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ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و فراتحلیل رابطه
 راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی

 1وحید منظری توکلی

 25/07/1399تاریخ پذیرش:  30/08/1395تاریخ وصول: 

 چکیده
ی راهبردهای یادگیری های ارائه شده در رابطهترکیب تحلیلهدف پژوهش حاضر، توصیف، تحلیل و 

ی آماری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی بود. روش این پژوهش فرا تحلیل و جامعه
بررسی رابطه  به که ایران کشور داخل در مقاالت انجام شده و پژوهشی هایطرح و هاپایان نامهرا 

 1392تا  1382خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی بین سال های راهبردهای یادگیری 
پژوهش که از لحاظ روش شناسی و ابزار استفاده شده  16پژوهش،  31از بین .دادند تشکیل بودند، پرداخته

رفت. انجام گ 23ی نسخه SPSSها با کمک نرم افزار مورد تایید بودند، انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده
اندازه اثر می  16شرکت کننده و  4088ابزار این پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. پژوهش حاضر مبتنی بر 

می باشد.  38/0راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی به طور کلی  باشد. نتایج نشان داد رابطه
و رابطه راهبردهای  41/0حصیلی همچنین رابطه راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی با عملکرد ت

به دست آمد. به عبارت دیگر هنگامی که از  29/0فراشناختی یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی 
تری با ی قویراهبردهای شناختی به نسبت راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی استفاده شده رابطه

پژوهش به بررسی رابطه  8تحقیقات انجام شده تعداد  عملکرد تحصیلی به دست آمده است. همچنین از بین
اثر راهبردهای انگیزشی در رابطه با  بین راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی پرداخته بودند، اندازه

بود.  34/0ی راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی برابر عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. رابطه
ی طرح راهبردهای مختلف انگیزشی و خودتنظیمی و بهبود عملکرد تحصیلی توان در زمینهاز این مطالعه می

 آموزان استفاده کرد.دانشجویان و دانش
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 فراتحلیل، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای انگیزشی، عملکرد تحصیلی. واژگان کلیدی:

 مقدمه
های مهم در ارزیابی آموزش و آموزان یکی از شاخص پیشبرد عملکرد در تحصیل دانش

ی عمل پوشاندن به این امر است. پرورش است و در واقع تمام کوشش این نظام برای جامه
به عبارت دیگر کل جامعه و به طور خاص، سیستم آموزش نسبت به سرنوشت، رشد و تکامل 

صیلی یکی که میزان عملکرد تحموفقیت آمیز و جایگاه فرد عالقه مند است. با توجه به این
های کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه عوامل تأثیر گذار بر آن به شناخت از مالک

توان از انجامد. از جمله عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی میبهتر و پیش بینی عوامل مؤثر می
 فرآیند در ارزشمندی پیامدهای ، 1عوامل خودتنظیمی و انگیزشی نام برد. خودتنظیمی

 تربیت و تعلیم در مطرح مفاهیم از یکی و دارد زندگی موفقیت حتی و آموزش یادگیری،
 که است استوار اساس این برخودتنظیمی  یادگیری نظریه اصلی چهارچوب. است معاصر

 دهیسازمان را خود یادگیری رفتاری، و انگیزشی فراشناختی، باورهای نظر از چگونه افراد
 .(1398 ،یمیعظ و یحجاز ؛2011، 2هونگ و ساسمنکنند )می

 4، خودقضاوتی3اجتماعی، خود نتظیمی شامل خود مشاهده گری-ی شناختیدر نظریه
هایی چون کسب دانش، دستیابی به راهبردهای آموزان با هدفاست. دانش 5و خود واکنشی

های یادگیری حل مسئله، تمام کردن تکالیف و کامل کردن تجارب خود به فعالیت
پردازند و با مشاهده، قضاوت و واکنش نسبت به ادراک خود از میزان دستیابی به هدف می

 بهخودتنظیمی  (. یادگیری2012، 7به نقل از شانک 1996، 6شوند )زیمرمن و کواچآگاه می
 درونی و بیرونی محیط تغییرات و شرایط با متناسب رفتار تعدیل برای فرد ظرفیت معنای
 اهداف به رسیدن جهت رفتارهایش مدیریتیخود و دهیسازمان در فرد توانایی شامل و است

 تشکیل یادگیری راهبردهای و انگیزشی راهبردهای یمولفه دو از و است یادگیری گوناگون

                                                            
1. Self-Regulated 

2. Houng & Susman  

3. Self-Observation   

4. Self-Judgment   

5. Self-Reaction   

6. Zimmerman  

7. Schunk  
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 و راهبردها یبرپایه یادگیری، نوع این یشالوده واقع، در (.2007، 1)شریل است شده
 .(1392؛ کدیور، 2004، 2دارد)زیمرمن و شانک قرار فراشناختی شناختی و هایمهارت

 و تفکر، ادراک مثل ذهنی هایفعالیت به درارجاع عمدتاً شناختی راهبردهای
 تکمیل و یادگیری برای تسهیل راهبردها نوع این واقع در شوند؛می استفاده استدالل

ترکیب  برای را تازه اطالعات تا کنندکمک می آموزاندانش به و روندمی به کار تکلیف
 این تسهیل کنند. درازمدت یحافظه در را هاسازی آنذخیره و آماده قبلی اطالعات با

 گسترش یا بسط مرور، تکرار یا راهبردهای از: عبارتند هستند یادگیری ابزار که راهبردها

 (. 2006؛ به نقل از توبیاس، 2000سازماندهی )پینتریچ  و معنایی
 هاآن بر و نظارت شناختی راهبردهای هدایت ابزارهایی برایراهبردهای فراشناختی 

 سؤال طرح برای یادگیری، هدف تعیین به توانمی این راهبردها یجمله از هستند.

سرعت  تنظیم و است شده چه خواندهآن از ارزشیابی شود،می خوانده مطلبی که یدرباره
 راهبردهای فراشناختی، کمک به یادگیرنده بیان دیگر، به کرد. اشاره یادگیری و مطالعه

 راهبردهای ترینکلی، عمده طور برد. بهمی را استفاده اش حداکثرشناختی راهبرد از

؛ 2000دهی )پینتریچ نظم و نظارت ریزی، کنترل،برنامه از: عبارتند خودتنظیمی فراشناختی
 (.2006به نقل از توبیاس، 

های شناختی، انگیزشی و رفتاری عملکرد توانند جنبهآموزانی که میبسیاری از دانش
اند. یادگیرندگان برای تحصیلی خود را تنظیم کنند، به عنوان یک یادگیرنده بسیار موفق بوده

یابی به عملکرد تحصیلی باال باید یاد بگیرند که چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند و دست
 (.1398سی حفظ کنند)ضیغمیان و معینی کیا، اهداف خود را به رغم مشکل بودن تکالیف در

 عالیه اهداف از وجودیشان تمام ابعاد در آموزاندانش یجانبه همه تکامل که جاآن از
 هدف که نماییم های تربیتیبرنامه معطوف را خود تالش باید است، و پرورش آموزش نظام
 هاییانسان آن پرورش تبع به و آموزش امر در آموزاندانش چه بیشتر هر  خود تنظیمی آن

 راهبردهای از استفاده نیز هاپژوهش .است درونی دارای معیارهای و مستقل مسئول، کارآمد،
 کالس در رفتار و یادگیری، عملکرد در مهم عامل یک عنوان به را یادگیری خود تنظیمی

                                                            
1. Sherill  

2. Zimmerman & Schunk  



 99 زمستان، شانزدهم، سال هشتمو   ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                         98

 3(، گرین و میلر2003)  2(، کامرو و فارنهام2001)  1پونز-زیمرمن و مارتینز. اندداده نشان
(، شارما 2012) 6(، تالبور2014) 5(،  والنتا، اسمیت و هانتر 2008) 4(، تیناجرو و پارام2006)

ی مثبت و معنادار های خود به رابطه( در پژوهش2014)  8( و والترز2013)  7و شریل
 اند.راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی اشاره کرده

 در تحصیلی عملکرد با یادگیری خود تنظیمی راهبردهای بین یرابطه زنی ایران در
 عامل خودتنظیمی، که یادگیری است آن از حاکی نتایج و گرفته قرار مورد بررسی مطالعاتی

؛ خادمی و نوشادی، 1398ضیغمیان و معینی کیا، ) است پیشبرد عملکرد تحصیلی در مؤثری
؛ میرزاییان، 1388نخستین گلدوست و معینی کیا،  ؛1382؛ کجباف، مولوی و شیرازی، 1385

 (.1393و مصر آبادی و عرفانی آداب،  1391حسن زاده و شیردل، 
آموزانی که برای دانشدر حقیقت  .موضوع خودتنظیمی ارتباط نزدیکی با انگیزش دارد

دارند ها اعتقاد هایی که به مفید بودن آناند، به فعالیتدستیابی به هدف برانگیخته شده
پردازند. راهبردهای انگیزشی دارای سه مقیاس جهت گیری هدف های پیشرفت )شامل می

هدف های تبحرگرا، اجتناب از تبحر، عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد(، خودکارآمدی و 
 بیان پیشرفت های هدف پردازان نظریه (.2014است )والنتا و همکاران،  اضطراب امتحان

 در که همیشه هدفی به گرایش دو اما دارد، وجود هدف به گرایشچند  که اند کرده

 پردازان نظریه. هستند عملکردی و اهداف تبحری شوند، می مطرح مختلف های نظریه

 گرایش دو اما دارد، وجود هدف به چند گرایش که اند کرده بیان پیشرفت های هدف

 عملکردی و اهداف تبحری شوند، می مطرح مختلف های نظریه در که همیشه هدفی به

 و بیرونی درونی انگیزش بین تمایز مشابه عملکردی و اهداف تبحری بین تمایز هستند

خودتنظیمی، یادگیری را افزایش روند به این شکل است که ، واقعدر (. 1999الیوت، است )
 دهد و ادراک شایستگی بیشتر، انگیزش و خودتنظیمی را برای دستیابی به اهداف جدیدمی

 (.2004زیمرمن و شانک ) کندحفظ می

                                                            
1. Martinez-Pons 

2. Camuro & Farenham  

3. Green & Miller  

4. Tinajero & Param  

5. Valenta  

6. Talbour  

7. Sharma & Sheryl  

8. Valterse  
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ی کنندهترین عوامل تعیینراهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری به عنوان مهم
اند. مطالعات متعدد در روانشناسی تربیتی و یادگیری نشان پیشرفت تحصیلی شناخته شده

یند فعالی است دهد که انگیزش با یادگیری آموزشگاهی ارتباط دارد، زیرا یادگیری فرامی
آموزی که توانایی باالیی دارد هنگام که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است. اگر دانش

مطالعه و یادگیری، توجه و تمرکز کافی نداشته باشد یا کوشش موثری از خود نشان ندهد 
را آموز بتواند از برنامه درسی حداکثر بهره که دانشقادر به یادگیری نخواهد بود. برای این

ببرد باید در کالس زمینه ای فراهم نمود که در آن فراگیر به شرکت و درگیری در فعالیت 
 (.2002های یادگیری برانگیخته شود )استیپک، 

عنوان یک راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی فراگیران مرتبط است. انگیزش به
آید. و یادگیری ه حساب میوسیله برای آمادگی ذهنی یا رفتار ورودی پیش نیاز یادگیری ب

تواند علتی بر پیدایش یا افت آن شود. یادگیری عمیق و موفق باعث ایجاد خود نیز می
شود و عملکرد تحصیلی باالیی را آموزان برای مطالعه و پژوهش میی بیشتر در دانشانگیزه

ط در پی خواهد داشت. در صورت توجه آموزش دهندگان به راهبردهای انگیزشی، محی
یادگیری برای یادگیرندگان جذاب تر و با نشاط تر خواهد بود. راهبردهای انگیزشی بر میزان 

ای دارد و از جمله عوامل یادگیری و استفاده از راهبردهای خودتنظیمی فراگیران تاثیر عمده
 (.1396، خامسان، اسدی یونسی، شود)سلمانیفقیت تحصیلی محسوب میتعیین کننده در مو

های آموزشی اثر راهبردهای انگیزشی بر عملکرد تحصیلی و میل و عالقه به دوره
 و یادگیری در آموزاندانش موفقیت برای کلیدی عنصر عنوانبه بارها انگیزش گذارد.می
 یا رفتار برای درونی محرک عنوانبه اغلب انگیزش پس شــده اســت، گزارش افراد کار

 انواع از که هستند کسانی موفق آموزانشود. دانشگرفته می نظر در خاص شیوهای به عمل
به  انگیزشی راهبردهای آموزانی که ازکنند. در مقابل دانشمی استفاده انگیزشی راهبردهای

 شکست در معرض خطر هستند، انگیزه فاقد کالس در یا کنندنمی مؤثر  استفاده صورت
 (.2020تحصیلی هستند)یوکر و کیومتپ، 

بین راهبردهای انگیزشی  تحقیقات متنوعی در ایران و خارج از کشور رابطههمچنین 
)باورهای انگیزشی، انگیزش پیشرفت، هدف های پیشرفت، جهت گیری هدفی، 

تحصیلی را نشان داده اند  عملکرد و یا پیشرفت با خودکارآمدی و اضطراب امتحان(
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؛ 2003کامرو و فارنهام،  ؛2020، 3؛ یوکر و کیومتپ2020، 2؛ ایالشهاب2002، 1)استیپک
؛ عاشوری، 1388؛ نخستین و گلدوست، 1382؛ کجباف و همکاران، 2014والنتا و همکاران، 

و رضا زاده، زمانی،  1391؛ میرزاییان، حسن زاده و شیردل، 1390طالع سند و بیگدلی، 
 (.1396، سلمانی و همکاران، 1393ی، عابدینی و ببر

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با گسترش تحقیقات در زمینه 
ها خالصه ها الزم بود نتایج آنها با عملکردهای تحصیلی، برای جمع بندی آنو ارتباط آن

ها فن فراتحلیل است. های دقیق تجمیع نتایج عددی پژوهشو ارائه گردد. یکی از شیوه
 مطالعات نتایج به منظور ترکیب که شودمی گفته آماری هایروش مجموعه به فراتحلیل

 موضوع یک یدرباره یکسانی پژوهشی هایدارای پرسش که همبستگی و آزمایشی مستقل
-شود. فرا تحلیل برخالف روشمی منجر واحد ینتیجه و برآورد یک به انجام و باشد، واحد

شی های پژوهش سنتی، از خالصه های آماری مطالعات منفرد به عنوان داده های پژوه
 (.1387استفاده می کند )هومن، 

راهبردهای یادگیری ها در خصوص رابطه های تحقیقاتی فوق و نتایج آنبا توجه به یافته
رسد که انجام یک با عملکرد تحصیلی، به نظر میراهبردهای انگیزشی خودتنظیمی و 

ی بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی رابطه
با عملکرد تحصیلی کمک خواهد کرد. با راهبردهای انگیزشی )شناختی و فراشناختی( و 

 گراراهبردهای خودتنظیمی و همچنین راهبردهای انگیزشی و هدف آموزشکه توجه به این
 تنها نه زانآمودانش هاآن یافتن تحقق صورت در که انکارناپذیر است ضرورتی مدارس در

 مسئولیت و انگیخته خود تحصیلی امور در بلکه فهمید خواهند خوبی به را درسی مطالب
داشته باشند  توجهی قابل پیشرفت تحصیلی ظرن از توانندمی و شده مند قه عال و فعال پذیر،

و انگیزشی راهبردهای مطرح و از طرف دیگر با توجه به مفهوم سازی یادگیری خودتنظیمی 
شده، پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، میزان رابطه 

با عملکرد تحصیلی را با توجه به راهبردهای انگیزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و 
های انگیزشی دو راهبرد متفاوت برای یادگیری خودتنظیمی )شناختی و فراشناختی( و راهبرد 

 مورد بررسی قرار دهد.

                                                            
1. Stipek.  

2. Elashhab 

3. Ucar & Kumtepe 
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 روش
 نظر از و ایکتابخانه ها؛داده گردآوری روش نظر از کاربردی، هدف؛ نظر از حاضر پژوهش

ی کمی سازی با استفاده از شیوهو  با رویکرد هانتر و اشمیت فراتحلیل نوع از تحلیلی تکنیک
 موضوع یک  یدرباره شده انجام تحقیقات روی تمرکز تحقیق، این در .استاندازه اثر

مقاالت انجام  و پژوهشی هایطرح و هاایان نامهپ موردبررسی یجامعه روازاین. است خاص
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و ی بررسی رابطه به که ایران کشور داخل در شده

الزم به  پرداختند، بود. 1392تا  1382راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی بین سال های 
ی زمانی مشخص شده انجام گرفته و برای بازه 1397ذکر است که پژوهش حاضر در سال 

است. تحقیقات بررسی در این فرا تحلیل حجم نمونه مناسبی داشته و از لحاظ روش شناسی 
)فرضیه، روش تحقیق، جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری و پایایی 

گیری روش های مناسب تحلیل آماری( شرایط الزم را داشته اند. روش نمونهو روایی آن و 
های انجام شده بود. این بررسی برای هر ند و به روش گلوله برفی از پژوهشبه صورت هدفم

را  های ورودیپژوهش که مالک 16پژوهش مورد استفاده در فراتحلیل انجام شد و از  31
های منابع جستجو در پژوهش حاضر عبارت بودند از پایان نامهداشته اند، استفاده شده است. 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها، مجالت علمی پژوهشی در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی، 
سایت های معتبر بانک های اطالعات علمی نظیر جهاد دانشگاهی و مرکز اسناد ایران بود. 

سی و تحقیقاتی که در ایران انجام شدند، های ایرانی فقط منابع فاربرای جستجوی پژوهش
توان گفت که مالک های ورود برای فراتحلیل عبارت بودند مورد بررسی قرار گرفتند. می

موضوع پژوهش  -2داشتن شرایط الزم از نظر روش شناسی )که در باال اشاره شد(،  -1از: 
هبردهای انگیزشی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، رای یا بخشی از آن بررسی رابطه

راهبردهای ی موضوع پژوهش یا بخشی از آن بررسی رابطه -3باشد.  عملکرد تحصیلی
تحقیقات به صورت همبستگی انجام  -4. یادگیری خودتنظیمی با راهبردهای انگیزشی باشد

از ابزار معتبر و دقیق که دارای روایی و پایایی کافی بوده اند استفاده شده  -5شده باشند. 
باشد. قابل ذکر است پژوهش هایی که به رابطه بین این دو متغیر نپرداخته و صرفا به گزارش 
استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و یا تحقیقاتی که به صورت موردی، مروری و 

پژوهش  16پژوهش انجام شده  31آزمایشی انجام شده اند، از تحلیل خارج شده اند. از بین 
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ی آماری پژوهش شامل اندازه اثر به دست آمد و جامعه 16ا احراز کردند شرایط الزم ر
 آموزان و دانشجویان دختر و پسر بودند.نفر است. این جامعه شامل دانش 4088

 rالزم به ذکر است که در رویکرد حاضر تالش برای تصحیح نااریبی در شاخص های 
گیرد. رویکرد اندازه های اثر صورت نمیاندازه های اثر قبل از به دست آوردن میانگین  gو 

های اثر برای منابع بالقوه خطا دقیق هانتر و اشمیت از نظر تالش برای تصحیح شاخص اندازه
ها، تصحیح های های اثر از طریق فراتحلیل بر روی پژوهشتر است. قبل از ترکیب اندازه

فراتحلیل است و  در اصلی مفهوم اثر (. حجم1990گیرد )هانتر و اشمیت، مزبور صورت می
دهد. فراتحلیل ی استاندارد نشان میی بین یک متغیر و متغیر دیگر را به شیوهمقدار رابطه

ای دقیق برای ترکیب هدفمند نتایج مطالعات متعدد برای دستیابی به برآوردی بهتر شیوه
یک جستجوی ( که شامل موارد زیر است: الف( 2005درباره واقعیت است )هویت و کرامر، 

فراگیر برای تمامی مدارک موجود، ب( به کارگیری معیارهای روشن برای تعیین پژوهش 
های اثر های قابل شمول، ج( تعیین یک اندازه اثر برای هر تحقیق و د( یکی کردن اندازه

ها تا رسیدن به یک برآورد کلی از شیوع، رابطه یا تاثیر یک رفتار. در فراتحلیل پژوهش
ی حضور یک پدیده در جامعه است. با در دست داشتن ثر نشان دهنده میزان یا درجهاندازه ا

را برآورد کرد. بر اساس  rمی توان شاخص اندازه اثر مربوط به  xو  t ،Fهایی مانند آماره
به ترتیب کوچک،  5/0و  3/0، 1/0های اثر اندازه r(، برای شاخص 1998نظر کوهن )

 ند.شومتوسط و بزرگ محسوب می
آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شده است: الف( منابع دست اول: برای جمع

های ورودی را داشتند، می شوند. ب( شامل تحقیقات مربوط به موضوع پژوهش که مالک
چک لیست تحلیل محتوا )از لحاظ روش شناختی(: از این چک لیست برای انتخاب پایان 

دارای مالک و استخراج اطالعات الزم برای فراتحلیل از محتوای ها و مقاالت پژوهشی نامه
های انجام شده های زیر بود: عنوان پژوهشها استفاده شد. چک لیست مزبور شامل مولفهآن

)یا پیشرفت تحصیلی، افت  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلیدرباره 
ل پژوهشگران، سال اجرا، نوع ابزارهای تحصیلی، سازگاری تحصیلی و ....(، مشخصات کام

جمع آوری اطالعات، حجم نمونه، جنسیت، میزان آماره و سطح معناداری. برای تجزیه و 
ها از روش ماری توصیفی)میانگین و انحراف استاندارد( با کمک نرم افزار تحلیل داده

SPSS تخاب شده ،  مشخصات توصیفی پژوهش های ان1استفاده شد. در جدول  23ی نسخه
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برای فراتحلیل ارائه شده است. پس از انتخاب مطالعات واجد شرایط، بر اساس تقدم زمانی 
کدگذاری شدند تا فرآیند انجام فراتحلیل تسهیل شود. سپس با استفاده از روش محاسباتی 

 هانتر و اشمیت میزان اندازه اثر محاسبه شد.

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ، مینه . مشخصات توصیفی تحقیقات انجام شده در ز1جدول 
 و عملکرد تحصیلی راهبردهای انگیزشی
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1 

 باورهای یرابطه
 و انگیزشی

 راهبردهای
 یادگیری
با  خودتنظیمی

 تحصیلی عملکرد
 آموزاندانش

 دبیرستانی

مجله 
های تازه

 علوم شناختی

مقیاس 
 راهبردها

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

مقیاس 
راهبردهای

انگیزشی  
 یادگیری

پینتریچ و 
 دی گروت

نمرات 
سال قبل 
دانش 
 آموزان

پسر و 

 دختر
120 41/0 

2 

 یبررسی رابطه
هوش هیجانی، 
یادگیری خود 

تنظیمی و ساختار 
هدف کالس با 

پیشرفت 
تحصیلی در 

آموزان پایه دانش
اول متوسطه 
 شهرستان قروه

 

مجله دانشور 
 رفتار

مقیاس 
 راهبردها

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

 
معدل 
دانش 
 آموزان

پسر و 

 دختر
120 64/0 

 

 

3 

رابطه راهبردهای 
یادگیری 

خودتنظیم و 
راهبردهای 

انگیزش برای 

فصلنامه 
دانش و 

پژوهش در 
علوم 

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی

مقیاس 
ی انگیزه

پیشرفت 
 پینتریچ

نمرات 
ترم 

گذشته 
دانشجوی

 ان

پسر و 

 دختر
319 39/0 

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
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یادگیری با 
عملکرد تحصیلی 

دانشجویان 
دانشگاه آزاد 

واحد  اسالمی
 اردبیل

تربیتی)خورا
 سگان(

پینتریچ و دی 
 گروت

 

 

4 

 یبررسی رابطه
بین خود تنظیمی 

یادگیری با 
های مهارت

تحصیلی و 
پیشرفت 
بین تحصیلی در 

دانشجویان شهید 
 چمران اهواز

اولین همایش 
-ملی علوم

شناختی در 
تعلیم و 
 تربیت

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

 
معدل 

دانشجوی
 ان

پسر و 

 دختر
180 51/0 

 

5 

 یبررسی رابطه
خود نظم دهی 
)خود تنظیمی ( 

وپیشرفت 
تحصیلی 

 آموزاندانش
 

دومین 
همایش 

روانشناسی 
 تربیتی شیراز

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

 

نمرات 
پایان ترم 

دانش 
 آموزان

پسر و 

 دختر
170 57/0 

 

6 

 یرابطه
فرسودگی 
تحصیلی و 

یادگیری خود 
تنظیمی با 

عملکرد تحصیلی 
آموزان دانش

 دوره متوسطه
 

مجله پژوهش 
در برنامه 

 ریزی درسی

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

 
معدل کل 
 نوبت اول

پسر و 

 دختر
379 11/0 

7 

 

 یرابطهبررسی 
راهبردهای 

شناختی 
یادگیری 

همایش ملی 
علوم شناختی 

در تعلیم و 

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی

 

معدل 
درسی 

دانشجوی
 ان

پسر و 

 دختر
350 17/0 

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/files/site1/user_files_526e15/erfan-A-10-11-96-10398a9.pdf
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/cse/7.pdf
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/cse/7.pdf
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/cse/7.pdf
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/cse/7.pdf
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خودتنظیمی و 
خالقیت با 

 عملکرد تحصیلی

تربیت, آذر 
 1392 ماه

 

پینتریچ و دی 
 گروت

 

 

8 

رابطه انگیزش 
پیشرفت 

،باوره تحصیلی 
ای انگیزشی، 
راهبردهای 
یادگیری 

خودتنظیمی با 
عملکرد تحصیلی 

در دانشجویان 
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 اهواز
 

یافته  نشریه
های نو در 
 روان شناسی

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

مقیاس 
راهبردهای

انگیزشی  
 یادگیری

پینتریچ و 
 دی گروت

معدل 
دانشجوی

 ان

پسر و 

 دختر
280 31/0 

9 

 یرابطه
راهبردهای 
یادگیری 

خودتنظیم و 
انگیزش پیشرفت 

با عملکرد 
تحصیلی 

آموزان دانش
دوره متوسطه 

ناحیه یک شهر 
 ساری

فصلنامه 
های اندیشه

تازه در علوم 
 تربیتی

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

مقیاس 
راهبردهای

انگیزشی  
 یادگیری

پینتریچ و 
 دی گروت

معدل سال 
 گذشته

پسر و 

 دختر
324 20/0 

10 

جهت  یرابطه
گیری هدف، 
خود تنظیمی 
یادگیری با 

پیشرفت 
تحصیلی 

آموزان دانش
دختر سال سوم 

پایان نامه 
کارشناسی 

ارشد 
دانشگاه پیام 

 نور تهران

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

 
معدل 
دانش 
 آموزان

 42/0 190 دختر

http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/cse/7.pdf
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/cse/7.pdf
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/cse/7.pdf
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علوم انسانی، 
فیزیک  -ریاضی

 شهر کرج

11 

ی بررسی رابطه
راهبردهای 
یادگیری 

خودتنظیمی و 
باورهای 

انگیزشی با 
عملکرد تحصیلی 

آموزان در دانش
 ...دبیرستانی و 

پایان نامه 
کارشناسی 

ارشد 
دانشگاه علوم 
و تحقیقات 

 کرمان

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

مقیاس 
راهبردهای

انگیزشی  
 یادگیری

پینتریچ و 
 دی گروت

معدل 
دانش 
 آموزان

پسر و 

 دختر
180 32/0 

12 

 یرابطه
راهبردهای فرا 

شناختی 
یادگیری 

خودتنظیمی و 
خالقیت با 

 عملکرد تحصیلی

مجله 
روانشناسی 

تربیتی 
دانشگاه 

 عالمه

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

 

معدل 
 درسی

دانشجوی
 ان

پسر و 

 دختر
350 37/0 

13 

ی بین رابطه
گیری و جهت

خودتنظیمی 
یادگیری با 

پیشرفت 
تحصیلی دانش 
آموزان پیش 

دانشگاهی شهر 
 شیراز

مجله علوم 
اجتماعی و 
علوم انسانی 

 شیراز

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

 
معدل 
دانش 
 آموزان

پسر و 

 دختر
311 41/0 

14 

 یبررسی رابطه
بین باورهای 

خودکارآمدی و 
راهبردهای 

خودتنظیمی با 
پیشرفت  یانگیزه

ششمین 
کنگره بین 

المللی 
روانپزشکی 
کودک و 

 نوجوان

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

مقیاس 
 یانگیزه

پیشرفت 
 پینتریچ

معدل 
دانش 
 آموزان

پسر و 

 دختر
260 21/0 
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تحصیلی در 
 آموزاندانش

15 

 یرابطه بررسی
 هیجانی، هوش

انگیزش 
 یادگیری

خودتنظیمی و 
ی خودپنداره
 تحصیلی

 عملکرد

 در تحصیلی

 آموزاندانش

 سوم پایۀ پسر

 یمتوسطه
 کاشان شهرستان

 یفصلنامه
 مطالعات

 و آموزشی
 آموزشگاهی

مقیاس 
 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی
پینتریچ و دی 

 گروت

مقیاس 
راهبردهای

انگیزشی  
 یادگیری

پینتریچ و 
 دی گروت

معدل 
دانش 
 آموزان

پسر و 

 دختر
340 49/0 

16 

ی هاوربا یبطهرا

معرفت شناختی 

ی هادهبرو را

د خوی گیردیا

تنظیمی با 

پیشرفت 

-نشداتحصیلی 

ختر زان دموآ

بیرستانی شهر د

 جکر

ششمین 

کنگره بین 

المللی 

روانپزشکی 

کودک و 

 نوجوان

مقیاس 

 راهبردهای

 یادگیری

 خودتنظیمی

پینتریچ و دی 

 گروت

 

معدل 

دانش 

 آموزان

پسر و 

 دختر
215 35/0 

 هایافته
های ارائه شده در گزارش، در این قسمت با توجه به سوال اصلی پژوهش و با توجه به داده

اثر ی ی اثر پرداخته شد. و اندازهی اندازهمحاسبههای مورد نظر به برای هریک از پژوهش
طبق مراحل فراتحلیل هانتر و اشمیت بررسی گردید. با توجه به تحقیقات انجام شده میزان 

ی بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. رابطه
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ی متغیر پیش بین )راهبردهای یادگیری خودتنظیمی( با رابطه 2های جدول بر اساس داده
می باشد که بر اساس جدول کوهن متوسط به  38/0لکرد تحصیلی( برابر مالک )عممتغیر 

ی راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی با عملکرد شود. همچنین رابطهباال ارزیابی می
ی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی و رابطه 41/0تحصیلی 

ی اثر کوهن متوسط به باال و متوسط ارزیابی اندازهبه دست آمد که بر اساس جدول  29/0
دیگر هنگامی که از راهبردهای شناختی به نسبت راهبردهای فراشناختی  شوند. به عبارتمی

تری با عملکرد تحصیلی به دست آمده است. ی قوییادگیری خودتنظیمی استفاده شده رابطه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با  توان گفتبنابراین بر اساس نتایج این فراتحلیل می

توان گفت استفاده از راهبردهای ی متوسط به باال داشته است و میعملکرد تحصیلی رابطه
 یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارد.

 میانگین و انحراف معیار اندازه اثر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی .2جدول 

 متغیر
تعداد 

 Nمطالعات 

میانگین اندازه 

 اثر

انحراف 

استاندارد 

 اندازه اثر

خطای 

 اندازه اثر
z P 

راهبرد خودتنظیمی 

 شناختی
10 414/0 23/0 078/0 54/13 001/0 

راهبرد خودتنظیمی 

 فراشناختی

6 296/0 17/0 044/0 78/8 001/0 

 001/0 41/16 037/0 18/0 381/0 16 کل       

ی پژوهش به بررسی رابطه 8که از بین تحقیقات انجام شده تعداد ادامه با توجه به ایندر 
های پیشرفت، بین راهبردهای انگیزشی )باورهای انگیزشی، انگیزش پیشرفت، هدف

گیری هدفی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان( با عملکرد تحصیلی پرداخته بودند، جهت
ر رابطه با عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. بر اندازه اثر راهبردهای انگیزشی د

رابطه متغیر پیش بین )راهبردهای انگیزشی( با متغیر مالک )عملکرد  3های جدول اساس داده
 شود.باشد که بر اساس جدول کوهن متوسط به باال ارزیابی میمی 34/0تحصیلی( برابر 

 هبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلیمیانگین و انحراف معیار اندازه اثر را .3شماره 

تعداد مطالعات  متغیر
N 

میانگین اندازه 
 اثر

انحراف استاندارد 
 اندازه اثر

خطای اندازه 
 P اثر

 001/0 053/0 21/0 342/0 8 راهبردهای انگیزشی
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 گیریبحث و نتیجه
باید  بنابراین شود،می محسوب ایجامعه هر یتوسعه رکن علمی هایپژوهش و مطالعات

  کیفی و کمی ارزشیابی. داد قرار ارزشیابی و موردمطالعه پیوسته را آن کیفیت و کمیت
های صورت به و است شروع شده پیش سال هاده از توسعه یافته کشورهای در هاپژوهش
فراتحلیل  نوع از هاییپژوهش ها،پژوهش ارزشیابی هایشکل از یکی و انجام شده مختلف

مورد  در متعددی هایپژوهش که شودمی آشکار زمانی پژوهش نوع این ضرورت. است
 و متفاوت ناسازگار، یکدیگر با هاآن نتایج ولی گرفته صورت خاص پژوهشی سؤال یک
چه در اولین نگاه به طرفی دیگر آن (.از1398باشند )ضیغمیان و معینی کیا،  متعارض بعضاً

رابطه بسیار پراهمیت انگیزه و تنظیم خود، در خورد، هایی از این دست به چشم میپژوهش
توانند نقشی بزرگ و عملکردهای مختلف تحصیلی است. چنانچه این قبیل متغیرها می

کلیدی در سیستم آموزش به طور اخص و در جامعه به صورت اعم، بازی کنند. از این رو 
اند و همگی بر دادهشماری در این زمینه انجام در بسیاری از کشورهای دنیا مطالعات بی

اند. با اهمیت این راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی اتفاق نظر داشته
 یادگیری راهبردهای یتوجه به موارد مذکور، پژوهش حاضر با هدف فرا تحلیل رابطه

-تحصیلی انجام شد. فرا تحلیل را روشی می عملکرد با انگیزشی راهبردهای و خودتنظیمی

های انجام شده را استنتاج کرد های موجود در پژوهشتوان تفاوتند که به کمک آن میدان
(. فراتحلیل زمانی 1384ها بهره جست )دالور، و در رسیدن به نتایج کلی و کاربردی از آن

گیرد که پژوهشگر نتایج تعدادی از مطالعات اولیه را برای پاسخگویی مورد استفاده قرار می
ها با جمع کردن، ارزشیابی و نماید. فراتحلیلشی خود با یکدیگر ترکیب میبه سؤال پژوه

اند، قدرت مطالعه در جهت یافتن نتایجی هایی که در یک موضوع انجام شدهترکیب پژوهش
دهد. یافتن و تعمیم نتایج مطالعات را که قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشند، افزایش می

ها با ی آندگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی و رابطهمختلف در حیطه راهبردهای یا
هایی که در عملکرد و پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است. مقیاس

اند دو راهبرد اصلی شناختی و کار رفتهگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بهاندازه
نشان داد که این رابطه به شوند و نتایج حاصل از پژوهش حاضر فراشناختی را شامل می

ی اثر کوهن متوسط به باال دست آمد که بر اساس جدول اندازهبه 38/0صورت ترکیبی 
های در کنار هم قرار دادن نتایج شود. اشاره شد که یکی از مناسب ترین راهارزیابی می
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 های مختلف استفاده از فراتحلیل است،که رویکردی آماری برای یکپارچه کردنپژوهش
تر و معتبرتر از نتایجی است شود که دقیقهایی میگیرینتایج مستقل بوده و منجر به نتیجه

(. این فراتحلیل با ترکیب اندازه اثر 2010، 1آید )مارتینزدست میکه از یک تحقیق اولیه به
ی مثبت و معناداری را بین راهبردهای شرکت کننده رابطه 4088پژوهش بر روی  16

ی اثر راهبردهای شناختی (. اندازه38/0تنظیمی با عملکرد تحصیلی نشان داد )یادگیری خود
( بود. بنابراین در مقایسه دو راهبرد یادگیری 29/0( بیشتر از راهبردهای فراشناختی )41/0)

کننده بهتری از عملکرد بینیهای شناختی استفاده شده، پیشخودتنظیمی هنگامی که از روش
(، والنتا و 2003های کامرو و فارنهام )بوده است که با نتایج پژوهش و یا پیشرفت تحصیلی

کنندگی بینیخوان است. تفاوت موجود در پیش( هم2014(، و والترز )2012همکاران )
ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شناختی به نسبت راهبردهای عملکرد تحصیلی به وسیله

به این دلیل باشد که وقتی فراگیران از راهبردهای تواند یادگیری خودتنظیمی فراشناختی می
خودتنظیمی شناختی نظیر خط کشیدن، یادداشت برداری، خالصه کردن و تعمیم سؤاالت و 

شوند و باعث ها چون باعث فعال شدن خواننده میبرند، این روشکار می... را در مطالعه به
خودتنظیمی فراشناختی، اطالعات  تری نسبت به راهبردهایشوند که فرد به طور فعالمی

( آموزش 1991مربوطه را پردازش کنند، لذا امر یادگیری را افزایش دهند. طبق نظر سیفرت )
کند نکاتی را که عنوان مثال مرور ذهنی ابتدا به فراگیران کمک میراهبردهای شناختی به

. دوم اینکه، این مهم هستند و همچنین ارزش به خاطر آوردن داشته باشند، انتخاب کنند
ها احتمال بسیار وجود دارد که نکات مهم راهشان را در حافظه فعال پیدا کنند، از این رو آن

توانند مورد مطالعه یا پردازش بیشتر قرار گیرند. ترکیب استفاده از راهبردهای یادگیری می
پیشرفت خودتنظیمی شناختی و فراشناختی برای کسب موفقیت در یادگیری و به تبع آن 

تحصیلی بسیار سازنده هستند و این به دلیل نقشی است که راهبردهای فراشناختی در فرآیند 
کنند و نیز نقش آن در افزایش توانمندی عنوان یکی از اعمال مهم شناختی ایفا مییادگیری به

فراگیران در به ثمر رساندن استعدادهای بالقوه است که این مساله مورد توجه پژوهشگران 
دهد، عالوه بر نقش پراهمیت ها نشان میامروزی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش

راهبردهای شناختی، استفاده از راهبردهای فراشناختی به فراگیران فهم موضوع یادگیری و 

                                                            
1. Martiner  
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کند و وقتی دهد. یادگیرنده خودتنظیم اهدافش را مشخص میاحساس دانستن را آموزش می
 کند.شود؛ فعاالنه یادگیری را مدیریت میداف منحرف مییابی به این اهدر دست

ی های انجام شده تعداد هشت پژوهش به بررسی رابطهکه از بین پژوهشبا توجه به این
های پیشرفت، بین راهبردهای انگیزشی )باورهای انگیزشی، انگیزش پیشرفت، هدف

صیلی پرداخته بودند، گیری هدفی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان( با عملکرد تحجهت
اندازه اثر راهبردهای انگیزشی در رابطه با عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. بر 

بین )راهبردهای انگیزشی( با متغیر مالک دست آمده رابطه متغیر پیشهای بهاساس داده
باال است که بر اساس جدول کوهن این مقدار نیز متوسط به  34/0)عملکرد تحصیلی( برابر 

ها است. اگرچه راهبردهای گیری هدفشود. انگیزش توجیه کننده جهتارزیابی می
کنند آموز کمک میانگیزشی مانند یادگیری قابل مشاهده نیستند ولی این راهبردها به دانش

تا بر روی موضوع خاصی متمرکز شوند و در انجام کارهای سخت و تکالیف دشوار عملکرد 
ترین راهبردهای هند. برای مثال، خودکارآمدی که یکی از مهمبهتری از خود نشان د

 میزان وظایف، انجام در کوشش و تالش میزان آور، چالش اهداف گزینش انگیزشی است بر
گذارد )کامرو می اثر فشارها تحمل میزان و مشکالت با رویارویی در پشتکاری و استقامت

ی اثر، ارتباط با یکپارچه کردن میزان اندازه (. در این فراتحلیل سعی شد تا2003و فارنهام، 
بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )شناختی و فراشناختی( و راهبردهای انگیزشی با 
عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد. اما تنها بررسی یک مطالعه کافی نیست و بهتر 

های یادگیری خودتنظیمی ی سایر راهبردهای بعدی به انجام مطالعه در زمینهاست، پژوهش
ها صورت گیرد تا میزان اثر و موفقیت هر یک از هایی بین آنو راهبردهای انگیزشی مقایسه

ها معلمان و مربیان این راهبردهای مختلف نسبت به یکدیگر مشخص شود. بر اساس این یافته
رتر را برای توانند با توجه به حوزه تخصصی خود راهبردهای خودتنظیمی و انگیزشی مؤثمی

تری یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران انتخاب و اجرا کنند و به نتایج بهتر و قابل اطمینان
های مشابه های بیشتر در زمینهدست یابند. همچنین باید در نظر داشت که انجام فراتحلیل

گر توان به این اشاره کرد که اهای این پژوهش، میترین محدودیتضروری است. از مهم
عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی، همه ساله چه راهبردهای خودتنظیمی و انگیزشی به

های بسیاری را به خود معطوف داشته است اما با توجه به این مسئله که بخشی از این پژوهش
های ی پژوهشپذیرد؛ همچنین کلیههای اسناد انتشار نیافته صورت میها در قالبپژوهش
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ها قابلیت ورود به فرا تحلیل را کار برده شده در آنهای بهته نیز با توجه به روشانتشار یاف
یابی ها امکان پذیر نیست؛ بنابراین دستی اطالعات آماری پژوهشیابی به کلیهندارند، دست

ی ی قطعی با در نظر گرفتن محدودیت یاد شده دشوار است. از طرفی در محاسبهبه نتیجه
کار برده شده در این مطالعه به شکل قابل های بهثر در برخی از پژوهششاخص اندازه ا
ی تعریف شده در تفسیر کوهن فاصله دارد، این محاسبه ممکن های دامنهتوجهی از اندازه

های ها و مقادیر اعالم شده از آزموناست بر اساس عدم تناسب بین حجم نمونه در پژوهش
از تنگاهای انجام این پژوهش بوده است. در همین راستا، آماری باشد و این نیز یکی دیگر 

های بیشتری از جامعه مورد نظر را های بعدی نمونهشود پژوهشگران در پژوهشپیشنهاد می
گیری ارتباط بین مورد بررسی قرار دهند و از رویکردی چند روشی به منظور اندازه

 با عملکرد تحصیلی استفاده کنند.راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی 

 منابع
نی راهبردهای یادگیری خودتنظیم یب(. پیش1398عاطفه. ) ،عظیمیو  الهه ،حجازی

خودکارآمدی تحصیلی و انتظار  دانشجویان از طریق حمایت اجتماعی ادراک شده،
  .15-43(، 25)15 ی دانشگاه عالمه طباطبایی،فصلنامه روان شناسی تربیت. پیامد

(. بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خودتنظیمی 1385) خادمی، محسن؛ نوشادی، ناصر.
مجله یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر شیراز. 

 .63-78(، 4)25، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
، چاپ نی و علوم اجتماعیمبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسا(. 1384دالور، علی.)

 چهارم، تهران: رشد.
بررسی رابطه بین خود تنظیمی یادگیری  (.1390، مهناز. )مهرابی زاده هنرمند ؛سهیال، دهقان

. با مهارت های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهید چمران اهواز
 ی مشهد.دانشگاه فردوس شناختی در تعلیم و تربیت،-اولین همایش ملی علوم

 (.1393.)حسن ،ببری؛ یاسمین ،عابدینی ؛بی عشرتبی ،زمانی؛ ساداتشکوفه ،رضازاده

دهی به تکلیف در پیشرفت بررسی رابطه راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارزش
ادگیری یمجله دانشگاهی . نتحصیلی دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه اصفها

 .46-53، (1) 5 ،الکترونیکی
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ای (. نقش واسطه1396منصور؛ خامسان، احمد؛ اسدی یونسی، محمد رضا.)سلمانی، 
فصلنامه ی ادراک از جو کالس و تعلل ورزی دانشجویان. باورهای انگیزشی در رابطه

 .139-167(، 43)13،روانشاسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
رگذار بر راهبرد (. فرا تحلیل عوامل اث1398ضیغمیان، سیده فاطمه؛ معینی کیا، مهدی)

(، 54)15 فصلنامه روانشاسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی،خودتنظیمی در یادگیری. 
57-33. 

(. نقش راهبردهای انگیزشی، 1390عاشوری، جمال؛ طالع سند، سیاوش؛ بیگدلی، ایمان اهلل.)
راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی 

 .83-102، 24(6، )های نوین روانشناختیفصلنامه پژوهشان انگلیسی. زب
 باورهای ی(. رابطه1382.)رضاعلی شیرازی تهرانی، ؛حسین مولوی، ؛محمد باقر کجباف،

 دانش آموزان تحصیلی با عملکرد خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و انگیزشی
 .27-33، 17، مجله تازه های علوم شناختیدبیرستانی، 
 تهران: سمت.، اول روان شناسی یادگیری )از نظریه تا عمل(، چاپ(. 1392کدیور، پروین.)

رابطه راهبردهای یادگیری با  (. فراتحلیل1393مصرآبادی، جواد؛ عرفانی آداب، الهام.)
 .97-118(، 2)1، یادگیری در شناختی راهبردهای فصلنامه دوپیشرفت تحصیلی. 

رابطه راهبردهای یادگیری (. 1391) زاده، رمضان؛ شیردل، خیرالنسا. میرزائیان، بهرام؛ حسن
آموزان دوره متوسطه ناحیه  خودتنظیم و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش

 .77-87(، 4)7، یتیاندیشه های تازه در علوم تربفصلنامه .  یک شهر ساری
 خودتنظیم یادگیری راهبردهای (. رابطۀ1388کیا، مهدی.)نخستین گلدوست، اصغر؛ معینی

 آزاد دانشجویان دانشگاه تحصیلی عملکرد با یادگیری انگیزشی برای راهبردهای و

 درسی دانشگاه ریزیبرنامه تربیتی علوم در پژوهش و دانشاردبیل.  واحد اسالمی

 .85-100(، 23)23(، خوراسگان )اصفهان واحد اسالمی آزاد
، چاپ اول، تهران: راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی(. 1387هومن، حیدرعلی.)

 سمت.
 های آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاریروش(. 1388هویت، دینس؛ کرامر، دانکن.)

 )ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفری نجفی زند(، چاپ اول، تهران:سخن.

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/16638/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1_%da%a9%d8%ac_%d8%a8%d8%a7%d9%81
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13256/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/30673/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c_%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c
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