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 3ندا افشاریان، 1فریبرز درتاج

 02/00/49تاریخ دریافت: 

 51/02/41تاریخ پذیرش: 

 چکیده
( در MSLQپژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )

آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تهران آموزان ایرانی انجام شد. جامعۀ آماری، همۀ دانشاز دانشگروهی 

گیری دختر( پس از انتخاب به روش نمونه 501پسر و  532آموز )دانش 333در رشتۀ علوم انسانی بودند. 

تعیین روایی  منظوربه، به پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پاسخ دادند. ایچندمرحلهای خوشه

بررسی همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ  منظوربهو  تأییدیعاملی از روش آماری تحلیل عاملی 

گیری جهتی گیرنشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه، برای اندازه تأییدیاستفاده شد. نتایج تحلیل عاملی 

احساس ، کنترل نكات برجسته یادگیری، ارزش تكلیف، گیری انگیزش بیرونیجهت، انگیزش درونی

تفكر ، دهیسازمان، دهیبسط، مرور ذهنی، اضطراب آزمون، خودکارآمدی برای یادگیری و عملكرد

و  یادگیری جستجوی، نظم دهیالش برای ، تمطالعه زمان و محیط، فراشناختی نظم دهی خود، انتقادی

 تجربی از روایی درونی آن حمایت کرد. عالوه بر این، ضرایب همسانی درونی زیر طوربه، کمک طلبی

به دست آمد. نتایج مطالعۀ حاضر، عالوه بر ارائۀ شواهدی در دفاع  45/0تا  37/0های پرسشنامه بین مقیاس

مناسب دارد و  سنجیروانهای ی، ویژگMSLQیادگیری خودتنظیمی، نشان داد که پرسشنامۀ  یۀاز نظر

                                                 
 dortajf@gmail.com ،)ره( دانشگاه عالمه طباطبائی ،استاد گروه روانشناسی تربیتی. 5

 (نویسندۀ مسئول)ره(، )دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی .2

neda.afsharian1364@gmail.com 
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 عنوانبهتواند آموزان ایرانی، میبرای سنجش سازۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی در گروه نمونۀ دانش

 قرار گیرد. مورداستفادهابزاری تشخیصی و پژوهشی 

، پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری، نظریۀ تأییدیتحلیل عاملی واژگان کلیدی: 

 یادگیری خودتنظیمی، روایی عاملی

 مقدمه

از ملزومات اصلی یادگیری و موفقیت در  2و فراشناختی 5استفاده از راهبردهای شناختی

. از راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری با استآموزان امور تحصیلی دانش

عملكرد تحصیلی بینی آموزان جهت پیشها و رفتارهای دانشها، تواناییتمرکز بر ویژگی

؛ رابینز، الور، لی، داویس، النگلی و 2005، 3شود )کانسیل، هیلپین و اُنِساستفاده می

(. منظور از راهبردهای شناختیِ یادگیری، آن دسته از رفتارها، تفكرات 2009، 9کارلستروم

و  دهیسازمانها با هدف کمک به فراگیری، و اعمالی است که توسط یادگیرنده

قرار  مورداستفادهها در آینده برداری از آنها و سهولت بهرهها و مهارتی دانشسازذخیره

 0(. فراشناخت نیز اصطالحی است که توسط فالول2051، 1گیرد )عثمان و کسیممی

؛ (2051، 3( ابداع شد و ناظر بر آگاهی و کنترل افكار است )برودبنت و پون5434)

شود که منجر به انتخاب موعه تدابیری اطالق می، راهبردهای فراشناختی به مجروازاین

ها، اصالح خطاهای قبلی و آن اثربخشیهای مناسب یادگیری، نظارت بر آگاهانۀ روش

ها با راهبردهای پیشین است جانشینی آن منظوربهعندالزوم تعیین راهبردهای جدید 

 (.2051، 7)ساکس، لیجن، ادوالد و اون

                                                 
1. Cognitive 

2. Metacognitive 

3. Kuncel, Hezlett & Ones 

4. Robbins, Lauver, Le, Davis, Langley & Carlstrom 

5. Osman & Kassim 

6. Flavell 

7. Broadbent & Poon 

8. Saks, Leijen, Edovald & Oun 
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گیری محوریت راهبردهای شناختی و فراشناختی اثر بهرههای صورت گرفته با پژوهش

قرار  موردحمایتاز این راهبردها در پیشرفت تحصیلی و افزایش یادگیری یادگیرندگان را 

دهد که مطالعات در زمینۀ راهبردهای داده است. مروری بر ادبیات پژوهش نشان می

زان را ارزیابی کرده و بر توانایی آمونظری، توانایی شناختی پایدار دانش ازلحاظ 1یادگیری

، 2کند )اُکنور و پائوننها در پردازش، ادراک و به یادآوری اطالعات جدید تأکید میآن

های ها نیز رابطۀ بین عملكرد تحصیلی و ویژگی(. دیگر پژوهش2004، 3؛ پوروپات2003

)همانند نیاز به ( و عوامل انگیزشی 4پذیریپایدار نظری همچون شخصیت )از قبیل مسئولیت

اند که این عوامل اند و به این نتیجه رسیدهآموزان را بررسی کرده( دانش5موفقیت

 -های مطالعه و حضور در کالسمستقیم با رفتارهای تحصیلی مهم مثل مهارت صورتبه

و  6ارتباط دارند )کردی -بینی کنندۀ مطمئنی برای نمرات تحصیلی هستندکه خود پیش

، پرداختن به موضوع روازاین(. 2050، 7؛ کردی، روچ و کایژینكا2007ل، یکانس

های آموزان در یادگیری، منجر به معرفی مدلراهبردهای شناختی و فراشناختی دانش

 اند.متفاوتی از یادگیری شده است که بر عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی تأکید کرده
-آموزان در فعالیتخاص بر رفتارهای مشارکت دانش صورتبهیكی از رویكردهایی که 

در عملكرد تحصیلی و  کنندهتعیینهای تحصیلی و مواد آموزشی پرداخته است، عوامل 

شود، مورد فرآیندهای یادگیری را که در پیشینۀ مرتبط با یادگیری خودتنظیمی ذکر می

 .(2004، 8کنكاش و بررسی دقیق قرار داده است )روتگانز و اشمیت

 جایبهمستلزم توانایی فرد در تأثیرگذاری بر رفتار خود  ،خودتنظیمیخودگردانی یا 

آموزانی که در یادگیری دانش (.5373واکنش مكانیكی در برابر محیط است )کدیور، 

                                                 
1. Learning Strategies 

2. O'Connor & Paunonen 

3. Poropat 

4. Responsibility 

5. Need to succeed 

6. Crede 

7. Roch & Kieszczynka 

8 Rotgans & Schmidt 
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، شدهنییتعتوانند فرآیند پیشرفت خود را به سمت اهداف شوند میخودتنظیمی دخیل می

همین دلیل قادرند تا بر کارآیی رویكردهای یادگیری خود  مورد نظارت قرار دهند و به

آموزان ضمن اینكه از سطوح فراشناختی باالیی تمرکز کنند؛ بنابراین، این دانش

های درونی کامالً جالب و انگیزش ازنظرهای یادگیری خود را برخوردارند، فعالیت

نی داشتن شناخت و کنند و از سطح باالیی از خودکارآمدی )یعارزشمند محسوب می

انگیزۀ مناسب یادگیری( برخوردارند و در رفتارهای یادگیری بسیار پایدار هستند و به 

اند که ها ثابت کردهرسانند. پژوهشهمین دلیل سطح یادگیری خود را به سطح بیشینه می

ها و رفتارها( در یادگیری و ها، انگیزشیادگیری خودتنظیمی )فراشناخت ۀمؤلفهر سه 

شوند؛ هرچند که تأثیر فراشناخت و آموزان عوامل مؤثری تلقی میلكرد تحصیلی دانشعم

شود )دانكن و مک انگیزش بر عملكرد تحصیلی از طریق رفتارهای یادگیری نشان داده می

، فراشناخت و انگیزشِ مناسب به استفاده از راهبردهای دیگرعبارتبه(. 2001، 1کوچی

 ند و خود این موضوع بر عملكرد تحصیلی اثر مثبتی دارد.شویادگیری مناسب منجر می

بخش و انگیزش و استقامت الزم آموزان راهبردهای یادگیری نتیجهدانش کهدرصورتی

را برای به کار بردن این راهبردها به شكل مطلوب در به نتیجه رساندن تكالیف داشته 

شوند که برای یادگیری بدیل میهای کارآمدی تها به یادگیرندهباشند، در این صورت آن

آموزان هایی که به دانش، معلوم شده است برنامههرحالبهانگیزۀ همیشگی خواهند داشت. 

دهند ها را افزایش میآموزند، پیشرفت آنراهبردهای یادگیری خودگردان را می

 (.2055، 3؛ یونگ سیشینگ، لو و نای2000، 2)پیننتریچ

شناختی به یادگیری -های اجتماعیکه ناشی از دیدگاهها و نظریات مختلفی پژوهش

یات به یادگیری خودتنظیمی افزوده شوند از نظراند که جنبۀ دیگری هستند باعث شده

(. در دستگاه نظری 2001، 4؛ شانک2001؛ دانكن و مک کوچی، 2000)پینتریچ، 

متغیر بین فردی  دهندۀنشان تنهانهشناختی، یادگیری خودتنظیمی -های اجتماعیدیدگاه

                                                 
1. Duncan & McKeachie 

2. Pintrich 

3. Yeung Seeshing, Lau, & Nie 

4. Schunk 
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، خودتنظیمی دیگرعبارتبهگذارد. است بلكه متغیر درون فردی را نیز به نمایش می

توان شود و یادگیری خودتنظیمی را مییک موقعیت خاص در نظر گرفته می عنوانبه

های تحصیلی نسبت به آموز در فعالیتدلیلی برای توضیح عملكرد بهتر یک دانش عنوانبه

کنند شناختی یادگیری همچنین بیان می-یگری به کار برد. نظریات اجتماعیآموز ددانش

زش درونی یگهای مرتبط با ارزش انکه انگیزش و شناخت با یک فعالیت )مثل قضاوت

ها برای انجام آموزان از آنیک کار تحصیلی( مرتبط هستند و رفتارهای یادگیری که دانش

ها، ند اساساً به نوع فعالیت بستگی دارند. مثالً انگیزهکنهای تحصیلی خود استفاده میفعالیت

های مختلف با هم های تحصیلی در کالسفراشناخت و رفتارهای یادگیری برای فعالیت

های کند که ما به بررسیفرق دارد. این تغییرات بین فردی در فرآیند یادگیری پیشنهاد می

گیری خودتنظیمی نیاز داریم )پوته و بافت محوری )مختص هر فعالیت( از فرآیندهای یاد

 (.2059، 3؛ اینالتون، ایرماک، یانیس و ارکان2053، 2؛ سادی و اویار2050، 1میابراه

های مرتبط با آن به تنظیمی و مكانیسمهای تجربی فرآیندهای خودبنابراین، بررسی

خودتنظیمی نقش ابزارهای موثق و پایا از ساختارهای مختلف نیاز دارد که در یادگیری 

باعث شد تا پول پینتریچ و همكارانش پرسشنامۀ  دلیلکنند. همین مهمی را ایفا می

 5، گارسیا4( را طراحی کنند )پینتریچ، اسمیتMSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری )

ارزیابی قوای شناختی، فراشناختی و  منظوربه(. این پرسشنامه 5445کوچی، و مک

تواند راهبردهای یادگیری با یک فعالیت خاص طراحی شده است و می های مرتبطانگیزش

کنند را نیز ارزیابی آموزان و دانشجویان در انجام یک فعالیت از آن استفاده میکه دانش

( با توسعۀ نظریۀ یادگیری خودتنظیمی، 5445) کیچیمک و گارسیا اسمیت، پنتریچ،کند. 

آموزان چگونه ی این نظریه این است که دانشهای اصلمعتقد بودند یكی از چهارچوب

کنند. می دهیسازمانباورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را  ازنظر

                                                 
1. Puteh & Ibrahim 

2. Sadi & Uyar 

3. Inaltun, Irmak, Yanıs & Ercan 

4. Smith 

5. Garcia 
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های های انگیزشی در کنار مؤلفهها بر این باور بودند که با در نظر گرفتن مؤلفهآن درواقع

دگیری و عملكرد تحصیلی را تبیین توان یاتری میبینانهتر و واقعشناختی، به نحو عینی

توان ادعا کرد که یادگیری خودتنظیمی رخ داده نمود. در دستگاه نظری پینتریچ، زمانی می

های فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فعال در حیطه صورتبهآموزان است که دانش

كی به آنكه در کسب مهارت و دانش مت جایبهفرایند یادگیری خود مشارکت دارند و 

هایشان های خود تكیه و کوششمعلم، والدین یا دیگر امكانات آموزشی باشند بر توانمندی

 (.2055بخشند )یونگ سیشینگ، لو و نای، را سامان می

چارچوب  عنوانبهیادگیری خودتنظیمی  یۀاز نظر( 5445بنابراین، پینتریچ و همكاران )

ها و اعتباریابی ری، توسعۀ مقیاسنظری ارجح برای تعریف انواع راهبردهای یادگی

( استفاده کردند که در جوامع MSLQپرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )

مختلف مبنای عمل پژوهشگران قرار گرفته است )اینالتون، ایرماک، یانیس و ارکان، 

امه اند که از زمان طراحی، این پرسشن(. مطالعات نشان داده2051؛ عثمان و کسیم، 2059

؛ 2003، 1آموزان و دانشجویان زیادی در کشورهای مختلف )سوکسامرامبرای مطالعۀ دانش

های درس مجازی (، کالس2003، 3های یادگیری متفاوت )والش(، محیط2002، 2تنگنوم

، 5آماری گوناگون همچون پرستاران، معلمان و ... )توتور جامعۀ (،2000، 4)گیتوایت

( استفاده شده است. این 2055)یونگ سیشینگ، لو و نای، های جنسیتی ( و گروه2000

های مختلف، فرآیندهای یادگیری خودتنظیمی دهد که در کالسموضوع نشان می

 ها و بسامدهای بسیاری دارند.تفاوت

مرور شواهد تجربی در قلمرو مطالعاتی راهبردهای یادگیری و استفاده از پرسشنامۀ 

MSLQ های های گذشته، پیشرفتدهد که در خالل سالدر جوامع مختلف نشان می

راهبردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی، واقعیت  کنندۀتعییننظری و تجربی دربارۀ نقش 

                                                 
1. Suksamram 

2. Thongnoum 

3. Welsh 

4. Gaythwaite 

5. Tutor 
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 ؛2055، 1؛ یوسری، رحیمی و واه2050، ابراهیمبوده است )پوته و  انكاریغیرقابلپژوهشی 

، 4؛ ساوجی2052لماز، ؛ سن و یی2052، 3تیمل، اوزگور، سن و ییلماز؛ 2052، 2سازان

؛ اینالتون، 2053، 5؛ بایرام، اوسكی، اردم، اوزگور و سن2053؛ سادی و اویار، 2053

؛ ساکس، لیجن، ادوالد و اون، 2051؛ عثمان و کسیم، 2059ایرماک، یانیس و ارکان، 

گروه زیادی از پژوهشگران،  سویک، از دیگربیانبه(. 2051، 6لئوجی، وانگ، ؛ اِن2051

(، ساوجی 2052(، سن و ییلماز )2055(، یوسری، رحیمی و واه )2050) ابراهیمند پوته و مان

اند نقش راهبردهای (، کوشیده2051و کسیم )(، عثمان 2051) (، برودبنت و پون2053)

آموزان و دانشجویان در خودانگیختۀ یادگیری را در پیشرفت و عملكرد تحصیلی دانش

از سوی دیگر، بعضی پژوهشگران مانند بایرام، اوسكی،  دروس مختلف را مطالعه کنند.

(، در پی انطباق میان 2051( و ساکس، لیجن، ادوالد و اون )2053اردم، اوزگور و سن )

پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با  سنجیروانهای فرهنگی و بررسی ویژگی

کس، لیجن، ادوالد و اون اند. ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش سافرهنگ خود بوده

نفر از دانشجویان دانشگاه استونی انجام شد همسانی درونی برای  241(، که بر روی 2051)

 ازجملهگزارش شد.  42/0و برای کل مقیاس  40/0تا  39/0های پرسشنامه، بین مقیاس زیر

 زیر مقیاس اشاره کرد 3توان به ضعف در همسانی درونی محدودیت این پژوهش را می

(، این 2051ساکس و همكاران ) هرچندرا گزارش کردند.  30/0تر از که مقادیری پایین

(، توجیه کردند، لكن این نتایج 42/0نقیصه را با تأکید بر میزان همسانی درونی کل مقیاس )

های اجتماعی و فرهنگی بین جمعیت هدف با جامعۀ اصلی باید با را به دلیل وجود تفاوت

توان گفت نتایج تحلیل عامل اکتشافی در پژوهش می درمجموعود. احتیاط تفسیر نم

                                                 
1. Yusri, Rahimi & Wah 

2. Cazan 

3. Temel, Ozgur, Sen & Yilmaz 

4. Savoji 

5. Bayram, Oskay, Erdam, Ozgur & Sen 

6. Ng, Wang & Liu 
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موفق عمل کرده  MSLQ(، در تأیید ساختار کلی پرسشنامۀ 2051ساکس و همكاران )

 است.

 راهبردهای پرسشنامۀ سنجیرواندر ایران نیز، مطالعات اندکی با هدف تحلیل 

(، 5370وهش لطیفیان و سیف )انجام شده است و اولین بار در پژ یادگیری برای انگیزشی

این پرسشنامه مورد انطباق و اعتباریابی قرار گرفت و اعتبار نمرات حاصل از آن احراز 

و  77/0تا  10/0ها در بخش انگیزش بین مقیاس گردید و مقادیر همسانی درونی برای زیر

لطیفیان  به دست آمد. مطالعۀ 33/0تا  35/0یادگیری بین  نظم ده در بخش راهبردهای خود

هایی دارد. اول اینكه از نسخۀ قدیمی پرسشنامۀ راهبردهای (، محدودیت5370و سیف )

 4ده یادگیری با مقیاس و راهبردهای خودنظم زیر 0انگیزشی که دو بُعد انگیزش با 

، استفاده شده است و نتایج آن نیز پیش از آنكه همسو با مدل ردیگیبرمزیرمقیاس را در 

زیر  0، سه بخش انگیزش )یادگیری برای انگیزشی راهبردهایپرسشنامۀ  نظری نسخۀ اصلی

راهبردهای یادگیری مربوط به  و زیر مقیاس( 1) راهبردهای شناختی و فراشناختیمقیاس(، 

همزمان شامل شود، به تفكیک برای دو بخش  طوربهزیرمقیاس( را  9) مدیریت منابع

گزارش شده است. دوم اینكه دو زیر مقیاس از ده یادگیری انگیزش و راهبردهای خودنظم

داشتند که دلیل این نقیصه را شاید بتوان به عدم  30/0بخش انگیزش ضریب آلفای کمتر از 

 ارزی زبانی و مفهومی در ترجمۀ پرسشنامه، مرتبط دانست.رعایت حفظ هم

ا در های دیگری نیز پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری رهمچنین، پژوهش

، سیف و 5334؛ خداپناهی و همكاران، 5337اند )البرزی و سامانی، جامعۀ ایرانی اجرا کرده

ماده  92( که از گونۀ پرسشنامۀ مشتمل بر 5370؛ به نقل از لطیفیان و سیف 5334البرزی، 

(. این در حالی 5370اند )به نقل از لطیفیان و سیف، ( بهره برده5440)پینتریچ و دیگروت، 

ماده بوده و توسط پینتریچ، اسمیت، گارسیا و  75که نسخۀ اصلی پرسشنامه مشتمل بر  است

 (، تهیه شده است.5445مک کیچی )

نظری و تجربی در قلمرو  انكارغیرقابلهای ا وجود پیشرفتبنا بر آنچه اشاره شد و ب

های به ویژگیمطالعاتی انگیزش و راهبردهای یادگیری، فقر اطالعاتی دربارۀ میزان اطمینان 
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فنی پرسشنامۀ راهبردهای خودانگیختۀ یادگیری در ایران، ضرورت مطالعۀ روشمند کیفیت 

 کند.می گریزناپذیررا  چندبعدی یخود سنجیک ابزار  عنوانبهاین پرسشنامه،  سنجیروان

 شناسی پژوهشروش

راهبردهای  امۀبا توجه به اینكه ارزیابی و شناسایی ساختار عاملی و میزان اعتبار پرسشن

از نوع  اهداف این تحقیق بود از روش توصیفی نیترمهماز  برای یادگیری انگیزشی

انجام نشد. جامعۀ  هادادهروی کاریدستیا  مداخله گونههیچاستفاده شد.  همبستگی

، در 22و  53، 50، 0، 1، 2مناطق آموزان دورۀ سوم متوسطۀ تهران در آماری کلیۀ دانش

مطابق با جدول بود که از این جامعه،  49-41و علوم انسانی در سال تحصیلی  رشتۀ ادبیات

 532آموز )دانش 333، تعداد (5343پور، )سعدی 1انتخاب حجم نمونه کرجسی و مورگان

ای گیری تصادفی خوشهآموز دختر( به شیوۀ روش نمونهدانش 501آموز پسر و دانش

با مراجعه به مدارس دخترانه و پسرانۀ منتخب،  درنهایتانتخاب شدند.  ایچندمرحله

های ها تقاضا شد تا به گویهتصادفی انتخاب و از آن طوربهآموزان هر مدرسه دانش

کنندگان پس از پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پاسخ دهند. کلیۀ شرکت

ها محرمانه بوده و ات آناطالع بااینكهمعرفی و ارائۀ توضیح الزم از سوی محقق )در رابطه 

شود( و پس از جلب ها استفاده میاسم افراد جهت ورود داده جایبهاز روش کدگذاری 

پس از  درنهایتها را تكمیل نمودند. رضایت آنان جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه

ها گذاری پرسشنامهپرسشنامه مربوط به پژوهش، فرایند تحلیل و نمره 333تكمیل تعداد 

 ز گردید.آغا

است  خود گزارشیاین پرسشنامه ابزاری  :2براي یادگيري انگيزشیراهبردهاي  ۀپرسشنام

گویه تنظیم شده است و  75در  (5445) کیچیمک و گارسیا اسمیت، پنتریچ، توسطکه 

انجامد )پینتریچ، زیر مقیاس دارد و تكمیل آن تقریباً بین بیست تا سی دقیقه به طول می 51

کنندگان به هر گویه (. در این پرسشنامه، مشارکت5445گارسیا و مک کیچی، میت، سا

                                                 
1. Krejcie & Morgan 

2. Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
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 7دهند. تعداد = کامالً موافق پاسخ می1= کامالً مخالف تا 5از  ایدرجهپنجروی طیفی 

شوند. پرسشنامۀ گذاری میمعكوس نمره صورتبهگویه(  75ها )گویه از کل گویه

راهبردهای  گویه(، 35) 1انگیزشمقیاس سه  شامل راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

 54) 3راهبردهای یادگیری مربوط به مدیریت منابع و گویه( 35) 2شناختی و فراشناختی

در بخش اول این پرسشنامه، تمایالت انگیزشی دانشجویان در مورد دروس و  .است گویه(

دانكن و مک گیرند )قرار می موردسنجشهای دانشگاهی از طریق شش زیر مقیاس دوره

 از: اندعبارت(. این شش زیر مقیاس 2001کیچی، 

کند که آیا مشارکت گویه(. این واقعیت را ارزیابی می 9) 4گیری انگیزش درونیجهت. 5

یک هدف است؟ همچنین، این مقیاس  خودخودیبههای تحصیلی دانشجویان در فعالیت

 تواند بر مواد آموزشی تمرکز کند یا خیر؟می

ها را گویه(. که درجۀ مشارکت دانشجویان در فعالیت 9) 5گیری انگیزش بیرونیجهت. 2

 سنجد.کسب نمره، پاداش و یا تأیید می منظوربه

گویه(. که نظر یادگیرندگان را در مورد جالب بودن مواد آموزشی و  0) 6ارزش تكلیف. 3

 سنجد.ارزشمند بودن یادگیری می

گویه(. که به کانون کنترل درونی وابسته است و  9) 7یادگیریکنترل نكات برجسته . 9

 سنجند.بر سطح موفقیتشان در کالس را می کنترلشانمیزان باور یادگیرندگان در مورد 

یادگیرندگان  نفساعتمادبهگویه(.  7) 8احساس خودکارآمدی برای یادگیری و عملكرد. 1

 دهد.قرار می موردسنجشاد یا خیر توان انجام درا دربارۀ اینكه یک فعالیت را می

                                                 
1. Motivational scales 

2. Learning Strategies scales 

3. Resource management strategies Scales 

4. Intrinsic goal orientation 

5. Extrinsic goal orientation 

6. Task value 

7. Control of learning reliefs 

8. Self efficacy for learning and performance 
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گویه(. که هدف از آن سنجش میزان اضطراب دانشجویان در زمان  1) 1اضطراب آزمون. 0

 امتحان دادن است.

سنجش نوع راهبرد یادگیری نظری  منظوربهبخش راهبردهای شناختی و فراشناختی نیز 

 مقیاس: (، و از طریق پنج زیر2001طراحی شده است )دانكن و مک کیچی، 

 گویه(. )تكرار اطالعات برای خود( 9) 2مرور ذهنی. 5

 سازی اطالعات(گویه(. )خالصه 0) 3دهیبسط. 2

 ها(سازی اطالعات جدید از طریق جداول و طرحگویه(. )مرتب 9) 4دهیسازمان. 3

های ها در موقعیتهای جدید و کاربرد آنگویه(. )ارزشیابی ایده 1) 5تفكر انتقادی. 9

 د(جدی

گویه(. )توانایی دانشجویان در نظارت بر فرآیندهای  52) 6دهی فراشناختیخودنظم. 1

 (.2000گیرد )پینتریچ، قرار می موردسنجشها در زمان نیاز( ذهنی و انطباق آن

و نهایتاً بخش مدیریت منابع نیز از طریق چهار زیرمقیاس که قصد دارند توانایی 

شود )پینتریچ و گیری میمنابع در دسترس بسنجند، اندازهدانشجویان را برای مدیریت 

 از: اندعبارت(. چهار خرده مقیاس منابع 5445همكاران، 

 های مطالعه و استفادۀ صحیح از زمان مطالعه(گویه(، )مهارت 7) 7زمان و محیط مطالعه. 5

مواد آموزشی  گویه( )پشتكار در مطالعه حتی زمانی که منابع و 9) 8نظم دهیالش برای . ت2

 کسل کننده است(

 های مطالعه()کار با دیگر افراد و استفاده از گروه گویه( 3) 9جستجوی یادگیری. 3

 شود.و معلم( را شامل می وساالنسنهمگویه( )تقاضا از  9) 1کمک طلبی. 9

                                                 
1. Test anxiety 

2. Rehearsal 

3. Elaboration 

4. Organization 

5. Critical thinking 

6. Meta cognitive self-regulation 

7. Time and study environment 

8. Effort regulation 

9. Peer learning 
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همسانی  روش از پرسشنامه این پایایی تعیین ( برای5443، 5445همكاران ) و پنتریچ

 و خودکارآمدی برای کرونباخ آلفای ضرایب مثالعنوانبهکه  کردند ستفادها درونی

 بسط، بوده و برای راهبردهای شناختی مرور ذهنی، 40/0و  43/0به ترتیب  تكلیف ارزش

 است. آمده به دست 70/0و  09/0، 31/0، 04/0ترتیب  و تفكر انتقادی به دهیسازمان

داری میان های معنیهمبستگی همچنین در بررسی روایی پرسشنامه نشان داده شده است که

ای روا، پایا و مفیدی وسیله MSLQو  های درسی دانشجویان وجود داشتعوامل و رتبه

ریچ، کیچی، پینتمک) استگیری انگیزش و راهبردهای یادگیری دانشجویان برای اندازه

(. در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی 2005و شانک،  2زیمرمن؛ 5443 ،اسمیت و گارسیا

، ارزش تكلیف، گیری انگیزش بیرونیجهت، گیری انگیزش درونیجهتهای زیر مقیاس

اضطراب ، احساس خودکارآمدی برای یادگیری و عملكرد، کنترل نكات برجسته یادگیری

زمان ، دهی فراشناختیدنظمخو، تفكر انتقادی، دهیسازمان، دهیبسط، مرور ذهنی، آزمون

به ترتیب برابر با  کمک طلبیو  جستجوی یادگیری، نظم دهیالش برای ، تمطالعه و محیط

40/0 ،73/0 ،73/0 ،37/0 ،75/0 ،75/0 ،77/0 ،45/0 ،40/0 ،73/0 ،72/0 ،70/0 ،45/0 ،

 دارد. ایرانی فرهنگ در قبولقابلدرونی  همسانی از نشان کهبه دست آمد  72/0و  70/0

 برای یادگیری انگیزشیراهبردهای سازی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ آماده منظوربه

(MSLQاز روش ترجمۀ مجدد )نسخۀ انگلیسی پرسشنامه برای روازایناستفاده شد.  3 ،

ارزی زبانی و مفهومی، حفظ هم منظوربهترجمه شد و سپس  زبانفارسیآموزان دانش

دیگر به انگلیسی برگردانده شد. در ادامه دو  انۀدوزبنسخۀ فارسی به کمک یک فرد 

، 4های انگلیسی بحث کردند و با فرایند مرور مكررمترجم دربارۀ تفاوت موجود بین نسخه

 شدهترجمهها به حداقل ممكن کاهش یافت. بر این اساس، ترادف معنایی نسخۀ این تفاوت

عضای هیأت علمی دانشگاه، ، چند نفر از ادرنهایتبررسی شد.  دقتبهبا نسخۀ اصلی 

 روایی محتوا و تطابق فرهنگی این مقیاس را مطالعه و مورد تأیید قرار دادند.

                                                                                                                   
1. Help seeking 

2. Zimmerman 

3. Back translation 

4. Iterative review process 
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 هایافته

درصد آنان را دختران تشكیل  94را پسران و  موردمطالعهدرصد از افراد  15بر اساس نتایج 

مسانی های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب هاندازه 5جدول دهند. می

 دهد.را نشان می MSLQهای پرسشنامۀ ها و زیر مقیاسدرونی مقیاس

 میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ  .1جدول 

 (MSLQخودانگیخته )راهبردهای  پرسشنامه

 میانگین رهایمتغ بخش
انحراف 

 استاندارد

تعداد 

 سؤاالت

آلفای 

 کرونباخ

 انگیزش

 4/0 9 3.660 12.24 گیری انگیزش درونیجهت

 73/0 9 3.286 14.14 گیری انگیزش بیرونیجهت

 73/0 0 3.910 23.23 ارزش تكلیف

 37/0 9 3.241 14.31 کنترل نكات برجسته یادگیری

خودکارآمدی برای یادگیری 

 عملكرد
30.14 5.204 7 75/0 

 75/0 1 5.246 14.86 اضطراب آزمون

 77/0 35 12.658 108.77 اول بخش

راهبردهای 

 یادگیری

 77/0 9 3.961 13.03 تكرار و تمرین

 452/0 0 5.141 21.08 دهیبسط

 4/0 9 4.037 11.63 دهیسازمان

 73/0 1 4.750 16.75 تفكر انتقادی

 72/0 52 7.964 43.89 خود نظم دهی فراشناختی

 43/0 35 17.598 106.38 بخش دوم

راهبردهای 

یادگیری ناظر بر 

 مدیریت منابع

 7/0 7 6.205 26.28 زمان و محیط مطالعه

 455/0 9 4.033 12.65 نظم دهیتالش برای 

 جستجوی یادگیری
9.16 3.082 3 70/0 

 72/0 9 3.777 12.45 کمک طلبی

 72/0 54 10.231 60.55 بخش سوم
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 خردهترین ضریب همسانی درونی برای ، پایین5جدول بر اساس نتایج مندرج در 

( و باالترین ضریب همسانی α=37/0کنترل نكات برجسته یادگیری بخش انگیزش ) مقیاس

. ضریب است( α= 452/0دهی بخش راهبردهای یادگیری )بسط خرده مقیاسمربوط به 

، ضریب آلفای بخش 77/0، ضریب آلفای بخش انگیزش 49/0آلفای کل مقیاس 

)همسانی درونی( بخش راهبردهای  و ضریب آلفای کرونباخ 43/0راهبردهای یادگیری 

 آمد. به دست 72/0یادگیری ناظر بر مدیریت منابع برابر 

 هایمقیاس بارهای عاملی مربوط به خرده .2جدول 

 تأییدیدر تحلیل عاملی  خودانگیخته راهبردهای پرسشنامۀ 

 آماره آزمون ضریب غیراستاندارد ضریب استاندارد خرده مقیاس مقیاس

 انگیزش

 03/3 71/0 23/0 درونی انگیزش گیریجهت

 50/0 03/0 05/0 بیرونی انگیزش گیریجهت

 09/3 39/5 99/0 تكلیف ارزش

 71/1 20/5 33/0 یادگیری برجسته نكات کنترل

 07/55 43/3 31/0 خودکارآمدی احساس

 30/0 23/0 01/0 آزمون اضطراب

 راهبردهای

 یادگیری

 24/0 90/5 33/0 تمرین و تكرار

 01/55 52/3 05/0 دهیبسط

 35/1 23/5 35/0 دهیسازمان

 50/50 04/2 13/0 انتقادی تفكر

 10/51 92/0 75/0 فراشناختی دهی نظم خود

 راهبردهای

 ناظر یادگیری

 مدیریت بر

 منابع

 43/3 19/5 21/0 مطالعه محیط و زمان

 03/9 22/5 30/0 نظم دهی برای تالش

 40/1 30/5 99/0 یادگیری جستجوی

 59/2 93/0 552/0 طلبی کمک

خرده و بارهای عاملی مربوط به  دوم ۀدر جدول فوق نتایج تحلیل عاملی مرتب

 غیراستانداردها در حالت ضرایب استاندارد و هر یک از مقیاس ۀدهندلیتشك هایمقیاس

 هاخرده مقیاسداری مربوط به هر یک از و سطح معنی t ۀآورده شده است. همچنین آمار
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مربوط به بارهای عاملی تمامی  tمقادیر  ۀکلی شدهارائهارائه شده است. با توجه به نتایج 

گیری انگیزش بیرونی و اضطراب آزمون، های جهتخرده مقیاس جزبه هاخرده مقیاس

 .استدار معنی 1/0 بوده و در سطح آلفای 40/5از  تربزرگ

جهت بررسی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهای  مه تحلیل عاملی مرتبه دومادر اد

 ( آورده شده است.MSLQخودانگیخته برای یادگیری )

 
Chi-square = 174.56, Df= 87, P-value= 0.00000, RMSEA= 0.055 

 در حالت ضرایب استاندارد خودانگیخته مرتبه دوم پرسشنامه راهبردهای تأییدیتحلیل عاملی  .1شکل 
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 های برازش مدل عاملیشاخص .3جدول 

 ارزیابی شاخص برازش شدهمشاهدهمقدار  موردقبولدامنه  شاخص برازش

df/2χ 3≥ 000/2 مناسب 

IFI 4/0< 45/0 مناسب 

GFI 4/0< 49/0 مناسب 

RMSEA 07/0> 011/0 مناسب 

CFI 4/0< 45/0 مناسب 

AGFI 4/0< 45/0 مناسب 

 Dfکند یید میأبرازش مدل را ت (df/2χ)شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی 

/2χ  هاست. خطای ریشه مجذوراست و به معنی برازش مدل با داده 3که این عدد کمتر از 

است  ترکوچک( 07/0که از میزان مالک ) است 011/0برابر  (RMSEA) میانگین تقریب

 و IFI ،CFI، GFIهای شاخص درنهایتکند. و برازش مدل را تأیید می درنتیجهو 

AGFI  کنند.یید میأهستند و برازنده بودن مدل را ت تربزرگ (4/0) موردنظرنیز از مالک 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای 

آموزان ایرانی )شهر تهران( انجام شد. نتایج این مطالعه با ای از دانشیادگیری در نمونه

حمایت کرد.  MSLQگیری پرسشنامۀ تجربی از الگوی اندازه طوربهیید ساختار عاملی، تأ

های فنی، روایی و پایایی های مطالعۀ حاضر، از ویژگیگیری، یافتهاندازه ازنظر، دیگربیانبه

حمایت کرد. عالوه بر این، از منظر پژوهشی، یافتۀ مطالعۀ حاضر نشان  MSLQپرسشنامۀ 

تواند اطالعات یادگیری خودتنظیمی از روایی کلی برخوردار است و می داد که نظریۀ

ابزار بررسی فرآیندهای یادگیری  عنوانبه MSLQمفیدی را در مورد کارآیی پرسشنامۀ 

توان گفت که پژوهش می طورکلیبهدر اختیار پژوهشگران قرار دهد. لذا  بافت محور

 عنوانبه-راهبردهای انگیزشی برای یادگیری حاضر نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامۀ 

برای سنجش راهبردهای یادگیریِ یادگیرندگان در  -چندبُعدی خود گزارشییک ابزار 

آموزان را فراهم آورده بینی عملكرد تحصیلی دانشهای تحصیلی، فرصت پیشموقعیت



 02 / ... راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ةپرسشنام یساختار عامل یابیارز

 

 

شناسایی  است که این امر برای مشاوران و مربیان آموزشی که از این پرسشنامه برای

 کنند بسیار حائز اهمیت است.زودهنگام یادگیرندگان در معرض خطر استفاده می

آموزان ایرانی با در گروه دانش MSLQتشابه ساختار عاملی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ 

های های خارجی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری، ضمن استحكام پایهنسخه

ظیمی و تأکید بر قابلیت کاربردپذیری منطق زیربنایی تجربی نظریۀ یادگیری خودتن

دهد که ساختار زیربنایی اصلی و های نمونۀ مختلف، نشان میدر گروه MSLQپرسشنامۀ 

؛ پینتریچ و 2000؛ پینتریچ، 5443و  5445سازوکارهای علّی نظریِ )پینتریچ و همكاران، 

از اصول کلی مشابهی تبعیت  های تحصیلی مختلف،( این پرسشنامه در محیط2001شانک، 

 ابراهیمهای پوته و توان گفت پژوهش حاضر همسو با پژوهشکند. از این منظر میمی

(، برودبنت 2053(، ساوجی )2052(، سن و ییلماز )2055(، یوسری، رحیمی و واه )2050)

 ( است.2051(، عثمان و کسیم )2051) و پون

ایی در توسعۀ دانش تجربی در قلمرو های مطالعۀ حاضر، سهم به سزاگرچه یافته

رغم تأیید سودمندی این مطالعاتی سنجش راهبردهای یادگیری داشته است؛ اما علی

، انگلیسی، آمریكایی ینیچ ای، استرالیایی،های مختلف مالزیایی، ترکیهپرسشنامه در نسخه

انی بوده است، آموزان ایرنمونۀ مطالعۀ حاضر فقط شامل گروهی از دانش ازآنجاکهو ...، 

های دیگر است به نمونه تعمیمقابلهای این پژوهش همچنان پاسخ به این سؤال که آیا یافته

هایی برای استفاده از پرسشنامۀ تالش ازآنجاکهمانده است. همچنین  پاسخبییا خیر 

MSLQ  ،(، 2051؛ برودبنت و پون، 2052در بین دانشجویان شده است )سن و ییلماز

پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در گروه دانشجویان نیز،  سنجینرواتحلیل 

ها از این موضوع که راهبردهای یادگیری شود. با توجه به اینكه برخی پژوهشپیشنهاد می

؛ سادی و اویار، 2050، ابراهیماند )پوته و هستند پشتیبانی کرده دهیسازمانوابسته به بافت 

در  MSLQ(، بنابراین اجرای پرسشنامۀ 2059؛ اینالتون، ایرماک، یانیس و ارکان، 2053

یک  عنوانبههای آموزشی )ریاضی فیزیک، تجربی و ...( بین دانشجویان دیگر گروه

های شود. نهایتاً اینكه در مطالعۀ حاضر، ویژگیموضوع مستقلِ پژوهشی توصیه می
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نسخه اصلی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری فقط به کمک  یسنجروان

های گردد در مطالعات بعدی دیگر شاخصآزمون روایی عاملی انجام شد؛ لذا پیشنهاد می

بین، روایی مالکی و پایایی آزمون همچون روایی همگرا و واگرا، روایی پیش سنجیروان

 قرار گیرد. مدنظرنیز  باز آزمون

های پژوهش حاضر بیانگر آن است که نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ، یافتهرکلیطوبه

در قلمرو مطالعاتی  خود سنجییک ابزار  عنوانبهراهبردهای انگیزشی برای یادگیری 

از دقت باال و قابلیت  سنجیروان ازلحاظراهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری، 

گردد جهت بررسی راهبردهای انگیزشی شنهاد میبنابراین پی. اعتماد خوبی برخوردار است

استفاده  آمدهدستبهدر تحقیق حاضر و نتایج  موردبررسیبرای یادگیری از پرسشنامه 

 گردد.
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