینظر که باشد اهميت همين علت

 بر مؤثر عوامل ازجمله .اندکرده متمرکز تحصيلي پيشرفت بر مؤثر عوامل شناخت بر را

موضوع خودتنظيمي ارتباط  .برد نام شناختي و انگيزشي عوامل از توانمي تحصيلي پيشرفت

 شناختي فرآیندهاي بين رابطه پژوهشگران از بسياري ،درگذشتهنزدیکي با انگيزش دارد. 

-روان اکثر امروزه ولي اند،کرده بررسي مجزا طوربه تحصيلي عملکرد با را انگيزشي و

 بر و دارند توجه یادگيري در هاآن نقش و انگيزش شناخت و مؤلفه دو هر به شناسان
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 انگيزش، اهداف شناخت، هايمؤلفه خودتنظيمي، مانند یادگيري جدید، هاينظریه اساس

مي نظر در هم به مربوط و دهيتندرهم هايمجموعه صورتبه را هاآن تحصيلي عملکرد و

 (.1122 گيرند )رستگار و همکاران،

ف آموزان، اهدابر راهبردهاي خودتنظيمي دانش مؤثرترین عوامل انگيزشي یکي از مهم

از طریق یادگيري خودتنظيمي ابعاد انگيزشي، شناختي و محيطي فرایند است.  هاآنپيشرفت 

خود  ي خودتنظيم برايگردد. یادگيرندهمي یکپارچهیادگيري بر محور خود و توسط خود 

-هایش را معطوف رسيدن به آن اهداف و برنامهکند و تالشریزي مياهدافي انتخاب و برنامه

د. کننظارت و ارزیابي و در صورت ضرورت اصالح مي و جریان یادگيري خود را کندها مي

 متعدد هايپژوهش(. 1120 )کدیور، شد مطرح 1بندورا توسط 1361 سال در ابتدا سازه این

 دارند، خودتنظيمي در یادگيري بيشتري مهارت که فراگيراني که است داشته آن از نشان

 و )شانك د.نماینيم هدایت متنوع بسيار هايراه و از فعاالنه را خود یادگيري تجارب

 که هر زمان و جویندمي سود مناسبي نظارتي راهبردهاي از (. آنان1334، 2زیمرمن

 خود، ملزومات به پاسخ در را مورداستفاده یادگيري راهبردهاي باشد، داشته ضرورت

 (.2003،)زیمرمن دهندمي تغيير ،يمحيط یادگير شرایط و تکليف هاييویژگ

 قرارگرفته يموردبررس هاي مختلفحوزه در راهبردهاي یادگيري خودتنظيمينقش 

 ارتباط آن با یا تأثير آن بر هایي که یادگيري خودتنظيميحيطه نیترمهم از یکي .تاس

گيري هدف را روشي (، جهت2010) 4اليوت است. 1پيشرفت گيري اهدافجهت دارد،

 هايگيريجهتکند. شایستگي خود قضاوت مي يدربارهداند که فرد بر اساس آن مي

گيرد مي نظر در خود پيشرفت رفتار يبرا شخص که هستند معاني و اهداف شامل اهداف،

 (.2011، 5)ریان و پينتریچ

گيري تبحري را انتخاب آموزاني که جهتاند که دانشمطالعات زیادي نشان داده

اي مثال، . بربندنديمتري را به کار و متناسب ترسازگارا نههاي یادگيري کنند، راهبردمي

                                                 
1. Bandura 

2. Schunk & Zimmerman 

3. goal achievement 

4. Elliot 

5. Ryan & pintrich 
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اي دریافتند که بين پذیرش اهداف تبحري و کاربرد ( در مطالعه2010پينتریچ و دي گروت )

افته، خوان با این یاي مثبت وجود دارد. همراهبردهاي یادگيري شناختي و فراشناختي رابطه

اهبردهاي دانشجویان و ر شدهیرفتهپذري چند مطالعه دیگر نشان داده است که بين اهداف تبح

يوت و ، رابطه مثبتي وجود دارد )الهاآنیادگيري شناختي و فراشناختي عميق یا خودتنظيمي 

(. ارتباط بين اهداف عملکردي و درگيري شناختي در 2006؛ پينتریچ، 2002همکاران، 

ان برخي از مطالعات نشآموزان دبيرستان و دانشجویان با ابهام روبروست. براي مثال دانش

ري تر راهبردهاي یادگياند که شاخص کلي یا مرکب اهداف عملکردي با کاربرد فراوانداده

ي (. مطالعات دیگر در ارائه2001، 1بوکارد و همکاران -در شرایط خاص رابطه دارد )بوفارد

اربرد با ک آموزان رادانش يشدهیرفتهپذشواهد روشني که بتواند رابطه اهداف عملکردي 

ند اراهبردهاي شناختي، فراشناختي یا خودتنظيمي توسط ایشان نشان دهد، ناکام مانده

 (.2002 ،2)پينتریچ و گارسيا

است که عوامل دیگري نيز ممکن است بر راهبردهاي  شدهمشخصاز نگاهي دیگر، 

ي اهاي هدفي و راهبردهگيريخودتنظيمي اثرگذار باشند یا ميانجي رابطه بين جهت

اند، بعضي از آثار کرده بينييشپ( 2003) 1که دووك و لگت طورهمانخودتنظيمي گردند. 

ند. وقتي افتاتفاق مي شدهادراكتر کفایت منفي اهداف عملکردي، فقط در سطوح پایين

 ، شواهد کمتري دال بر تفاوتکننديمادراك  یتباکفاکنند یا خود را افراد خوب عمل مي

-این الگوي یافته (.2011 ،4مك گرگوربين پيامدهاي اهداف پيشرفت وجود دارد )اليوت و 

کنند که اهداف عملکردي، حتي براي افرادي که از کفایت عملکردي پایيني ها، پيشنهاد مي

که  کننديمفکر  افراد با اهداف عملکردي به این .برنداردند، هميشه آثار منفي در برخوردار

ي توانایي خود به شود و هميشه در حال ارائهشان با دیگران مقایسه ميچگونه عملکرد

 کهيوقتاحتمال دارد که از چالش اجتناب کنند، خصوصاً  هاآن يجهدرنتدیگران هستند. 

ي وقتي حت کفایت برایشان وجود دارد، يارائهپایين باشد، زیرا امکان  شدهادراكکفایت 

                                                 
1. Bouffard, T. & Etal 

2. Pintrich & Garcia 

3. Dweck, C. S. & Leggett, E. L 

4. Elliot, A. J. McGregor, H. A. & Gable, S 
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-د با جهتعمل کنند. افرا يخوببهتوانند ادراك کفایت باالست و افراد مطمئن هستند که مي

هاي یادگيري را قرباني این کنند که جلوي دیگران گيري عملکردي ممکن است فرصت

اهداف عملکردي، افرادي  يگيريپ(. بنابراین، به هنگام 2003 ،خوب به نظر برسند )اليوت

اند احتمال دارد پيامدهاي منفي را نشانه سطح توانایي خود مواجه که با مشکالت عملکردي

تفسير کنند و احتماالً در برابر خطر تداوم شکست، تالش بيشتر یا ترك کار را انتخاب کنند. 

 ورطبهتواند گيري هدفي عملکردي ميکه جهت اندموافقبر این اساس، دووك و لگت 

تري دارند و یا در توانایي خود تردید پایين يشدهادراكبراي افرادي که کفایت  خاص

اهداف  در آنگران در یك مطالعه آزمایشگاهي که دارند، ناسازگارانه باشد. پژوهش

شد، دریافتند که افراد داراي شرایط اهداف تبحري یا یادگيري، الگوي مي يکاردست

در انجام  هاآن يشدهادراكاز سطح کفایت  نظرصرف، دهنديمرا نشان  يسازگارانه تر

توسط افراد داراي شرایط اهداف  شدهارائه، الگوي وجودینباایك تکليف خاص. 

است. افراد داراي شرایط عملکردي  هاآن يشدهادراكعملکردي مبتني بر سطح کفایت 

، دهنديماي از خود نشان کنند، الگوهاي سازگارانهکه مهارتشان را خوب ارزیابي مي

را بروز  يناسازگارانه ترکنند، الگوهاي که مهارتشان را پایين ارزیابي مي هایيآن کهيلدرحا

، در انجام تکليف رابطه بين اهداف عملکردي و رفتار شدهادراك. بنابراین مهارت دهنديم

 (.2011 )اليوت و مك گرگور، کندگري ميرا ميانجي

 از راهبردهاي یادگيري آموزاندانش استفاده که است نآ بيانگر شدهانجام مطالعات

 در که است ابزاري يمثابهبه راهبردهاي یادگيري. بخشندمي بهبود را آنان تحصيلي عملکرد

ند تا کنآموزان کمك ميگيرند و به دانشقرار مي مورداستفاده تحصيلي مشکالت حل

نياز دارند، رشد و توسعه دهند. شناسایي  هاآن هایي را که در طول دوران تحصيل بهمهارت

و تقویت  هاي خود و کشفتوانایي برهيتککند تا با کمك مي و تقویت این راهبردها به فرد

ن و نول)د قادر باشد با موفقيت کامل تحصيالت آموزشگاهي را پشت سر بگذار هاآن

 (.1،2010هاالدینا

                                                 
1. Nolen & Haladyna 
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عاتي جو با پيشرفت تحصيلي در مطالخودنظمدر ایران نيز رابطه بين راهبردهاي یادگيري 

و نتایج، حاکي از آن است که یادگيري خودتنظيمي عامل مؤثري در  قرارگرفته يموردبررس

اهميت استفاده از  باوجود(. 1122؛ سليمان نژاد، 1123پيشرفت تحصيلي است )محمودي، 

ي ادانش پایه تنهانهآموزان، اند که متأسفانه دانشگران نشان دادهاین راهبردها، پژوهش

انند دضعيف از این دسته راهبردهاي مؤثر دارند، بلکه هنگام برخورد با تکاليف مشکل نمي

چطور راهبردهاي سازگارانه جهت فهم و حل تکاليف انتخاب و ارزیابي کنند )زیمرمن، 

2002.) 

تي ر مدارس ضرورآموزان از راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي دبنابراین، استفاده دانش

 يخوبهبمطالب درسي را  تنهانهآموزان است انکارناپذیر که در صورت تحقق یافتن آن دانش

ند شده و مپذیر، فعال و عالقهخواهند فهميد؛ بلکه در امور تحصيلي خودانگيخته و مسئوليت

 شدهانجام هاييبررس از طرفي داشته باشند. يتوجهقابلتحصيلي پيشرفت  ازنظرتوانند مي

هستند؛  پيشرفت هايهدف يريگشکل درراهبردهاي یادگيري خودتنظيمي  اهميت بيانگر

 .باشند داشته دنبال به افراد در را متفاوتي عملکردهاي وانندتمي گوناگون هايهدف

 یادگيرندگان عملکرد بهبود در تواندمي هاهدف این بر تأثيرگذار عوامل شناخت، بنابراین

 گيري تبحري را انتخابآموزاني که جهتاند که دانشمطالعات زیادي نشان داده .باشد مؤثر

اي مثال، . بربندنديمتري را به کار و متناسب ترسازگارا نههاي یادگيري کنند، راهبردمي

اي دریافتند که بين پذیرش اهداف تبحري و کاربرد ( در مطالعه2010پينتریچ و دي گروت )

افته، خوان با این یاي مثبت وجود دارد. همیادگيري شناختي و فراشناختي رابطهراهبردهاي 

 دانشجویان و يشدهرفتهیپذچند مطالعه دیگر نشان داده است که بين اهداف تبحري 

ي وجود ، رابطه مثبتهاآنراهبردهاي یادگيري شناختي و فراشناختي عميق یا خودتنظيمي 

 (.2011 گروگر،مك  ؛ اليوت،2010دارد )اليوت 

 گيري هدفجهت و خودتنظيمي یادگيري تأثير ينهيدرزم شدهانجام مطالعات رغمبه

 برافزایش را متغير دو این همزمان رابطه که است ايمطالعه کمتر تحصيلي، پيشرفت بر

ميزان رابطه  تعيين باهدف مطالعه این انجام بنابراین، باشد. کرده تحصيلي بررسي پيشرفت

 به تحصيلي ضروري گيري هدف با پيشرفتو جهت خودتنظيمي راهبردهاي یادگيريبين 
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 مستقل يهادار در را فراگيران ي تحصيليانگيزه بتوان آن نتایج از استفاده با تا رسديم نظر

 آموزشي فضاهاي سایر مدرسه و کالس، در هاآنیادگيري  تجارب يسازنهيبه نيز و

 کمك کرد. هاآندرسي  به پيشرفت طریق این از داده و افزایش

 پژوهش روش

 .سته، روش توصيفي از نوع همبستگي مورداستفادهروش  بوده و مقطعي نوع از پژوهشاین 

آموزان سال ي دانشي آماري در این پژوهش عبارت بود از کليهجامعه: جامعة آماري

به تحصيل  1132 -31هاي پسرانه و دخترانه در شهر رشت که در سال تحصيلي اول دبيرستان

 نفر بودند. 15210 درمجموعدختر و  6532پسر و  2632شامل  ؛ کهاشتغال داشتند

( با دختر 156و  پسر 202نفر ) 164آموزان از بين دانش: گيرينمونه و روش نمونه

به این صورت که در هر یك از انتخاب شدند.  ياچندمرحلهاي گيري خوشهروش نمونه

تدا اب رشتشهر  وپرورشآموزشگانه ي برخوردار و محروم نواحي سهنيمهمناطق برخوردار، 

هاي سوم هر یك از یك دبيرستان دخترانه و پسرانه انتخاب شد، سپس از بين کالس

الزم  ياندازهبههایي انتخاب و در هر کالس نيز کالس تصادفبه رشتهاي شهر دبيرستان

 .تصادفي انتخاب گردید صورتبهآموز دانش

 دي و پينتريچ( MSLQيادگيري ) انگيزشی راهبردهايي هنامپرسش :ابزار

« مرکز ملي مطالعات آمریکا»رسمي در  طوربه 1326نامه از سال این پرسش (:0991) گروت

امه نطراحي شد. این پرسش بعدازآنهاي متوسطه و براي بهبود راهبردهاي یادگيري در دوره

داراي دو بخش است: بخش اول که به انگيزش مربوط است در این تحقيق  يطورکلبه

و ارزیابي قرار نگرفته است اما بخش دوم، که راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي  موردتوجه

 است. قرارگرفته موردپژوهشسنجد، را مي

( با استفاده از روش تحليل عوامل بررسي کرد 1113) نسب ينيحساعتبار این آزمون را 

آلفاي کرونباخ براي دو مقياس راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي به  آمدهدستبهکه نتایج 

 بود. 62/0و  64/0ترتيب 

براي  :(0100گور )اليوت و مك گری هدف هايگيريجهت سنجش يهنامپرسش

توسط  شدههيته( 2×2) يچهاروجهگيري هدف افراد بر طبق الگوي سنجش بُعد جهت
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 را پيشرفت هايفهد« 2×2» الگوي بار نخستين براي ( که2001) گرگور مك و اليوت

 سه هدف هرخودگزارشي است.  يگویه 12است که مشتمل بر  شدهاستفاده کردند تهيه

-رویکردي، سؤال -گيري هدفي عملکرديجهت 3و  1، 1هاي سؤال .رديگيبرم در را گویه

 4، 6هاي اجتنابي و سؤال -تبحري 10 و 5، 1هاي رویکردي، سؤال -تبحري 12و  2، 2هاي 

 داراي نامهپرسش این هايپرسش دهند.قرار مي موردسنجشاجتنابي را  -عملکردي 11و 

 من در مورد وجهچيهبه»ا ت (؛1 نمره) «کنديم صدق من مورد در کامالً» از يگزینه هفت

 .است( 1ي )نمره« کندنمي صدق

-هاي جهتاستفاده از روش مذکور براي خرده مقياس( نيز با 1121پژوه و همکاران ) به

 -رویکردي و عملکردي -اجتنابي، عملکردي -رویکردي، تبحري -گيري هدفي تبحري

 به دست آوردند. 26/0و  13/0، 22/0،24/0 اجتنابي، به ترتيب، ضرایب آلفاي

آموزان شبراي ارزیابي پيشرفت تحصيلي دان آموزان:ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانش

هاي درسي نيمسال تحصيلي آنان استفاده شد که این کار با مراجعه به اسناد از معدل کل نمره

آموزان و با هماهنگي با مسئولين ي تحصيلي دانشو مدارك تحصيلي موجود در پرونده

 .گرفتمربوطه انجام 

 هاي پژوهشیافته

يل همبستگي پيرسون، تحلهاي آماري ضریب نتایج پژوهش از روش وتحليلتجزیهبراي 

 استفاده شد. SPSS.19ي کامپيوتري با استفاده از برنامه رگرسيون چندمتغيره

 دهد.نتایج حاصل از همبستگي پيرسون را نشان مي 1جدول 

 . ماتریس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش1جدول 

 
راهبردهاي یادگيري 

 خودتنظيمي

گيري هدف جهت

 عملکردي

گيري هدف جهت

 تسلطي

راهبردهاي یادگيري 

 خودتنظيمي
1   

گيري هدف جهت

 عملکردي
414*./ 1  

 1  /.*214 گيري هدف تسلطيجهت
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گيري جهتبا  راهبردهاي یادگيري خودتنظيميدهد که جدول فوق نشان مي طورهمان

داراي  گيري هدف تسلطيجهت ( و باp<./05/. )414داراي همبستگي معنادار  هدف عملکردي

ترتيب حذف و اضافه شدن متغيرهاي  2جدول  ( است.p<./05) /.214معنادار همبستگي 

بردهاي راهاز  اندعبارتبين کند. متغيرهاي پيشبين در مراحل رگرسيون را ارائه ميپيش

گيري هدف عملکردي؛ و متغير گيري هدف تسلطي و جهتیادگيري خودتنظيمي، جهت

ي اول، متغير راهبردهاي یادگيري مرحله آموزان است. درمالك پيشرفت تحصيلي دانش

خودتنظيمي وارد مرحله شده است. در گام دوم، متغير اهداف عملکردي نيز وارد مرحله 

گيري هدف شده و مرحله جدید با دو متغير راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي و جهت

حله مراست و سرانجام در گام سوم، متغير اهداف تسلطي نيز به  شدهفیتعرعملکردي 

سلطي گيري هدف تو مراحل با سه متغير راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي، جهت شدهاضافه

 است. شدهفیتعرگيري هدف عملکردي و جهت

 گامبهرگرسيون گام احلمربين در ترتيب حذف و اضافه شدن متغيرهاي پيش. 2 جدول

   مراحل
 هواردشدبين متغيرهاي پيش

 در مراحل
 روش شدهاضافهمتغيرهاي 

1   
راهبردهاي یادگيري 

 خودتنظيمي
 

ا احتمال ب شرويپگام بهرگرسيون گام

 05/0خطاي 

 گام اول

2   

راهبردهاي یادگيري 

 خودتنظيمي

 گيري هدف عملکرديجهت

گيري هدف جهت

 عملکردي

ا احتمال ب شرويپگام بهرگرسيون گام

 05/0خطاي 

 گام دوم

1   

راهبردهاي یادگيري 

 خودتنظيمي

 گيري هدف عملکرديجهت

 گيري هدف تسلطيجهت

گيري هدف جهت

 عملکردي

گيري هدف جهت

 تسلطي

ا احتمال ب شرويپگام بهرگرسيون گام

 05/0خطاي 

 گام دوم
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يرهاي کند. متغگام را ارائه ميبهرگرسيون گام احلمري نتایج حاصله در خالصه 1جدول 

-گيري هدف تسلطي و جهتیادگيري خودتنظيمي، جهت راهبردهاياز  اندعبارتبين پيش

آموزان است. مقدار آر گيري هدف عملکردي؛ و متغير مالك پيشرفت تحصيلي دانش

واریانس پيشرفت  041/0 مورداستفاده مرحلهدهد که در گام اول نشان مي شدهميتنظ

هدف  گيريجهتها را توجيه کرده است. در گام دوم، پس از اضافه شدن تحصيلي آزمودني

سرانجام در گام سوم، پس از  ؛ وکندواریانس را توجيه مي 052/0حاصله  مرحله، عملکردي

واریانس پيشرفت  015/0 آمدهدستبه مرحله، گيري هدف تسلطيجهت اضافه شدن

( فرض استقالل 42/1واتسون ) -ي آزمون دوربينکند. با توجه به نتيجهتحصيلي را توجيه مي

 شود.ها )خطاها( پذیرفته ميماندهباقي

 گامبهگامرگرسيون  احلمري خالصه .3جدول 

 رحلهمکند. در گام را ارائه ميبهرگرسيون گام احلمرنتایج تحليل واریانس  4جدول 

سوم  مرحلهو در  (>001/0Pو  =50/10Fدوم ) مرحله، در (>001/0Pو  =13/15Fاول )

(41/10F=  001/0و>P) .اما با توجه به اینکه مجموع ؛ دار هستندمعنا مرحلههر سه  جهيدرنت

دیگر بوده و مجموع  مرحله( بيش از دو 605/145سوم ) مرحلهمجذورات رگرسيون در 

رین توان سوم بيشت مرحله جهيدرنتقبلي کمتر است،  مرحلهمجذورات خطاي آن نسبت به دو 

 است. مرحلهترین بيني پيشرفت تحصيلي را داشته و مناسبپيش

  

 حلامر

 

 

R 

 
 

مجذور 

R 
 

 Rمجذور 

 شدهيمتنظ

خطاي 

 استاندارد

 تغييرات آماري

تغيير 

مجذور 

R 

 تغيير

F 
1df 2df 

 ييرتغ

P 

1 202/0 041/0 041/0 131/2 041/0 13/15 1 142 001/0 

2 213/0 051/0 052/0 125/2 014/0 02/5 1 141 026/0 

1 222/0 021/0 015/0 152/2 026/0 14/3 1 146 002/0 
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 گامبهگام احلمر تحليل واریانس .4جدول 

 MSمجذورات  ميانگين df درجه آزادي SS مجموع مجذورات حلامر
 

F 

 

P 

 رگرسيون 1

 ماندهباقي

 کل

210/16 

254/1620 

521/1156 

1 

142 

143 

210/16 

222/4 
136/15 001/0 

 رگرسيون 2

 ماندهباقي

 کل

240/100 

221/1656 

521/1156 

2 

141 

143 

120/50 

111/4 
500/10 

001/0 

 

 رگرسيون 1

 ماندهباقي

 کل

605/145 

312/1610 

521/1156 

1 

146 

143 

515/42 

656/4 
425/10 

001/0 

 

 انددهواردش مرحلهبيني که به ترتيب در سه اطالعات در مورد متغيرهاي پيش 5جدول 

داري بودند. راهبردهاي خودتنظيمي و اهداف معني ينيبشيپدهد. هر سه متغير را ارائه مي

دار اي معنيهبيني کنندهمنفي پيش صورتبهمثبت و اهداف عملکردي  صورتبهتسلطي 

=  شدهيمتنظمجذور آر  سوم خواهيم داشت: مرحلهبراي  جهيدرنتپيشرفت تحصيلي بودند. 

015/0 ،001/0P< ،606/6 = (146 ،1) F 

 گامبهگامضرایب رگرسيون . 5جدول 

 

 حلامر

  ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده

t 

 

P 
B خطاي استاندارد β 

 

1 

 )ضریب ثابت(

 راهبردهاي خودتنظيمي

415/11 

554/0 

112/0 

113/0 

 

202/0 

222/12 

314/1 

001/0 

001/0 

 

2 

 )ضریب ثابت(

 راهبردهاي خودتنظيمي

 اهداف عملکردي

105/14 

625/0 

222/0- 

212/0 

142/0 

102/0 

 

215/0 

120/0- 

611/11 

136/4 

241/2- 

001/0 

001/0 

026/0 

 

1 

 )ضریب ثابت(

 راهبردهاي خودتنظيمي

 اهداف عملکردي

 اهداف تسلطي

424/11 

510/0 

152/0- 

161/0 

244/0 

145/0 

102/0 

116/0 

 

132/0 

126/0- 

122/0 

310/15 

511/1 

264/1- 

121/1 

001/0 

001/0 

001/0 

002/0 
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 سوم: مرحلهمعادله رگرسيون 

+ )راهبردهاي خودتنظيمي(  -152/0+ )اهداف عملکردي(  161/0)اهداف تسلطي( 

 = پيشرفت تحصيلي 424/11+  510/0

نتيجه اینکه در پاسخ به سؤال اصلي پژوهش، متغيرهاي راهبردهاي خودتنظيمي و اهداف 

دار اي معنيهبيني کنندهمنفي پيش صورتبهمثبت و اهداف عملکردي  صورتبهتسلطي 

، اهداف (=510/0Bپيشرفت تحصيلي بوده، راهبردهاي خودتنظيمي بيشترین سهم )

 يبيني کنندهنيز متغيرهاي پيش (=161/0Bو اهداف تسلطي ) (=B -152/0عملکردي )

 بودند. رشتي آموزان مقطع متوسطهبعدي پيشرفت تحصيلي در دانش

 گیريبحث و نتیجه

هوش  ازنظرکه اهداف عملکردي دارند،  هایيآندانش آموزان داراي اهداف یادگيري و 

-شتواند بسيار متفاوت باشد. وقتي داندر کالس مي هاآنکلي تفاوتي ندارند ولي عملکرد 

دمه ص طورجديبهشوند، مأیوس شده و عملکردشان مي روروبهبا مانعي  عملکرد گراآموزان 

الش شوند، به تمي روروبهآموزان یادگيري گرا با مانع زماني که دانش بيند. در مقابل،مي

 (.2004)پينتریچ،  ممکن است افزایش یابد هاآندهند و انگيزش و عملکرد خود ادامه مي

جهت کاهش ترس از ارزیابي منفي و اتخاذ اهداف عملکردي و گرایشي توسط  همچنين،

 هايروشمحوریت کسب تسلط انجام شود و  ارزشيابي معلمان با يشيوهدانشجویان، 

 ارزشيابي از طریق مقایسه گردند. هايروشارزشيابي با این اولویت جایگزین 

آموزان یادگيري گرا، با احتمال بيشتري از راهبردهاي فراشناختي خودتنظيمي دانش

کنند ميآموزان عملکردگرایي که تصور (. دانش2002 ،1دیگنات و بروتنر) کننداستفاده مي

 يرابافتند، زیرا معتقدند شانس کمي د، احتماالٌ به حالت درماندگي ميتوانایي کمي دارن

-آموزان یادگيري گرایي که تصور مي(. دانش1126 گرفتن نمره خوب دارند )سيدمحمدي،

مهم است که  هاآنکنند؛ براي کم است به این صورت احساس نمي هاآنکنند توانایي 

                                                 
1. Dignath & Buettner 
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 توانند یاد بگيرند، بدون اینکه به عملکرد دیگران توجهي داشته باشندخودشان چقدر مي

 (.1،2010دوك)

ط الزم آموزان کسب شرایگرایش سطحي به یادگيري، گرایشي است که انگيزش دانش

آموزاني سروکار دارد که کار را به دليل مجبور . این گرایش با دانشهستبا حداقل تالش 

دهند نه به ميل خود. به دليل فقدان انگيزش دروني در انجام تکاليف، بودن انجام مي

 آموز آنچه رااست. دانش واريطوطیادگيري از طریق حفظ  معموالًراهبردهاي این گرایش 

و  گيرد ندارددهد و عالقه چنداني به یادگيري معناي آنچه یاد ميبگيرد انجام مي باید یاد

 (.1122 ،ينیالدقطب)احمدي ده  است تا انگيزش دروني شدهبيترکبيشتر با انگيزش بيروني 

ين . همچنهستدروني و عالقه شخصي  زشيانگ بر اساسگرایش عمقي به یادگيري 

آموزان معنا و روابط دروني را جستجو راهبرد مرتبط با این گرایش راهبردي است که دانش

شود و با یك تمایل قوي دانش موجود فرد ساخته مي بر اساسکند. یادگيري عمقي مي

فردي براي یادگيري و کسب دانش ارتباط دارد. گرایش عمقي به یادگيري گرایشي است 

سازد تا دانش موجود خود را بسازند و دانش جدید را جستجو آموزان را قادر ميکه دانش

آموزاني است که مسيرهاي یادگيري مخصوص به کنند و بسيار سودمند براي دانش

 (.5201، 2جکسوا و کالندا) خوددارند

نگري، عمل و تأمل را شامل اي است که آیندهیندي جاري و چرخهآخودتنظيمي، فر

اجراي قصدها را شامل  ازجملهریزي راهبردي نگري، تعيين هدف و برنامهشود. آیندهمي

گيرد و از موانع، نگري پيش از عملکرد، بازخورد ميشود. فرد به دنبال این آیندهمي

شود. او با در دست داشتن این هاي گوناگون آگاه ميو مزاحمت هامشکالت، وقفه

-ندهکند. تأمل، به آیتأمل مي هاآنپردازد و درباره اطالعات، به ارزیابي و بررسي شرایط مي

، به صورت گرفت يخود سنج نکهیبعدازاشود. تر قبل از عملکرد منجر مينگري آگاهانه

اي را در اختيار فرد قرار شود و وسيلهو اجراي قصدها اضافه مي فرایندهاي تعيين هدف

، 1بكي پيشرفت هدف اطالعاتي کسب نماید )تواند به کمك آن دربارهدهد که ميمي

                                                 
1. Dweck 

2. Jakesova & Kalenda 

3. Back 
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(، بين 2011) 2آلتون و اردن بامطالعههمسو  آمدهدستبهنتایج (. 1334، 1؛ کرین2012

-پيشرفت تحصيلي در زمينه ریاضي در دانش خودکارآمدي و راهبردهاي خودتنظيمي و

 يريارگکبهاست اما نوع  شدهمشاهدهآموزان دختر و پسر در ترکيه رابطه مثبت و معناداري 

، 1همچنين نتایج مشابهي با مطالعات )نورویچ این راهبردها در دو جنس متفاوت بوده است.

؛ 1331سيگرس و بوکارتس،  ؛1330؛ زیمرمن و مارتينز، 1330؛ پينتریچ و دي گروت، 1321

؛ 1332؛ انرو و ویاله، 1332؛ لوپز، 1331؛ شاي، 1335؛ فورتير، 1335، 4پاجارس و کرانزلر

 (2004آدر، 

 –در مطالعات زیادي به بررسي رابطه بين اهداف تسلط، اهداف عملکردي گرایش 

ت رابطه لعااست. در این مطا شدهپرداختهاجتناب، راهبردهاي یادگيري و عملکرد تحصيلي 

است.  شدهگزارشفرایندهاي عميق یادگيري و عملکرد تحصيلي  مثبت بين اهداف تسلط و

پي بردند  (2010) 5دي بالید و همکاراندر بررسي روابط اهداف تسلط با پيشرفت مدرسه 

گراهام و و در مطالعه ( 6،4200دمبو) که اهداف تسلط با نمرات مدرسه رابطه مثبت دارند

ت به اهداف تري نسباهداف تسلط رابطه بهتر و سازگار پيشرفت تحصيلي با( 2010) 1گوالن

 أثيرتمثبت بر روي پيشرفت تحصيلي دارند اما این  تأثيراهداف تسلط عملکردي نشان داد. 

و از طریق ميزان تالش براي انجام تکليف و استفاده  غيرمستقيمرود که انتظار مي طورهمان

 . در بررسي رابطه اهداف تسلط با پيشرفت تحصيلي نتایجهستیادگيري از راهبردهاي عميق 

( اشاره کرد 2002) 2نولن هتوان به مطالعنمونه مي عنوانبهاست که  آمدهدستبهمتفاوتي نيز 

 و مارین، )دوپيرت که بين اهداف تسلط با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري مشاهده نشد

تواند به ارتقاء ( مي2006؛ سيمير، 1335)هکاسن و اسچالز، آموزش باورهاي کنترل (. 2003

ا به برنامه آموزشي براهبردهاي خودتنظيمي کمك به سزایي کند. به عبارتي اجرا نمودن 

                                                 
1. Crane 

2. Altun & Erden 

3. Norwich 

4. Pajares & Kranzler 

5. De Bilde 

6. Dembo 

7. Graham & Golan 

8. Nolen, S. B. 
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امل شآموزان، بر ارتقاي سالمت روان دانش نفسعزتباورهاي کنترل سالمت و  يريبارگ

تکا به خود، ظرفيت رقابت، تعلق بين احساس دروني خوب بودن و اطمينان از کارآمدي و ا

هاي ورهبا برگزاري این دشود. هاي بالقوه و هيجاني و غيره مينسلي و خودشکوفایي توانایي

 یا خود( ودروني ) عوامل تحت کنترل حد چه تا که رنديگيفرام آموزاندانشآموزشي، 

گيري بر فرد جهت آموزش( بر اساس این هست اقبال و و بخت بانفوذ یا مؤثر )افراد بيروني

مبتني است. برخي از مصادیق باورهاي کنترل ثانویه شامل توقف اهداف رقابتي، افزایش 

ب هيجاني وقوع احتمالي تجار ينيبشيپاحساس کنترل فردي در فرایند دسترسي به اهداف و 

 وهاي شناختي ـ رفتاري )دکرو از دیگر موارد کاربردي، آموزش مهارتباشند. مثبت مي

(. با کمك این 1331؛ ریکينسون، 2004؛ دزایگيلوسکي و همکاران، 2002همکاران، 

ر آموزان ميستوان کنترل شرایط اضطراب و فشارهاي رواني را براي دانشآموزش نيز مي

دليل کارآمدي هاي گروهي براي انجام آن استفاده کرد. در اصل، توان از شيوهو مي کرد

 هاآنرفتاري زیربناي آموزشي  -اي شناختيهاي مقابلهرتهاي گروهي آموزش مهاشيوه

 شود. از سويمي ديتأکهاي شناختي و هم رفتاري در این شيوه هم بر جنبه چراکهاست. 

نترل عوامل ، کنيچنهمها به زمان بيشتري نياز است. دیگر، براي اثربخشي بيشتر آموزش

شناسایي  ها بر، در این آموزشباشد مؤثرا هتواند در اثربخشي بيشتر این آموزشاثرگذار مي

و  1يفاجعه پندارو  2، تعميم مفرط1چياهیهمهمانند  يانطباق ريغو تغيير الگوهاي فکري 

 شود.مي ديتأکمواد  سوءمصرفالگوهاي رفتاري سازش نایافته مانند 

ري و یادگي يندهایفرااجتناب،  -در مطالعاتي که در رابطه با اهداف عملکردي گرایش

است. در مطالعه گرین و  آمدهدستبهنتایج ناسازگاري  شدهانجامپيشرفت تحصيلي 

( بين اهداف عملکرد و فرایندهاي عميق یادگيري و عملکرد تحصيلي 2004) همکارانش

( نتایج نشان داد که اهداف 2005) نیما رو  رتيدو پاي مشاهده نشد. در مطالعه رابطه

کننده راهبردهاي سطحي یادگيري هستند و سهم معناداري در  بينيپيشعملکردي صرفاّ 

العه ندارند. در مطاهداف تسلط  دهاي عميق یادگيري بعد از کنترلتبيين واریانس راهبر

                                                 
1. All-or-none 

2. Overgeneralization 

3. Catastrophizing 
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ش زاجتناب و فرایندهاي عميق پردا -( بين اهداف عملکرد2011گور )اليوت و مك گر

ناب با راهبردهاي سطحي یادگيري رابطه اجت -اطالعات رابطه منفي و بين اهداف عملکرد

پيرت )دو مثبت و بين اهداف عملکردي و راهبردهاي عميق یادگيري رابطه قوي مشاهده شد

-( بين اهداف عملکرد2005(. در مطالعه اليوت، شل، کلي بُئِس و مایر )2005 و مارین،

شرفت تحصيلي يگرایش با پ-اجتناب با پيشرفت تحصيلي رابطه منفي و بين اهداف عملکرد

بين پيشرفت تحصيلي و اهداف  (1020) 1پاریس ووینوگریدي مثبت، در مطالعه رابطه

 2ميس و همکاراندر مطالعه گرایش و عملکرد اجتناب رابطه منفي مشاهده شد،  -عملکرد

منفي روي پيشرفت تحصيلي داشتند، در مطالعه  تأثيرگرایش  -عملکرد اهداف (3200)

در  .داي مشاهده نشعملکرد رابطه اهداف( بين پيشرفت تحصيلي با 2010) 1گراهام و گوالن

يين توانستند بخشي از واریانس پيشرفت تحصيلي را تب درمجموع، متغيرهاي این پژوهش انیپا

توان گفت بخش بزرگي از واریانس این متغيرها تبيين نشده است. لذا پيشنهاد نمایند. مي

 يرون فرددهایي با تمرکز بر سایر عوامل س باقيمانده، پژوهشتبيين واریان منظوربهگردد مي

قبيل  )از يبرون فردشخصيت، سبك تفکر، سبك پردازش اطالعات و غيره( و  ازجمله)

هاي نقش مدرسه، دانشگاه، عوامل فرهنگي، همساالن، سبك زندگي خانواده، سياست

 ( مؤثر در این زمينه صورت گيرد.وپرورشآموزش

 منابع

بررسي روابط بين اهداف تسلط، اهداف عملکردي  (.1122) .، محمدينیالدقطباحمدي ده 
ریاضي دانشجویان  مسئلهراهبردهاي یادگيري و توانایي حل  اجتناب، –گرایش

, 40سال ، و علوم تربيتي يشناسروانمجله  آزاد اسالمي استان کرمان يهادانشگاه

 .1شماره 

 رابطه (.1122) داتي، سميه السادات؛ ملتفت، قوام.غالمعلي؛ سابه پژوه، احمد؛ افروز، 

هدفي با خالقيت در دانش آموزان دبيرستاني شاغل به تحصيل در مدارس  يريگجهت

                                                 
1. Paris & Winograde 

2. Meece 

3. Graham, S. & Golan, S 
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 بهارو ، مجله مطالعات آموزش و یادگيري، دوره دوم، شماره اول،استعدادهاي درخشان

 .2/52پياپي ، 1123تابستان 

 اهداف ياواسطه نقش ،تحصيلي پيشرفت و هوشي باورهاي رابطه (.1125) احمد. رستگار،

 تهران. دانشگاه ارشد، کارشناسي نامهانیپا تحصيلي، درگيري و پيشرفت

 )ترجمه یحيي سيدمحمدي(. تهران: ویرایش. انگيزش و هيجان(. 1126ریو، جان مارشال. )

بررسي ارتباط منبع کنترل و خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي (. 1122سليمان نژاد، اکبر )

 13شهر تهران در سال تحصيلي  –دانش آموزان دورۀ دبيرستان رشته ریاضي فيزیك 
کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي  نامهانیپا، 12 –

 ، تهران.معلمتيتربدانشگاه 

 و یادگيري خودتنظيمي آموزش اثربخشي(. 1123) حسين. رع،زا؛ سيده زهرا علي بخشي،

ه فصلنام ،بومهن واحد نوردانشجویان دانشگاه پيام  پيشرفت تحصيلي بر مطالعه هايمهارت

 .1123 پایيز ،1 شماره ،4 سال کاربردي، شناسيروان

بررسي سهم باورهاي خودکارآمدي، خودگرداني، هوش و پيشرفت  (.1120) کدیور، پروین.
ليم و . تهران پژوهشکده تعالگویي براي یادگيري بهينه منظوربهآموزان تحصيلي دانش

 تربيت.

 ،خودپنداره و خودتنظيمي بر پيشرفت تحصيلي تأثيربررسي (. 1123محمودي، زهرا. )

 ن.، تهرامعلمتربيتدانشگاه کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي  نامهپایان

Acar, E. Aktamis, H. (2010). The relationship between self-regulation 

strategies and prospective elementary school teachers’ academic 

achievement in mathematics teaching course. Procedia Social and 

Behavioral Sciences 2 (2010) 5539–5543 

Altun, S. & Erden, M. (2013). Self-regulation based learning strategies and 

self-efficacy perceptions as predictors of male and female students' 

mathematics achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences 

106 (2013) 2354 – 2364. 

Back, L. Bennett, A. Edles, L. D. Gibson, M. Inglis, D. Jacobs, R. & 

Woodward, I. (2012). Cultural Sociology: An Introduction. Oxford: 

Wiley-Blackwell. 

Bouffard, T. & Etal. (2007). A developmental study of the relation between 

combined learning and performance goals and students’ self-regulated 



 44 تابستانششم، سال یازدهم،  و یسشماره  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                64 

learning. British journal of Educational psychology. 68:309-

319.Brophy.j.E and good. T.L. (1983). Teacher – student Relationships. 

New York: Holt, Rinehart and Winsto, Inc. Buttler, D. & Winne, P. 

(1995). Feedback and self-regulate Learning: A theoretical synthesis. 

Review of educational Research, 65, 245-281. 

Crane, D. (1994). (Ed.), The Sociology of Culture: Emerging Theoretical 

Perspectives. Oxford: Blackwell. 

De Bide, J. Wan Steenkiste, M. Lens, W. (2010). Understanding the 

association between future time perspective and Self-regulation learning 

through the lens of Self- determination theory. Journal of learning and 

Instruction. Vol. 10: 1-13 

Dembo, M. H. (2004). Applying Educational psychology, (5th), New York: 

London. 

Dignath, C. Buettner, L. H. (2008). How con primary School students learn 

Self-regulation learning strategies most effectively? Journal of 

Educational Research review. Vol. 3: 101-129 

Desoete, A, Rogers, H, De, A (2009). Can offline meta-cognition Enhance 

mathematical problem solving? Journal of Educational psychology. Vo 

95,188-200. 

Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (2009). A social cognitive approach to 

motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.1. 

Dweck, C. S. (2010). Self-theories: Their role in motivation, personality and 

development. Philadelphia: Psychology Press. 

Elliot, A. J. (2010). Integrating the “classic” and “contemporary” approaches 

to achievement motivation: A hierarchical model of approach and 

avoidance achievement motivation. In P. Pintrich & M. Maehr (Eds.), 

Advances in motivation and achievement (pp.243–279). Greenwich, CT: 

JAI Press. 

Elliot, A. J. McGregor, H. A. & Gable, S. (2008).Achievement goals, study 

strategies, and exam performance: A mediational analysis. Journal of 

Educational Psychology, 91,549-563. 

Elliot, A. J. McGregor(2011).Achievement goals, study strategies, and exam 

performance: A mediational analysis. Journal of Educational 

Psychology, 91,549-563. 

Elliot, A. J. (2009). A 2 x 2achievement goal framework. Journal of 

Personality and Social Psychology, 80, 501-519. 

Graham, S. & Golan, S. (2010). Motivational influences on cognition: Task 

involvement, ego involvement, and depth of information processing. 

Journal of Educational Psychology, 83,187-194. 

Jakešová, J. & Kalenda, J. (2015). Self-regulated learning: Critical-realistic 

conceptualization. Procedia - Social and Behavioral Sciences 171 (2015) 

178 – 189. 



 68                                                               ....رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انواع یررسب

Meece, J. L. Blumenfeld, P. C. & Hoyle, R. H. (2009).Student’s goal 

orientations and cognitive engagement in classroom activities. Journal of 

Educational Psychology, 80, 514-523 

Nolen, S. B. (2008). Reasons for studding: Motivational orientations and 

study strategies. Cognition and Instruction, 5, 269-287. 

Nolen, S. B. & Haladyna, T. M. (2010). Personal and environmental 

influences on students` belief about effective study strategies. 

Contemporary Educational Psychology, 15,116-130. 

Paris, S. G. Wino grade. P. (2010). The role of self- regulation learning in 

contextual teaching: Principle and practice for Preparations. 

Pintrich, P. R. & De Groote, E. (2010). Motivational and self-regulated 

learning components of classroom academic performance. Journal of 

Educational Psychology, 82, 33-40. 

Pintrich, P. R, & Garcia, T. (2008). Student goal orientation and self-

regulation in the college classroom. In M. Maher & P. Pintrich, Advances 

in motivation and achievement, volume7. Greenwich, CT: JAI. 

Pintrich, P. R. (2006). An achievement goal theory perspective on issues in 

motivation terminology.25: 22-104. 

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and 

self-regulated learning in Colleague students. Educational Psychology 

Review,16, 385-407. 

Ryan, R. M. & pintrich, P. R. (2011). Should I ask for help? The role of 

motivation and attitudes in adolescents’ help seeking in math class. 

Journal of Educational Psychology, 89, 2,329-341. 

Zimmerman, B. j. (2009). A social cognitive view of self-regulated academic 

learning. Journal of Educational psychology. 81, (3):329-339. 

Zimmerman, B. j. (2008). Self- regulated learning and academic learning and 

achievement the emergence of a social cognitive perspective. 

Educational psychology Review. 2, (2). 

 

 

 


