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 چكيده
 دانش تحصیلي عملكرد با خودتنظیمي يادگیری راهبردهای و تحصیلي پیشرفت انگیزش رابطه تعیین حاضر پژوهش از هدف

 مقطع دختر آموزان دانش نفراز 136 بر مشتمل پژوهش اين نمونه.  بود رياضي درس در اهواز شهر دوم متوسطه مقطع آموزان

 پرسشنامه پژوهش اين در استفاده مورد ابزارهای. شد استفاده ای خوشه گیری نمونه روش از آنها انتخاب برای كه  دوم متوسطه

 نوع از پژوهش اين. بود( 1986)  مارتینزپونز و زيمرمن خودتنظیمي يادگیری راهبردهای و( 1998) هرمنس پیشرفت انگیزش

 با خودتنظیمي راهبردهای و تحصیلي پیشرفت انگیزه متغیرهای بین همبستگي ضريب داد نشان ها يافته. باشد مي همبستگي

 دست به r = 21/0 و r=  18/0 با برابر ترتیب به هاآزمودني برای پیرسون ی دامنه يك آزمون از استفاده با تحصیلي عملكرد

 راهبردهای بین و تحصیلي عملكرد و تحصیلي پیشرفت انگیزه بین كه گردد مي مشخص نتايج اين به توجه با. است آمده

 آماری سطح در همبستگي ضرايب داری معني حاضر پژوهش در .دارد وجود داری معني رابطه تحصیلي عملكرد با خودتنظیمي

05/0 p<= است. 

 تحصیلي عملكرد ، خودتنظیمي يادگیری راهبردهای تحصیلي، پیشرفت انگیزش هاي كليدي:واژه
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 مقدمه

پرداخته  ياضيطالعه رمگوناگون به  یايمتفاوت، از زوا يحاكم بر آنها در مقاطع زمان یو ارزشها ازهایجوامع گوناگون بر اساس ن

ود را به خ یساده جا يانسان شده است و زندگ يشگرف در زندگ يموجب تحوالت یكه رشد روز افزون فناور ياند. در عصر كنون

 یبرا زيسان ناگرباز كرده و ان يو صنعت ياجتماع یها نهیخود را در همه زم یجا شیاز پ شیب اتیاضيداده است، ر دهیچیپ يزندگ

 آورده است. یرو اتیاضيبه ر چبدهیپ یالزم و مناسب  به پرسشها یبه پاسخها يابیدست

آموزان يكي از موضوعات مهم و مورد عالقه روان شناسان و متخصصان نظام تعلیم و تربیت در حوزه دانش 1عملكرد تحصیلي

روان شناسي  بوده و مي باشد. بنابراين شناخت حدود و ابعاد آن و عوامل موثر بر آن در بهبود عملكرد تحصیلي كمك خواهد كرد. 

ملكرد تحصیلي كه همان محصول يادگیری است و آن نشان دهنده پیشرفت كلي در سطح يا سطوحي از يك موضوع يا زمینه ع

خاص است كه محتوای آن از طريق آزمون سنجیده مي شود، يا به عبارتي مي توان گفت عملكرد تحصلي شامل چیرگي يا تسلط 

ت تعريف مي شود. از آنجا كه عملكرد فرد از عوامل مختلفي همچون انگیزش، در حیطه مشخص به دنبال سطح معیني از دانش و مهار

هیجان، شرايط محیطي، خستگي و بیماری تاثیر مي پذيرد. با توجه به اين عوامل در قضاوت بايد متوجه اين قضیه بود كه آيا عملكرد 

ند؟ برای دستیابي به میزان يادگیری واقعي هم بايد از تحت تاثیر يادگیری اتفاق افتاده است يا عوامل ديگری در آن دخالت داشته ا

وسايل دقیق سنجش عملكرد يادگیرندگان از قبیل آزمون و ساير روشها و وسايل استفاده كرد و هم عملكرد آنها را به دفعات مختلف 

ص شود و راههای دستیابي به و در شرايط متفاوت مورد سنجش قرار داد. بدين منظور بايد معیارهای مرتبط با عملكرد مطلوب مشخ

 آنها كشف گردد تا بتوان از طريق آموزش و فراهم آوردن موقعیت در حد فرد و افراد عملكرد تحصلي مطلوب را به ارمغان آورد

 (.1388)سیف،

 تالش معیارهای ترين عالي به توجه با خود عملكرد ارزيابي به جانبه همه گرايشي از است عبارت 2تحصیلي پیشرفت انگیزش

 يا میل يعني پیشرفت، ی است. به عبارت ديگر انگیزه همراه عملكرد در موفقیت با كه لذتي از برخورداری و عملكرد در موفقیت برای

 به نیاز. است وابسته شخصي توانايي و كوشش به ها آن در موفقیت كه هايي فعالیت در شركت و موفقیت، كسب برای اشتیاق

 پیشرفت ی انگیزه به راجع تحقیقات. مي شود مشخص بي نظیر اهداف انجام و برتری از بااليي معیار به رسیدن میل با پیشرفت،

 گیری پیشرفت مي تواند جهت يا«  خود درگیری»  از موقعیتي تلقین با كه است سائقي پیشرفت ی كه الف( انگیزه است داده نشان

 محرومیت و گرسنگي در تصرف و دخل مورد در كه مي گذارد آزمودني فرافكني بر را تأثیری نوع همان موقعیت اين.  شود برانگیخته

 انگیزش است. فرهنگي عوامل تأثیر تحت و متفاوت گوناگون ی ها گروه و افراد ی ه دربار پیشرفت ی انگیزه ت. ب(اس صادق جنسي

 به جرياني همان از پیروی با پیشرفت ج( كرد. كسب آموزشي های برنامه و فرهنگي اجتماعي، محیط طريق از مي توان را پیشرفت

  (.1391عاليي خرايم و همكاران،)است ، قتنبیه صاد و پاداش مورد در كه آيد مي دست
ی ای در نظريهجستهتنظیمي است كه نقش بريكي از عوامل ديگری كه بر عملكرد تحصیلي تاثیر دارد راهبردهای خود

نظم استوار است، شناسي سنتي كه بر مبنای تئوری و تحقیق در مورد خودتنظیمي از روانی خوديادگیری اجتماعي دارد. نظريه

 3اجتماعي بندورا–ی شناختي ها در نظريهاند كه بیشتر آنتنظیمي ارائه شدههای متعددی از يادگیری خودنشات گرفته است. مدل

تنظیم هستند، نه ای بندورا اين است كه افراد عوامل مبتكر و خودهای زمینه( از عملكرد انسان ريشه دارند. يكي از فرضیه1986)

 (.2002، 4)پاجارس و والیانتهگیرند عواملي كه منفعالنه توسط محیط اطراف خود شكل مي

يادگیری خود  يندآبرای طراحي، كنترل و هدايت فر هاييآمــوز مهارتبدين معني اســت كــه دانشتنظیمي راهبردهای خود

 اين بر. در مورد آن بینديشدكند و  فرايند يادگیری خود را ارزيابي يادگیری تمايل دارد و قادر است كلبرای  كند ومي كســب

                                                             
1 academic Performance 
2 .achievement motivation 
3. Bandora 
4.  pajares and Valiante 
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 تریفعاالنه شركت يادگیری فرآيندهای رفتاری در و انگیزشي فراشناختي، نظر از تنظیميخود مهارت دانش آموزان دارای اساس

 فعاالنه شركت بر تربیتي روانشناسان تاكید .هستند پذيرترمسئولیت شغلیشان و آموزشي هایفعالیت و پیامد نتايج قبال در و دارند

 در تنظیميخود كه است ایقابل مالحظه اهمیت معرف خود انفعالي، يادگیری تجربه جای به فرآيند يادگیری در آموزاندانش

 (.2010،  1)كیتدارد  يادگیری آموزشگاهي ويژهبه و يادگیری

ش آموزان نقش راهبردهای فراشناختي خواندن و عادت های مطالعه در انگیزش پیشرفت دان(1393و همكاران) پورطاهريان

%  22ايتي و كلي% از واريانس انگیزش پیشرفت توسط دو مؤلفه حم 60نتايج پژوهش نشان داد كه را مورد بررسي قرار داد.  دختر

یت فیزيكي، ه های / راهبردهای فراشناختي خواندن تبیین شد. همچنین حافظه، وضعاز واريانس انگیزش پیشرفت از طريق مؤلف

 ،يلیتحص شرفتیپ زهیانگ نیروابط ب (1393ی)دیتوح .كردندبرداری عادت های مطالعه پیش بیني  انگیزش يادگیری و يادداشت

دانش  يلیحصت شرفتیبا پ یا ندهينشان داد كه تالش مناسب به طور فزا جي. نتادادقرار  يمورد بررس يلیتحص شرفتیتالش و پ

 گری واسطه هب تحصیلي سازی ناتوان خود با يادگیری تنظیمي خود بین ی رابطه بررسي به( 1393)رحماني .آموزان ارتباط دارد

 نسبت بودن زبا ، پذيری توافق گرايي، وجدان) شخصیت ابعاد بین كه داد نشان پژوهش اين نتايج و پرداخت شخصیتي های ويژگي

 مشاهده ای رابطه ازیس خودناتوان با گرايي برون بعد بین البته. دارد وجود رابطه سازی ناتوان خود با(  رنجوری روان و تجربه به

 .دارد وجود ارد معني ی رابطه تحصیلي سازی خودناتوان با يادگیری خودتنظیمي بین كه بود اين از حاكي ها يافته همچنین. نشد

 پیشرفت با يادگیری راهبردهای و يادگیری های سبك شخصیت، صفات رابطه بررسي به( 1393) همكاران و الهي حبیب

 فراشناختي دهي نظم خود و دهي سازمان زمینه، به نابسته سبك شناسي، وظیفه پذيرش، میان كه دادند نشانو  پرداختند تحصیلي

 وظیفه. دارد وجود معنادار و منفي ی رابطه تحصیلي پیشرفت با رنجورخويي روان میان و معنادار و مثبت رابطه تحصیلي پیشرفت با

 سهم. كنند مي بیني پیش را تحصیلي پیشرفت واريانس از درصد 53 فراشناختي دهي خودنظم و زمینه به نابسته سبك شناسي،

 هوش بین رابطه(1392) الدين نوراشرف و جعفرپور .بود متغیرها ساير از بیش تحصیلي پیشرفت بیني پیش در شــناسي وظیفه

 بررسي مورد را تنكابن شهرستان متوسطه دوره دختر آموزان دانش انگلیسي زبان تحصیلي پیشرفت با يادگیری راهبردهای و هیجاني

فرهوش و  .دارد وجود داری معنا رابطه تحصیلي پیشرفت با يادگیری راهبردهای و هیجاني هوش بین دادند نشان و دادند قرار

های نشان دادند كه سبك ورا مورد بررسي قرار داد  های تفكر و راهبردهای يادگیری با انگیزش پیشرفترابطه سبك(1392احمدی)

ان تبیین از میان راهبردها، مديريت زمان بیشترين تورفت ارتباط مثبت معنادار دارند، تفكر و راهبردهای يادگیری با انگیزش پیش

گر توان تبیین انگیزش پیشرفت را دارند و اضطراب گذار و قضاوتهای تفكر، سبك تفكر قانوناز بین سبك ،انگیزش پیشرفت را دارد

های های راهبردهای يادگیری با كاهش انگیزش پیشرفت رابطه دارد. در نهايت، ضرورت شناسايي سبكنیز به منزلة يكي از مؤلفه

رابطه راهبردهای ( به بررسي 1391و همكاران)میرزايیان  آموزان نیز مورد تأكید قرار گرفت.دانش تفكر و راهبردهای يادگیری

نشان داد، بین راهبردهای پرداخت و  يادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت با عملكرد تحصیلي دانش آموزان دوره متوسطه

جود دارد و بین راهبردهای يادگیری خود تنظیمي و انگیزش خودتنظیمي در يادگیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار و

پیشرفت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد و بین راهبردهای يادگیری خود تنظیم و عملكرد تحصیلي دانش آموزان 

دارد. اما بین جنسیت و عملكرد رابطه معنادار وجود دارد، اما بین جنسیت و انگیزش پیشرفت دانش آموزان تفاوت معنادار وجود ن

تحصیلي دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد. به عالوه، از بین خرده مقیاسهای راهبردهای يادگیری خودتنظیمي فقط راهبردهای 

 رابطه(  1390)  گندمي و فر تمنايي مديريت منابع مي تواند پیش بیني مناسبي از انگیزه پیشرفت در دانش آموزان به عمل آورد.

 داریمعني رابطه تحصیلي، پیشرفت و انگیزش بین داد قرار بررسي مورد را دانشجويان در تحصیلي پیشرفت با پیشرفت انگیزه ی

 به داشت، دار معني آماری تفاوت هم با پسر و دختر دانشجويان در پیشرفت انگیزش نمرات میانگین(.   p=001/0) داشت وجود

 بود دار معني آماری نظر از نیز سن با پیشرفت انگیزش بین رابطه. بود پسران از بیشتر دختران پیشرفت انگیزش كه صورت اين

                                                             
1 . Kieth 
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(05/0=p  .)  تحصیلي عملكرد بر خودتنظیمي يادگیری راهبردهای آموزش نیز( 1389)سوداني و آبادی شفیع اشعری، پژوهش در 

 -مقطعي ای درمطالعه (1388)،فیروزنیا ،قاسمي يوسفي .شد داده نشان اثربخش دانشگاهي پیش ی دوره دختر آموزان دانش

.  پرداختند اصفهان پزشكي علوم دانشگاه  پزشكي دانشجويان تحصیلي پیشرفت با تحصیلي انگیزش ارتباط بررسي به همبستگي،

 انگیزش مقیاس نفرشان344پزشكي، علوم دانشگاه1387 تا1386 تحصیلي سال در آخر تا چهارم های سال پزشكي دانشجوی422از

 آنها بالیني دوره كل معدل ،گزارش تحصیلي پیشرفت معیار.نمودند باشد،تكمیل مي مقیاس خرده 8و سؤال 43 دارای را تحصیلي

. داشت دار معني و مستقیم ارتباط بالیني كل معدل همچنین و پايه علوم معدل با تحصیلي انگیزش كه داد نشان تحقیق نتايج. بود

 قدرت مؤلفه ولي شد ديده  مثبت ،همبستگي پايه وعلوم بالیني كل ومعدل اجتماعي ،كوشش،عالقه جويي رقابت مؤلفه سه عالوه، به

 پسران در جويي رقابت و كوشش به گرايش انگیزش همچنین .داشت مثبت همبستگي ها آزمودني بالیني كل معدل با ،تنها اجتماعي

 خوب ارتباط كه كرد عنوان شاگرد و معلم تعامل عنوان تحت پژوهشي در( 2013)  1انجرر و كالرک هريسون، .بود دختران از باالتر

 دارای كه اموزاني دانش.  گردد مي آموزان دانش در پیشرفت انگیزه و ، تحصیلي سازگاری افزايش و بهبود سب شاگرد و معلم بین

  پوجا و مامتا مدهو، .اند نموده تجربه ضعیف بصورت را شاگرد و معلم روابط كه هستند آنهايي باشند مي رفتاری و روحي مشكالت
 بین دار معني ارتباط كه داد نشان و پرداخت آموزان دانش تحصیلي عملكرد با پیشرفت انگیزش بین رابطه بررسي به( 2012)2

 آموز دانش پسران و دختران بین در شهری مناطق در هم و روستايي مناطق در هم بهتر تحصیلي عملكرد با باال پیشرفت انگیزش

نشان دادند كه اراده فردی ) انگیزش دروني، انگیزش بیروني و بي انگیزشي ( نقش مهمي (  2012) 3دسي و رايان .است شده ديده

در ( بیان كردند كه سطح بااليي از انگیزش و تعهد  2011و همكاران ) 4گالو  را در پیشرفت آموزشگاهي يادگیرنده ها بازی مي كند.

يادگیری پیوسته به كاهش تعداد افت و نزول مرتبط هستند كه سطح موقعیت دانش آموختگان را باال مي برد. در هر مقطع 

آموزشگاهي، يا ابتدايي يا متوسطه و يا تحصیالت باالتر، انگیزه يك دانش آموز برای يادگیری به طور كلي به عنوان يكي از مهمترين 

 پیشرفت انگیزش میزان بین رابطه بررسي هدف با پژوهشي در( 2010) 5همكاران و ونجافر ود.تعیین كننده ها محسوب مي ش

 كه رسید نتیجه اين به وپسر، دختر آموزان دانش در اسنادها ونوع تحصیلي پیشرفت ، اضطراب میزان نفس، عزت نمرات با تحصیلي

 دارای برخوردارند، متوسطي انگیزش از كه آنهايي با درمقايسه. برخوردارند باالتری تحصیلي پیشرفت انگیزش از كه آموزاني دانش

 رابه خود های شكست و وتالش كوشش به بیشتر را خود هایوموفقیت دارند باالتری نفس عزت و بوده كمتری اضطراب  نمرات

 . دهندمي نسبت تكالیف بودن مشكل

 

 با ودتنظیميخ يادگیری راهبردهای و تحصیلي پیشرفت انگیزش  رابطه كه است اين بدنبال پژوهش اين ، شده ذكر موارد توجه با

 .دهد قرار بررسي مورد  رياضي درس در اهواز شهر دوم متوسطه مقطع آموزان دانش تحصیلي عملكرد

 مواد و روش

( آزمايشي غیر) توصیفي تحقیقات مجموعه زير خود كه همبستگي تحقیق. باشد مي  همبستگي  نوع از حاضر تحقیق روش

 آموزان دانش كلیه آماری جامعهدر اين پژوهش  (.1390دالور،) دهد نشان را  متغیرها میان رابطه كه شودمي انجام هدف اين با است

 .باشند مي تحصیل به مشغول 94-95 تحصیلي سال در كه بودند اهواز شهر 2 ناحیه های دبیرستان دوم متوسطه ی دوره دختر

                                                             
1 . Harrison & Ukgerer 
2 . Madhu, G., Mamta, D. & Pooja 
3. Deci & Ryan 
4. Gallo 
5 . Wanjaafar,W. M. & Mohdayub 
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 خوشه گیری نمونه روش از آنها انتخاب برای كه بود دوم متوسطه مقطع دختر آموزان دانش نفراز 136 بر مشتمل پژوهش اين نمونه

پرسشنامه انگيزش پيشرفت  ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه مي باشد كه در اين پژوهش از:. است شده استفاده ای

سوال چهار گزينه ای دارد. بعضي از سواالت به صورت مثبت و بعضي به صورت منفي ارائه  29اين پرسشنامه (: 1998)1هرمنس

نمره، به دال  3نمره، به ج  2نمره، به ب  1، به الف 29، 28، 27، 23، 20، 16، 15، 14، 10، 9، 4، 1شده اند. در سوالهای شماره 

مي باشد. هرمنس  116تا  29دهي به صورت عكس مي باشد.دامنه تغییرات نمرات از نمره داده مي شود و در مابقي سوالها نمره  4

برای برآورد روايي آزمون، روش روايي محتوا را به كار گرفت كه بنیان آن بر پژوهش های پیشین درباره انگیزش پیشرفت بود. او 

 = r )رد كرد كه نشان دهنده روايي باالی آزمون ) همچنین ضريب همبستگي دو آيتم از پرسشها را با رفتارهای پیشرفت گرا برآو

هفته به كار گرفته شد كه پايايي به ترتیب  3بود. برای برآورد پايايي نیز دو روش آلفای كرونباخ و باز آزمايي پس از گذشت  0/88

 و زيمرمن توسط ابزار اين:  آموزان دانش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي ي پرسشنامه به دست آمد. 85/0و  82/0

درجه  5 تا 1 از درجهای چهار مقیاس يك اساس بر پاسخ كه باشد مي گويه 14 داری كه است شده ساخته( 1986) 2مارتینزپونز

. میدهد نشان را خويش خودتنظیمي از دانش آموز هر برداشت میزان آن نتايج و میباشد امتیاز 60 دارای مذكور فرم. میشود بندی

 تأيید طريق از را پرسشنامه صوری روايي( 1377)محمودی.نمودند گزارش را 70/0 همگرايي روايي(1986) مارتینزپونز و زيمرمن

 ترتیب به كرونباخ آلفای روش با دروني همساني و بازآزمايي طريق از را ابزار اين پايايي و است كرده گزارش قبول قابل متخصصان

 دروني همساني و مجدد آزمون روش طريق از را پرسشنامه اين پايايي( 1383) صمدی همچنین. است نموده گزارش 56/0 و 68/0

از روش راهبردهای يادگیری خودتنظیمي تحقیق حاضر برای تعیین پايايي پرسشنامه . است نموده گزارش 66/0و 64/0 ترتیب به

مي  قابل قبول پرسشنامه ياد شدهب پايايي ــضراي ، كه بیانگر81/0د كه برای كل پرسشنـامه برابر با ــاستفاده ش آلفای كرونباخ

 .برای بدست آوردن نمرات عملكرد تحصیلي دانش آموزان، معدل كل سال قبل آنها محاسبه گرديدعملكرد تحصيلي:  .باشد

 هايافته
مورد مطالعه در اين برای كلیه متغیرهای  آماری مانند میانگین، انحراف معیار یهاتوصــیفي اين پژوهش شــامل شــاخص یهاافتهي

 ارائه شده است.(1)پژوهش در جدول

 عملكرد و خودتنظيمي راهبردهاي تحصيلي، پيشرفت انگيزه هاي نمره حداكثر و حداقل معيار، انحراف ميانگين،: (1)جدول 

 شدهتحصيلي 

 شاخص های آماری

 ریمتغ
 حداكثر حداقل استاندارد انحراف نیانگیم تعداد

 84 29 22/9 88/66 136 انگیزه پیشرفت تحصیلي

 60 14 20/7 56/47 136 راهبردهای خودتنظیمي

 19 12 84/1 48/15 136 عملكرد تحصیلي

 

                                                             
1Hermans achievement motivation inventory  

2 Zimmerman & Martinez Pons 
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 و 88/66) تحصیلي پیشرفت انگیزه های مؤلفه های نمره معیار انحراف و میانگین شوديمشاهده م (1)همان طوری كه در جدول 

 .باشد مي( 84/1 و 48/15) تحصیلي عملكرد و( 20/7 و 56/47) خودتنظیمي راهبردهای ،(22/9

 

 شود.در اين بخش به فرضیه های مربوط به روابط بین متغیرها پرداخته مي

 رابطه مثبت وجود دارد.انگيزه پيشرفت تحصيلي و عملكرد تحصيلي بين  -1

 رابطه مثبت وجود دارد.راهبردهاي خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي بين  -2

 
 تحقيق نمونه در تحصيلي عملكرد با خودتنظيمي راهبردهاي و تحصيلي پيشرفت انگيزه هاي مولفه بين همبستگي (.2)جدول 

 وابسته ریمتغ

 مستقل ریمتغ 

 عملكرد تحصیلي

R p 

 >033/0p 18/0* انگیزه پیشرفت تحصیلي

 >012/0p 21/0* راهبردهای خودتنظیمي

 =*>01/0p<  ،**=05/0pداري ضرايب همبستگي در سطح آماري معني

ستگي ضريب شود مي مالحظه(2) ی شماره جدول در كه طور همان شرفت انگیزه متغیرهای بین همب صیلي پی  راهبردهای و تح

ستفاده با تحصیلي عملكرد با خودتنظیمي  r= 21/0 و r= 18/0 با برابر ترتیب به هاآزمودني برای پیرسون ی دامنه يك آزمون از ا

 راهبردهای بین و تحصیلي عملكرد و تحصیلي پیشرفت انگیزه بین كه گردد مي مشخص نتايج اين به توجه با. است آمده دست به

 .گردد مي تايید تحقیق 2 فرضيه و 1 فرضيه بنابراين وجود؛ داری معني رابطه تحصیلي عملكرد با خودتنظیمي
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 .دارد وجود چندگانه رابطه تحصيلي عملكرد با خودتنظيمي راهبردهاي و تحصيلي پيشرفت انگيزه بين-3

 

 هاآزمودني براي ورود روش به تحصيلي عملكرد با بين پيش متغيرهاي رگرسيون تحليل نتايج:  (3)جدول 

 

ک
متغیر مال

 

 ی آماریشاخص ها 

 متغیرپیش بین
MR RS 

F 

P 

 ضرايب رگرسیون

1 

ي
صیل

عملكرد تح
 

 راهبردهای خودتنظیمي

27/0 07/0 

51/5 

005/0P< 

20/0 

49/2 t= 

014/0P< 

 انگیزه پیشرفت تحصیلي

17/0 

09/2 t= 

038/0P< 

 

انگیزش پیشرفت تحصیلي و  متغیرهایورود نتايج رگرسیون به روش  طبق مالحظه مي شود( 3)همان طور كه در جدول 

و  27/0آنها به ترتیب  2Rو  R. مي باشندرا دارا  عملكرد تحصیلي به صورت همزمان قابلیت پیش بینيراهبردهای خودتنظیمي 

تبیین  انگیزش پیشرفت تحصیلي و راهبردهای خودتنظیمي ی متغیرهایبه وسیله عملكرد تحصیلي% واريانس 7يعني ، است 07/0

 مي شود.
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 هابراي آزمودني گام به گامروش  عملكرد تحصيلي بهبا  نتايج تحليل رگرسيون متغيرهاي پيش بين (4)جدول 

کمتغیر 
مال

 

 ی آماریشاخص ها 

 متغیرپیش بین
MR RS 

F 

P 

 ضرايب رگرسیون

1 2 

ي
صیل

عملكرد تح
 

 04/0 21/0 راهبردهای خودتنظیمي

49/6 

012/0P< 

21/0 

54/2 t= 

012/0P< 

 

 07/0 27/0 انگیزه پیشرفت تحصیلي

51/5 

005/0P< 

20/0 

49/2 t= 

014/0P< 

17/0 

09/2 t= 

038/0P< 

 

انگیزش پیشرفت تحصیلي  متغیرهایگام به گام نتايج رگرسیون به روش  طبق مالحظه مي شود( 4)همان طور كه در جدول 

آن به ترتیب  2Rو  R راهبردهای خودتنظیمي قرار گرفته است كه. در گام اول تنها متغیر وارد تحلیل شدند و راهبردهای خودتنظیمي

بدست آمد.  07/0و  27/0آن به ترتیب  2Rو  Rو پس در گام دوم با اضافه شدن متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلي  است 04/0و  21/0

انگیزش پیشرفت  ی متغیرهایبه وسیله عملكرد تحصیلي% واريانس 7يعني  است. 07/0و  27/0اين تحلیل به ترتیب  2Rو  Rبنابراين 

 تبیین مي شود. تحصیلي و راهبردهای خودتنظیمي

 نتيجه گيري  بحث و

 .دارد وجود مثبت رابطه تحصيلي عملكرد و تحصيلي پيشرفت انگيزه بين اول:فرضيه 
انگیزه پیشرفت تحصیلي با عملكرد  متغیرهای بین مالحظه مي شود ضريب همبستگي (2)ی همان طور كه در جدول شماره

به دست آمده است. با توجه به اين  =r 18/0 به ترتیب برابر با هاآزمودنيی پیرسون برای  با استفاده از آزمون يك دامنه تحصیلي

داری وجود دارد. نتايج اين پژوهش با نتايج گردد كه بین انگیزه پیشرفت تحصیلي و عملكرد تحصیلي رابطه معنينتايج مشخص مي

 تمنايي فر ،(1391و همكاران)میرزايیان  ،(1392(، فرهوش و احمدی)1393ی)دیتوح (،1393و همكاران) پورطاهريان پژوهشهای

دسي  (،2012)پوجا  و مامتا مدهو، ،(2013، كالرک و انجرر )سونيهر ،(1389)سوداني و آبادی شفیع اشعری، ،( 1390)  گندمي و

دانش آموزان  كه در تبیین نتايج فرضیه اول میتوان گفت همسو و هماهنگ مي باشد. (2010) ونجافرو همكاران ،( 2012و رايان )

هر جامعه به عنوان قشر آينده ساز هر كشور، گروهي هستند كه بخش عمده برنامه ريزی و بودجه هر كشور را به خود اختصاص 

ها از اهمیت ويژه ای برخوردار باشند، لذا توجه به ابعاد روان شناختي آندهند. آنان از هوشمندترين و مستعدترين اقشار جامعه ميمي

اجتماعي  -آموزاني كه از لحاظ پايگاه اقتصادیدانش (. از سوی ديگر تحقیقات بسیاری نشان داده است1393هريان ، است )پورطا
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ها های زيادی با يكديگر دارند. اين تفاوتخانواده، توانايي و استعداد يادگیری بسیار شبیه به هم هستند در عملكرد تحصیلي تفاوت

بدون شك در دنیای پیشرفته امروزی يكي از عاليم (. 1393، حبیب الهيگردد )آموزان برميبه تفاوت در انگیزش پیشرفت دانش 

شد كه بدون آن توسعه و ترقي هیچ كشوری امكان پذير نخواهد بود. ترقي هر كشوری رابطه تحصیلي مي با پیشرفتموفقیت فرد، 

مستقیم با پیشرفت علوم و دانش و تكنولوژی آن كشور دارد و پیشرفت علمي نیز حاصل نمي شود مگر اينكه افراد خالق تربیت شده 

ست در سطوح عالي منجر به يافتن شغل و موقعیت مناسب و ثر اوتحصیلي ضمن اينكه در توسعه و آباداني كشور م عملكردباشند، 

كه از موقعیتهای تحصیلي برخوردارند، خانواده و جامعه با ديده ی احترام به آنان مي  يدر نتیجه درآمد كافي مي شود. دانش آموزان

گزافي كه از افت تحصیلي برآموزش و نگرند. در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند يافت و در كنار اينها از هزينه های 

پرورش تحمیل مي شود، كاسته خواهند شد. دستیابي به بهره وری و بهبود كیفیت نظام آموزشي را مي توان اثر گذارترين عامل در 

روی  توسعه كشور ها دانست. تجارب كشورهای پیشرفته ای چون ژاپن در زمینه توسعه همه جانبه نیز حكايت از سرمايه گذاری بر

منابع آموزشي و انساني دارد. در راستای دستیابي به اين اهداف بهبود كیفیت موقعیت تحصیلي از جمله اهداف اساسي برنامه های 

آموزشي است. در حالي كه امروزه افت تحصیلي يكي از نگراني های خانواده ها و دست اندركاران تعلیم و تربیت است. از جمله 

تحصیلي  عملكردب نظران علوم تربیتي يافتن شرايط و امكانات الزم و موثر در جهت تحصیلي موفق و موضوعات مورد عالقه صاح

است. اما عدم موفقیت در تحصیل زمینه ساز مشكالت فردی و اجتماعي و انحراف از دستیابي به اهداف سیستم آموزش است. 

دانسته اند. اما با توجه به تفاوت های فرهنگي و تغییرات سريع تحصیلي دانش آموزان دخیل  پیشرفتمحققین عوامل مختلفي را در 

(. زيرا قوانین 1384عوامل در طول زمان نمي توان به عنوان يك قانون عمومي و كلي، علل خاصي را برای جوامع مطرح نمود)سیف، 

املي هستند كه به طور اخص در يك بافت فرهنگي و نسبت جامعه، نگرش مردم به تحصیالت، سطح درآمد والدين و غیره، همه از عو

جامعه بر شكست يا موفقیت تحصیلي تأثیر مي گذارند. منابع موجود نشان مي دهد كه آموزش به طور كلي تحت تأثیر پنج عامل 

فراگیر آموزش گر، برنامه، تجهیزات و محیط آموزشي است كه هر يك از عوامل مذكور دارای ويژگي هايي است كه مي توانند در 

. سازه ی انگیزش پیشرفت تحصیلي نیز به آن دسته از رفتارهايي كه با شرفت تحصیلي و يادگیری تأثیرات متفاوتي داشته باشندپی

از طرفي سطح توانايي های ذهني دانش آموزان يكي از عواملي اساسي  يادگیری و پیشرفت در ارتباط مي باشند اطالق مي شود.

، و از آنجايیكه انگیزش با يادگیری آموزشگاهي ارتباط دارد، و با توجه به اهمیت رياضیات، پیش بیني كننده پیشرفت تحصیلي است

نظامهای آموزشي مي كوشند تا با گنجاندن مباحث رياضیات در برنامه های تحصیلي به پرورش توانايیهای ذهني و قدرت استدالل 

لمي و پیشرفت های فناوری در زندگي آينده مهیا سازند. بدهي دانش آموزان خود كمك كنند و آنان را برای همگامي با تحوالت ع

است كه آموزش مناسب و پیشرفت تحصیلي در درس رياضي مستلزم شناسايي مشكالتي است كه بر سر راه يادگیری دانش آموزان 

يا منشأ دروني دارند يا در اين درس و كاهش انگیزه آنان برای يادگیری اين درس وجو دارد، كه اين مشكالت برای دانش آموزان 

منشأ بیروني. كه مشكالت دروني از ويژگي های فردی دانش آموزان در پردازش های ذهني، يادگیری، انگیزشها و نگرش ها سرچشمه 

مي گیرند. در حالي كه مشكالت برون فردی از عوامل فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و چگونگي تدريس و برخورد معلمان اين درس و 

مي پذيرند. بنابراين برای اينكه دانش آموزان در يادگیری درس رياضي كالسي و آموزشگاهي، افرادی پیشرفت داشته باشند،  ... اثر

 بايد محیط های آموزشي و عوامل انگیزش دروني را برای آنان فراهم نمايند. 

 .دارد وجود مثبت رابطه تحصيلي عملكرد و خودتنظيمي راهبردهاي بين: دومفرضيه 

راهبردهای خودتنظیمي با عملكرد  متغیرهای بین ضريب همبستگي شدمالحظه ( 2)ی همان طور كه در جدول شماره

به دست آمده است. با توجه به اين  =r 21/0 به ترتیب برابر با های پیرسون برای آزمودني با استفاده از آزمون يك دامنه تحصیلي

نتايج اين پژوهش با نتايج  داری وجود دارد.خودتنظیمي با عملكرد تحصیلي رابطه معنيگردد كه بین راهبردهای نتايج مشخص مي

 ،(1392)جعفرپور و نوراشرف الدين ،(1392فرهوش و احمدی) ،(1393) و همكاران حبیب الهي ،(1393رحماني) پژوهشهای

در تبیین  همسو و هماهنگ مي باشد. ( 2011گالو و همكاران )  ،(1388يوسفي ،قاسمي ،فیروزنیا) ،(1391و همكاران)میرزايیان 
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يكي از ويژگي هايي كه در جامعه ی ما معموال به آن توجه مي شود ، عملكرد تحصیلي است كه  كه نتايج فرضیه دوم میتوان گفت

تاثیر بسزايي در موفقیت افراد دارد كه باعث تالش فرد و رسیدن به اهداف مثبت در زندگي مي شود بنابراين كسي كه از اين ويژگي 

زندگي تحصیلي، يكي خود را در همه ی زمینه ها توسعه مي دهد . برخوردار است بدون توجه به ويژگي های زماني و مكاني تالش 

فراوان دارد. در اين بین يكي از مسايل و مشكالت اساسي زندگي  از مهمترين ابعاد زندگي اشخاص است كه بر ساير ابعاد زندگي تاثیر

هر كشور، مساله ی افت تحصیلي  و پايین بودن سطح عملكرد تحصیلي دانش آموزان آن كشور است  تحصیلي افراد و نظام آموزشي

از دانش آموزان به سرعت  يبرخ سالمت رواني فراگیرندگان را مخدوش مي نمايد. اين پديده، عالوه بر زيانهای هنگفت اقتصادی،.

به سرعت در  يدهند و چندان توجه يم تیت و دقت پاسخ اهمبه صح گريدهند. و دسته د يم تیاهم فیدر انجام تكال يپاسخ ده

و بدون صرف  يو بدون معطل عياز دانش آموزان تند، سر یاوقات در حال مطالعه هستند، تعداد شتریب نيندارند بنابرا يپاسخ ده

مرتكب  شتریب نيد بنابرادهن يرسد پاسخ م يكه به ذهنشان م يجواب نیكنند چون كه آنان با اول يمساله را حل م كي اديوقت ز

 يتوجه م زیكارها ن اتیكنند و به جزئ يم يابيو دقت ارز يرا به آرام فیاز دانش آموزان تكال يشوند در مقابل برخ يخطا و اشتباه م

دانش آموزان  یشوند. ادراک و به خاطرسپار يهند و كمتر مرتكب خطا و اشتباه م يبه مسائل جواب م اديو وقت ز ریو با تاخ ندينما

و متفاوت از خود انعطاف  دياز آنان در مقابل نقطه نظرات جد يباشد، برخ يآنان را دارند متفاوت م یریادگيكه قصد  يدر مورد مطالب

نشان  یرياز خودشان انعطاف پذ ديجد یدهند و در برابر راهكارها ينشان م اومتاز خود مق يدهند و در مقابل برخ ينشان م یريپذ

را به  يعلم یبرگرداندن نوشته ها ييتوانا گريد ةپردازند و عد يم ياز دانش آموزان فقط به حفظ مطالب علم گريدهند. عده د يم

آنها را  بیاز اطالعات و ترك یاديو درک مقدار ز یریادگياز آنان توان  یدهند، تعداد ياز خود نشان م یگريزبان خود و جمالت د

 راهبردهای عاملي كه در ارتباط با عملكرد تحصیلي رابطه مستقیم و مثبتي داشت باشند. يم ييتوانا نياقد اف یدارند و در مقابل تعداد

 برای طراحي، كنترل و هدايت فرايند هايي بدين معني اســت كــه دانش آمــوز مهارت خودتنظیمي است. راهبردهای خودتنظیمي

در مورد آن كند و  فرايند يادگیری خود را ارزيابي دارد و قادر است كليادگیری تمايل برای  يادگیری خود كســب مي كند و

آمــوزان بــرای درک و كنتــرل يادگیری  دانش خودتنظیمــي در يادگیری را، توانايي( 2000) 1اســكراو و بروكــس. بینديشد

 .دگیرندگاني اثربخش و كارامد تبديل میكنــدشان مي دانند كه برای موفقیت در مواد درســي بســیار مهم است و آنها را بــه يا

 جرأت به را يادگیری .دارند وجود يادگیری برای مختلف طرق با شماری بي مطالب انسان، اجتماعي و فردی حیات ی گستره در

 ای يافته تحول فرد به جسمي رشد با تعامل طي در ناتوان آن،موجودی ی نتیجه در كه دانست فرآيندی ترين بنیادی توانيم

 جهان های آموزش در مطرح مفاهیم ازجمله.شناسدنمي مرز و حد وی انديشه قدرت و شناختي های توانايي كه شود مي تبديل

 مي ياد تربیت و تعلیم اساسي محورهای از يكي و مهم كانون يك عنوان به آن از امروزه كه است خودتنظیمي يادگیری معاصر،

 به است شناسان وروان مربیان از بسیاری ی عالقه مورد و جالب های بحث از يكي تحصیلي خودتنظیمي ديگر عبارت به .شود

 اشكال ديگر و عملكرد مطالعه قبیل از يادگیری زمینه در را آن ای فزاينده طور به نظران صاحب اخیر های درسال كه طوری

. خود تنظیمي دارای چهار زير مجموعه است كه شامل اند قرارداده استفاده مورد اجتماعي و حركتي شناختي، های مهارت،يادگیری

خود تنظیمي فراشناختي. از بین اين زيرمجموعه  -4خود تنظیمي شناختي و  -3خود تنظیمي انگیزشي  -2خود تنظیمي رفتاری  -1:

آموزان از اينكه چگونه ها ، خود نظم دهي فراشناختي معرف طرح ريزی، باز بیني و نظم دهي است كه  بیان مي كند كه آيا دانش 

يادگیری خود را نظم مي دهند آگاهي دارند يا خیر. اين رابطه ها نشان مي دهد كه برای پیشرفت رياضي نیاز است كه دانش آموز 

از راهبردهای فراشناختي استفاده كند و اگر در يادگیری با مشكالتي مواجه است اشتباهات خود را اصالح كند، راهبردها و روش 

يادگیری خود را تغییر داده و راهبردها و روش های موثر ديگری را جايگزين آن ها كند و يا اينكه خود به نحوی خالقانه مطالب های 

را سازمان دهد  و آنها را ياد بگیرند. بنابراين دانش آموزاني كه از خود تنظیمي بااليي در يادگیری مفاهیم رياضي برخوردارند از 

 رخوردار هستندعملكرد بااليي نیز ب

                                                             
1 Askrav and Brooks 
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فرضيه سوم: بين انگيزه پيشرفت تحصيلي و راهبردهاي خودتنظيمي با عملكرد تحصيلي رابطه چندگانه وجود 

 دارد.
انگیزش پیشرفت تحصیلي  متغیرهایورود نتايج رگرسیون به روش  طبق مالحظه مي شود( 4( و)3)همان طور كه در جدول

و  27/0آنها به ترتیب  2Rو  R. مي باشندعملكرد تحصیلي را دارا  و راهبردهای خودتنظیمي به صورت همزمان قابلیت پیش بیني

تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلي و راهبردهای خودتنظیمي  ی متغیرهایبه وسیله عملكرد تحصیلي% واريانس 7يعني ، است 07/0

تبیین نتیجه اين فرضیه مي توان گفت جوامع گوناگون بر اساس نیازها و ارزشهای حاكم بر آنها در مقاطع زماني متفاوت، در  مي شود.

از زوايای گوناگون به مطالعه رياضي پرداخته اند. در عصر كنوني كه رشد روز افزون فناوری موجب تحوالتي شگرف در زندگي انسان 

ا به زندگي پیچیده داده است، رياضیات بیش از پیش جای خود را در همه زمینه های اجتماعي شده است و زندگي ساده جای خود ر

و صنعتي باز كرده و انسان ناگريز برای دستیابي به پاسخهای الزم و مناسب  به پرسشهای پیچبده به رياضیات روی آورده است. 

ب جهت پیشرفت تحصیلي در درس رياضي انجام شود. از معیارهای بنابراين با توجه به اهمیت رياضیات، بديهي است كه آموزشي مناس

سنجش پیشرفت تحصیلي دانش آموزان در درس رياضي عملكرد تحصیلي آنان در اين درس مي باشد. عملكرد تحصیلي كه همان 

محتوای آن محصول يادگیری است و آن نشان دهنده پیشرفت كلي در سطح يا سطوحي از يك موضوع يا زمینه ی خاص است كه 

از طريق آزمون سنجیده مي شود، يا به عبارتي مي توان گفت عملكرد تحصیلي شامل چیرگي يا تسلط در حیطه مشخص به دنبال 

سطح معیني از دانش و مهارت است. از آنجا كه عملكرد فرد از عوامل مختلفي همچون انگیزش، هیجان، شرايط محیطي، خستگي و 

تنظیم و مؤلفه های انگیزشي اشاره  -( به رابطه بین راهبردهای يادگیری خود 1933)  1تريچ و ترساپین بیماری تاثیر مي پذيرد.

تنظیم استفاده -( معتقد است كه معمواًل بیشتر دانش آموزان از راهبردهای يادگیری خود 1999نموده اند . هم چنین ، زيمرمن ) 

از ديگران مي شود، آگاهي آنها از چگونگي استفاده از  اين راهبردها و نیز  تنظیم -مي كنند. آنچه كه موجب تمايز دانش آموزان خود

 ، داشتن انگیزه برای كاربرد آنها است .

آنچه رابطه ی بین يادگیری خودتنظیم و پیشرفت يادگیری را مشخص مي كند، رابطه ی بین مهارتها و راهبردهای اين نوع 

(، 1995)3و واين 2تي با پیشرفت يادگیری است. بسیاری از پژوهشگران همچون باتلريادگیری، يعني راهبردهای شناختي و فراشناخ

های اجتماعي مهارتبرای دستیابي به  .(. درپژوهش های خود به چنین رابطه ای اشاره كرده اند1995(و هانسفورد)1962)4ساراسون

افراد بايد انگیزه های فرد فرد انسان ها را شناخت. زندگي انسان هیچگاه در حال سكون مطلق نیست؛ بلكه دائما در كشمكش و تالش 

برای به دست آوردن اين نیازها از جمله نیاز به پیشرفت، وضعیت اجتماعي و امنیت جسمي و رواني بهتر است و برای به دست آوردن 

ي كه بشر دائما تحت تاثیر آنهاست. بنابراين برای به دست آوردن اين نیازها بهتر است كه بر مشكالت چیره نیازهايي است. نیازهاي

از طرف ديگر پیشرفت تحصیلي موضوعي است كه شويم و برای به دست آوردن انگیزه پیشرفت، دست به فعالیت های مختلف بزنیم. 

 هر ساله مقدار زيادی از بودجه جوامع صرف تحصیل كودكان و است وبخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامي كشورهای جهان 

 . نوجوانان مي شود

 

 منابع

                                                             
1 Printrich, P.R  & Teresa 

2. Batler  
3 .Vain 
4  .Sarason & Hansford 
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 بعععع   عععع        اهب  هعععع   آمععععو   اث بخشعععع  ب  سعععع .  منصععععو  سععععو ان   و عبعععع ه آبعععع     شعععع    نعععع     اشعععع    

 نعععو هععع     فتعع    فصعععلن م . اهععوا  شععع    انشععه ه  پععع      و ه  ختعع  آمعععو ا   انعع  خعععو تن     عع       و تحصععع ل  عملکعع  

 (. 1389)  21-7صص  13 شم  ه نشن س    وا   
ــان، ــده پورطاهري ــروی ، زبی ــومه، ، خس ــدی معص ــر، محم ــدعلي ف ــش. محم ــای نق ــناختي راهبرده ــدن فراش ــادت و خوان ــای ع  ه

 ،36-22 صـــفحه ، بهـــار ،1 شـــماره ،3 ،دوره مدرســـه شناســـي روان ی دختر،مجلـــه آمـــوزان دانـــش پیشـــرفت انگیـــزش در مطالعـــه

(1393.) 

 

ــايي ــر، تمن ــا؛ ف ــدمي، محمدرض ــب گن ــه.  زين ــزه ی رابط ــرفت انگی ــا پیش ــرفت ب ــیلي پیش ــجويان، در تحص ــلنامه دانش  ی فص

 (.1390) ،19-15،صص4آموزش،شماره راهبردهای

 پسـر آمـوزان دانـش درمیـان تحصـیلي پیشـرفت بـا پیشـرفت انگیـزه و ،اضـطراب اسـنادی هـای سـبك مطالعـه. محسن توحیدی،

 (.1393) معلم، تربیت ،دانشگاه تربیتي روانشناسي ارشد، كارشناسي نامه پايان.  تهران شهر دولتي دبیرستان اول سال

ــب ــي؛ حبی ــعید اله ــیني؛  س ــه ،حس ــي  طیب ــوبری؛ طیب ــي چ ــوری، ، مرتض ــال عاش ــفات رابطــه. جم ــیت، ص ــبك شخص ــای س  ه

ــادگیری ــای و ي ــادگیری راهبرده ــا ي ــرفت ب ــلنامه پیش ــای تحصیلي،دوفص ــناختي راهبرده ــادگیری، در ش ــماره ،1 دوره ي ــفحه ،2 ش -1 ص

15، (1393.) 

 هـای ويژگـي گـری واسـطه بـه تحصـیلي سـازی نـاتوان خـود بـا يـادگیری تنظیمـي خـود بـین ی رابطـه بررسي. صنعان رحماني،

 (.1393) تربیتي، علوم و روانشناسي دانشكده. طباطبايي عالمه دانشگاه نشده، منتشر ارشد، كارشناسي نامه پايان شخصیتي،

 .نشرآگاه: تهران ششم، چاپ(.آموزشي و يادگیری روانشناسي)پرورشي روانشناسي(. 1388.)اكبر سیف،علي

 .نور پیام انتشارات: تهران پرورشي، روانشناسي(. 1384.)اكبر سیف،علي

 فصــلنامه پیشــرفت، انگیــزش بــا يــادگیری راهبردهــای و تفكــر هایســبك رابطــه. مهنــاز احمــدی، ، معصــومه ، فرهــوش

 (.1392) ،35 شماره, نهم سال تحولي، روانشناسي

ــي ــرايم عالي ــین،علي ، خ ــدی، حس ــعید ون ــي(. 1391. ) س ــه بررس ــین رابط ــزه ب ــرفت انگی ــالمت و پیش ــا روان س ــرفت ب  پیش

 370-383 صص ،4 شماره شناسي، روان پژوهشي– علمي مجله المرد، شهرستان متوسطه سوم آموزان دانش تحصیلي

ــان، ــرام میرزايی ــن, به ــان زاده، حس ــیردل, رمض ــا ش ــه. خیرالنس ــای رابط ــادگیری راهبرده ــودتنظیم ي ــزش و خ ــرفت انگی ــا پیش  ب

ــرد ــیلي عملك ــش تحص ــوزان دان ــطه، دوره آم ــوآوری متوس ــای ن ــديريت ه ــي م ــه) آموزش ــای انديش ــازه ه ــوم در ت ــي عل ــماره ،(تربیت  4ش
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The relationship between achievement motivation and self-regulated learning strategies 

with academic performance in mathematics in the second high school students in Ahvaz 

 

Mehrnoosh Heyhavand Kheri poor 

 

Abstract  

The aim of this study was determine the relationship between achievement motivation and self-

regulated learning strategies with academic performance in mathematics in the second high school 

students in Ahvaz. The sample consisted of  136 girls secondary school students That researcher 

has used cluster sampling .The tools used in this study were Hermance achievement motivation 

questionnaire(1998),Zimmerman and Martinez pons self-regulated learning strategies (1986).This 

study was correlational .The results showed that the correlation coefficient between the variables 

of academic achievement and self-regulation strategies with academic performance that using a 

range of subjects Pearson ,respectively was obtained  r=0/18 and r=0/21. These results showed 

,there is significant relationship between achievement motivation and academic performance ,and 

between self-regulated learning strategies with academic performance  .   

Key words: Achievement motivation,Self-regulated strategies, Academic performance. 


