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Abstract 

Introduction: The purpose of the present study was to predict exam anxiety based on the 

motivation of progress and self-regulated learning of female students of the first secondary 

school in Zarghan city. 

Research methodology: The current research was applied in terms of purpose and descriptive 

in nature and correlation type. The statistical population of the current research included all 

female students of the first secondary school in Zarghan city in the academic year of 1401-

1401. The statistical sample of the current research included female students. It is the first 

year of secondary school in Zarghan city, which was selected using cluster random sampling 

method from among the first secondary schools of two schools and 3 classes from each school 

were selected as a sample. The measurement tools in this research include three 

questionnaires: exam anxiety, progress motivation and self-regulated learning. To analyze the 

data, descriptive statistics methods (mean and standard deviation) and Pearson's correlation 

coefficient and multivariate regression were used at the inferential level simultaneously. 

Findings: There is an inverse and significant relationship between exam anxiety and overall 

progress motivation (r=0.55, ρ>0.01). There is an inverse and significant relationship between 

exam anxiety and general self-regulated learning (r=0.41, ρ>0.01). 

Conclusion: Progress motivation and self-regulated learning can predict students' test anxiety. 

Self-regulated learning dimensions can predict students' test anxiety. The dimensions of 

achievement motivation are able to predict students' test anxiety. 
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 چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان دختر 
 .ه ی اول شهر زرقان بوده استدوره ی متوسط

روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر ، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی بودجامعه آماری پژوهش 
بوده است نمونه آماری  2044- 2042حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی اول شهر زرقان در سال تحصیلی 

ش حاضر شامل دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر زرقان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از پژوه
کالس به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه  3بین مدارس متوسطه اول دو مدرسه انتخاب و از هر مدرسه 

ان، انگیزه پیشرفت و یادگیری خودتنظیمی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی)میانگین پرسشنامه اضطراب امتح
 .و انحراف استاندارد( و در سطح استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد

رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین اضطراب امتحان  (42/4<P) ،(r=-55/4)کلیها: بین اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت  یافته
 .معکوس و معناداری وجود دارد رابطه( 42/4<P) ،(r=-02/4)با یادگیری خود تنظیمی کلی

د یادگیری گیری: انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی قادر به پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد.ابعا بحث و نتیجه
خود تنظیمی قادر به پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد. ابعاد انگیزش پیشرفت قادر به پیش بینی اضطراب امتحان دانش 

 .آموزان می باشد
 

 تنظیمی خود یادگیری ، پیشرفت انگیزش ، امتحان اضطراب واژگان کلیدی:

 

 لوم تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در ع

 

 مقدمه 

 ینتر یو اساس ینمهمتریکی از  نظام آموزش و پرورش
 یتاهم .شود یجامعه م یشرفتاست که منجر به پهایی سازمان

 یاست که آن را به عنوان مادر جامعه م ییسازمان تا جا ینا
 و ی، رشدتوان سازمان انسان ساز یآموزش پرورش را م .دانند

که در آموزش پرورش  یعوامل ینمهمتر از ست.توسعه جامعه دان
  .دارند دانش آموز است لیدینقش ک
 با دانش اموزان ، از بسیاری امتحانات ، فصل آغاز با همزمان
 چون هایی نشانه با که شوند می مواجه ناخوشایندی احساس

 با افراد برخی در حالت این. است همراه دلهره و وحشت تنش،
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 لکنت نفس، کوتاهی و تنگی قلب، تپش تعریق، صدا، در لرزش
 پیشرفت میزان به بسته و شود می شروع دهان خشکی و زبان

 سیستم کاهش گاه و تهوع حالت گوارشی، های ناراحتی به آن
 اضطراب» بروز از نمادی حاالت این. انجامد می بدن دفاعی

 تعریف مورد در صاحبنظران از دیگر برخی.است امتحان
 به نسبت افراد که هنگامی: »گویند می امتحان اضطراب
 نگرانی دچار امتحان، شرایط در خود استعداد و توانایی کارآمدی،

 و قلب تپش هراس، پریشانی، با توام حالتی شوند، می تردید و
 ذهن توانایی از رفته رفته که دهد می دست آنها به قراری بی
 می منجر آنها «تحصیلی افت» به نهایت در و کاهد می آنها
 قائل تفاوت امتحان اضطراب انواع بین است الزم ابتدا.شود

 عدم نتیجه آموزان دانش اضطراب اگر که ترتیب این به. شویم
 طبیعی واکنش، این که است واضح باشد، امتحان برای آمادگی

 برنامه و مسئولیت احساس موجب تواند می و است منطقی و
 دانش اگر ولی. شود یادگیری و آموزش امر برای بیشتر ریزی

 امتحان، برای آمادگی داشتن و کافی مطالعه وجود با آموزان
 غیرمنطقی آنها واکنش هستند، نگرانی و استرس دچار هم هنوز

 اگر که جایی آن از ترتیب این به.شود می تلقی کننده ناتوان و
 آدمی ذهن توانایی از شود خارج اعتدال حد از امتحان، از نگرانی

 اصلی دالیل از یکی به نشود درمان حالت ینا اگر و کاهد می
 وجود به عوامل و علل است الزم شود، می مبدل تحصیلی افت

 کارهای راه و شوند شناخته خوبی به امتحان اضطراب ی آورنده
 .[2].شود ارائه آن رفع برای مناسبی

 های نشانه با که است اضطراب از خاصی نوع امتحان، اضطراب
 و امتحان برای شدن آماده شرایط در ریرفتا و شناختی جسمی،

 امتحان اضطراب. شود می مشخص نها آزمو و ها تست انجام
 که گردد زیاد حدی به که شود می مشکل یك به تبدیل زمانی

. کند پیدا تداخل آزمون، انجام و امتحان برای شدن آماده با
 می رنج امتحان اضطراب از ها دانشگاه دانشجویان از بسیاری

 در اختالل موجب که است شدید قدری به اضطراب این .برند
 اضطراب که زمانی حال، این با شود، می امتحان اجرای عملکرد

  از بسیاری برای را مشکالتی گذارد، می تأثیر امتحان عملکرد بر
 بر منفی اثرات دارای تواند می و کند می ایجاد دانش اموزان 

 .[7] برند می رنج آن از که باشد کسانی تحصیلی های توانایی
اضطراب امتحان تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد که می 

تنظیمی اشاره  خود یادگیری و پیشرفت توان به انگیزش
دانش اموزان نقش  در موفقیت یا شکست  پیشرفت انگیزهکرد

انگیزش را می توان به عنوان عامل نیرو دهنده و  بسزایی دارند.
کرد که به تالش فرد، شدت و  هدایت کننده ی رفتار تعریف

جهت می دهد در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت 
دادن و تداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرایند آموزش و 

اشاره  پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است انگیزش تحصیلی
دارد به این که چرا و چگونه دانش آموزان نسبت به موقعیت 

، انگیزه یادگیری پیدا می کنند  های گوناگون یادگیری
پژوهشگرانی که در این حوزه فعالیت نموده اند ضرورت توجه به 
انگیزش در تعلیم و تربیت را به دلیل ارتباط مؤثر آن با یادگیری 
جدید مهارتها، راهبردها، رفتارها و در نهایت موفقیت تحصیلی 

ت متذکر شده اند در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جه
دادن و تداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرایند آموزش و 
پرورش از اهمیت خاص برخوردار است کاهش انگیزش 
تحصیلی و افت تحصیلی به عنوان یکی از معضالت مهم نظام 
آموزشی در کشورهای مختلف باعث به هدر رفتن بسیاری از 
منابع می شود و زیانهای علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی 

 .[3]توجه دولت ها و خانواده ها می کندم
یکی  عنوان بهراهبردهای یادگیری  کارگیری بهاز سوی دیگر، 
است  شده شناخته کننده اضطراب امتحان  تعییندیگر از عوامل 

 مورد راهبرد در علمی تحقیق و است که تئوری ذکر شایان .[0]

 این به پاسخ در 2824 ی دهه اواسط از یادگیری خودتنظیمی

 یادگیری فرایندهای به آموزان دانش چطور که شد مطرح سؤال

 بعد، به 2824 های دهه از درواقع .شوند می خودشان مسلط

 دانش به کمك برای نو راهبردی عنوان به خودتنظیم یادگیری

 طورکلی به و یادگیری فرایندهای بر تسلط منظور به آموزان

 و مشاوران و روانشناسان موردتوجه یادگیری، کیفیت بهبود

لذا، راهبردهای  ؛[5]گرفت قرار تربیت و متخصصان تعلیم
 (2823همکارانش )و  2توسط بندورایادگیری خودتنظیم که ابتدا 

 ؛یادگیری بود یدر زمینهقرار گرفت، دیدگاهی جدید  موردمطالعه
توجه دارند که  مسئلهزیرا راهبردهای یادگیری خودتنظیم به این 

فرایند یادگیری خود را فعال کرده، تغییر دانش آموزان شخصاً 
. خودتنظیمی به فعالیت مستقل نمایند میو تنظیم  دهند می

، دانش آموزان خودتنظیم انجامد میدانش آموزان در آموختن 
شناختی و رفتاری خود را در جهت دستیابی به  های کنش
 .[6] گیرند میبه کار  هایشان هدف

این باورند که هر نظام  بر نظران و کارشناسان آموزشی صاحب
آموزشی باید بتواند عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی را شناسایی 

تنظیم و هدایت کند تا به رشد و یادگیری  یا گونه ها را به و آن
بیشتر دانش آموزان و دانش آموزان منجر شود.موفقیت در امر 

 مسئله عنوان یكبه همواره آن بر مؤثر عوامل و تحصیل

 باوجود ولی .است بوده مطرح وپرورش آموزش رد محوری

 جمع با ساله همه باز های کالن،بودجه و گسترده تحقیقات

 مواجه شکست با که هستیم روبرو آموزانیدانش از کثیری

 پیش بنابراین با توجه به مقدمه مطرح شده محقق بههستند 
 یادگیری و پیشرفت انگیزش  اساس بر امتحان اضطراب بینی
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 شهر اول ی متوسطه ی دوره دختر آموزان دانش ظیمیتن خود
 پژوهش، اصلی مسئله به ابتدا فصل این زرقان پرداخته است در

 نیز درنهایت و اهداف و فرضیه و( عملی و نظری) اهمیت سپس
 است. شده پرداخته تحقیق عملیاتی و نظری تعریف به

 اایف جامعه در مهمی بسیار نقش که هایی سازمان این از یکی
 کننده تربیت که چرا ، است پرورش و آموزش سازمان کند می

 هستند آموزان دانش همین و باشد، می کشور آینده های نسل
 در اجتماع اصلی گرداننده عنوان به دور چندان نه آینده در که

 موفقیت و سالمت  به توجه بنابراین. گیرند می قرار امور راس
 شود می محسوب ضروری امر یك مدارس در آموزان دانش

اضطراب امتحان پدیده ای شایع در میان دانش آموزان و از 
جمله مشکالت رایج نظام آموزشی است که تاثیرات مخربی بر 

 اضطراب .عملکرد و همچنین سالمت جسمی و روانی افراد دارد
 تغییر با که اجتناب است قابل غیر و روانی ناخوشایند یك پدیده
 و قلب تنفس، ضربان تعداد افزایش رنظی کی فیزیولوژ پاسخهای

 ها پژوهشمیدهد کاهش را فرد کارایی و بوده همراه خون فشار
 اهمیت یادگیری در آموزان دانش انگیزش که است داده نشان

 که شده ثابت ها پژوهش این در که چرا دارد، تری مطلوب
 کم یادگیری به کم انگیزش و استوار، یادگیری به قوی انگیزش

 فعالیت انجام و انتخاب برای تالش به گرایش انگیزهد انجام می
 است، ازشکست دوری یا موفقیت به رسیدن آنها هدف که هایی

 معلم کار با خاصی ارتباط که است مهم های انگیزه از یکی این
 تحصیلی ی انگیزه مختلف سطوح از اموزان دانش. دارد

 های اررفت خود زندگی ی شیوه در دلیل، این به  برخوردارند
 اموزانی دانش مثال عنوان به دهند، می بروز خود از را متفاوتی

 دانش به نسبت برخوردارند بیشتری تحصیلی ی انگیزه از که
 بیشتری تمایل ، نیستند برخوردار ای انگیزه چنین از که آموزانی

 برنامه فوق های فعالیت و باالتر ی نمره کسب تحصیالت، به
 برای آموزان دانش در انگیزه یجادا امروزه درحقیقت،.هستند

 ترین اصلی از یکی شاید آن، تداوم و حفظ و گیری یاد
 نظر نقطه از چنین هم. باشد معلمین و والدین های دغدغه

 طول در مدار عالقه انگیزش یك حفظ و ایجاد آموزشی،
 نظر به اساس این بر. است اهمیت حائز بسیار آموزش و گیری یاد
 برای کیفی تجارب تدارك مدارس، وظیفه نتری مهم که رسد می

 رشد و تکلیف در شدن درگیر و عالقه ایجاد آموزان، دانش
 کودکان، از بسیاری زندگی که آنجا استاز آنان دانش و ها مهارت

 در مدارس براین بنا شود، می سپری مدرسه در جوانان و نوجوانان
 سوی به هدایتگر جّو یك از ای نمونه بایستی مقاطع، تمامی
 .[2]باشند درونی انگیزش کننده ایجاد و زندگی مثبت تجارب

نیز از اهمیت   تنظیمی خود در کنار انگیزه پیشرفت  یادگیری
ای است که از دهه باالیی برخوردار است خودتنظیمی سازه

از سوی بندورا مطرح شد. مطالعات اولیه در این زمینه  2864
های کلمه بود که در زمینهتنظیمی به معنای عام متمرکز بر خود

 2824گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح شد از دهه 
های یادگیری مطرح شد و مورد توجه نظریه این سازه در زمینه

گرایی و گوناگون روانشناسی از جمله رفتارگرایی، شناخت
های های مشترك دیدگاهساختارگرایی قرار گرفت از ویژگی

ها با پوشی نسبتا زیاد این نظریهین سازه، هما  گوناگون نسبت به
ها هسته اصلی سازه خودتنظیمی را این نظریه  یکدیگر است همه

پژوهشگران  [2]اندراهبردهای شناختی و فراشناختی معرفی کرده
دارند که مفهوم یادگیری خودتنظیمی یا خودراهبری اذعان می

دی فردی، ریشه در دیدگاه اگزیستانسیالیسم داشته که آزا
 نماید های شخصی را ترغیب میمسئولیت و دیدگاه

این سوال انجام خواهد شد که آیا  راستای در پژوهش این
انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی قادر به پیش بینی 
اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه ی اول بود است 

ر چه ؟بنابراین پرداختن به این مسئله می تواند در شناسایی ه
بیشتر عوامل تاثیر گذار برانگیزش پیشرفت ،یادگیری خود 
تنظیمی و اضطراب امتحان ما را کمك کند .پیشرفت تحصیلی 
در هر جامعه نشان دهنده کار آمدی نظام آموزشی آن جامعه در 
زمینه رسیدن به هدف و توجه به رفع نیازهای فردی و اجتماعی 

ا زمانی می توان موفق گروه هدف است.بنابراین نظام آموزشی ر
دانست که انگیزش پیشرفت دانش آموزان در وضعیت مناسبی 

که  است باتوجه به موارد ذکر شده باال،بدیهی. قرار بگیرد
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همواره یکی از مسائل مهم 
ودغدغه های آموزش وپرورش است .شناخت دقیق متغیرهای 

این مسیر  در واند گام مفیدیموثر بر آنها می ت عوامل تحقیق و
 آیا که است این حاضر پژوهش اصلی سوال بنابراین.به شمار آید

 بینی پیش به قادر تنظیمی خود یادگیری و پیشرفت انگیزش
 باشد؟ می امتحان اضطراب

مفهوم خودتنظیمی از مهمترین موضوعات شناختی مرتبط با 
تعریف یادگیری است که توسط متخصصان به اشکال گوناگونی 

یادگیری خودتنظیم را [8](2882)7مثال زیمرمنشده است. برای 
بر حسب افکار، احساسات و رفتارهای خودانگیخته ای توصیف 

کند که افراد برای دستیابی به اهدافی که خود وضع کرده اند  می
معتقد است  [8](2882زیمرمن )دهند.  مورد استفاده قرار می

گیزشی، فراشناختی و رفتاری در یادگیرنده خودتنظیم به لحاظ ان
فرایند یادگیری خویش نقش فعال دارد؛ بعبارت دیگر، یادگیرنده 
خودتنظیم مشارکت کننده فعال در یادگیری خویش است. از 
لحاظ انگیزشی، یادگیرنده خودتنظیم به توانایی خود اطمینان 
دارد ،مستقل و کنجکاو است و به عبارتی از عالقه درونی و 

دی بیشتری برخوردار است. در بعد فرایندهای خودکارآم
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فراشناختی، فرد خودتنظیم در طول یادگیری و انجام تکالیف به 
ریزی ،هد  گزینی، خودبازبینی و خودارزیابی مشغول می  برنامه

شود. از نظر فرایندهای رفتاری، یادگیرنده خودتنظیم برای به 
ایجاد محیط  حداکثر رساندن یادگیری به انتخاب، سازماندهی و

  .[24]های مناسب می پردازد

در یك پژوهش رابطه بین اضطراب و  [22](2385آبادی ) عباس
ها نشان داده است  تحقیق کرده است یافته پیشرفت تحصیلی را

که بین سطح اضطراب آشکار و پنهان و میزان پیشرفت 
دار معکوس وجود دارد و همبستگی متوسط  تحصیلی رابطه معنی

آموزان به دو گروه  دهد.  با تفکیك دانش نشان می و منفی را
قوی و ضعیف بر اساس معیار معدل درسی، این نتیجه دریافت 

داری  شد که بین دو گروه از نظر سطح اضطراب تفاوت معنا
آموزان ضعیف بیشتر از  وجود دارد و سطح اضطراب دانش

آموزان قوی است. در هر دو گروه سطح اضطراب پنهان از  دانش
ها جهت رابطه علی  اضطراب آشکار بیشتر است. البته این یافته

دهند. بنابراین باید عوامل مختلف را در افت  را نشان نمی
 تحصیلی علل ایجاد اضطراب مورد بررسی قرار داد.

در پژوهشی به نام بررسی رابطه [ 27]( 2386محمدی ) ولی
حان در گیری و اضطراب امت های یاد گیری هدفی با راهبرد جهت
آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی شهر تهران به این  دانش

گیری هدفی با میزان اضطراب  نتایج رسید، بین نوع جهت
داری بدست آمد، بین  آموزان رابطه معنی امتحان دانش

گیری هدفی عملکردی با میزان اضطراب امتحان در  جهت
ی هدفی گیر دار و بین جهت آموزان رابطه مثبت معنی دانش

داری بدست  تسلط با میزان اضطراب امتحان رابطه منفی معنی
گیری هدفی  ها نشان داد که بین جهت چنین یافته آمد. هم

داری  عملکردی با میزان پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی
گیری هدفی تسلط با میزان پیشرفت  وجود دارد و بین جهت

 داری وجود دارد. تحصیلی رابطه منفی معنی
در  [23](2382) هاشمی مرادی و عیری، میرزایی، پروری، شهش

تحقیقی به نام مظالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با 
آموزان دبیرستانی  توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش

های ایالم، کردستان و خراسان به این نتیجه رسیدند که  استان
دار بین  نفی و معناها به طور کلی بیانگر وجود رابطه م یافته

 اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی است.
در تحقیقی تحت  [20](2382) طالبی ، منشی ،کجباف، عاشوری

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی مبتنی بر وب،  "عنوان
نتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت یادگیری مشارکتی و س

روش به این نتیجه رسیدند که  "تحصیلی درس زیست شناسی
مبتنی بر وب برخالف روش سنتی، باعث افزایش انگیزه 
پیشرفت و پیشرفت تحصیلی شده است. همچنین روش 

یادگیری مشارکتی برخالف روش سنتی باعث افزایش پیشرفت 
زه پیشرفت تفاوت تحصیلی شده، اما میان آن دو در انگی

معناداری وجود نداشت. عالوه بر آن میان روش های مبتنی بر 
 .وب و مشارکتی هیچ تفاوت معناداری وجود نداشت

اثربخشی نرم  "در تحقیقی تحت عنوان[ 25] (2382) منتظر
دانش  خودکارآمدیافزار کمك آموزشی بر انگیزه پیشرفت و 

ه این نتیجه ب "آموزان آسیب دیده شنوایی در درس عربی
آموزش عربی به کمك نرم افزار آموزشی، انگیزه رسیدند که 
دانش آموزان آسیب دیده شنوایی را  خودکارآمدیپیشرفت و 

 .افزایش داده است
پژوهشی با عنوان بررسی رابطه  [26](2382)روشنایی

کاری دختران  خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی و اهمال
م داد. یافته ها: نشان داد که بین یادگیری دوره دوم ابتدایی انجا

کاری رابطه معناداری  خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی و اهمال
همچنین یادگیری خودتنظیمی دارای رابطه منفی  .وجود دارد

کاری است یادگیری خودتنظیمی دارای  معنادار با اهمال
کاری است، به این معنی که هر چه  همبستگی منفی با اهمال

تر باشند، نمرات  د، دارای یادگیری خودتنظیمی بیشافرا
یابد و پیشرفت تحصیلی دارای  شان کاهش می کاری  اهمال

 .کاری است رابطه منفی معنادار با اهمال
در پژوهشی با عنوان رابطه راهبردهای  [22](2382) امینی

تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت  –یادگیری خود 
این نتیجه دست یافت که راهبردهای   بهآموزان تحصیلی دانش

یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و همه 
بینی پیشرفت های یادگیری خودتنظیمی توانایی پیشمولفه

 .تحصیلی را دارد
پژوهشی با عنوان رابطه بین انگیزه  [22](2382) صالحی

کاری تحصیلی با بررسی نقش واسطه ای  پیشرفت با اهمال
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی انجام دادند.این پژوهش از نوع 
پژوهش توصیفی )غیر آزمایشی( و به طور دقیق تر همبستگی از 

نظری  -نوع تحلیل مسیر و از نوع هدف پژوهش با هدف بنیادی
بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع 

دوم شهرستان آبیك  دوم متوسطه دبیرستان الزهرا در ناحیه
بودند. از جامعه آماری حاضر  86-82قزوین در سال تحصیلی 

نفر  254باشد به روش تصادفی تعداد  نفر می 754ها  که تعداد آن
انتخاب شدند.جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه استاندارد 

کاری تحصیلی  (،پرسشنامه اهمال2824)3هارترانگیزش تحصیلی 
 نامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمیوپرسش (2322) سواری

( استفاده شد. یافته ها نقش واسطه ای راهبردهای 2884)
کاری و انگیزه پیشرفت  یادگیری خودتنظیمی را بروی اهمال

تحصیلی نشان داد. نتیجه گیری: بخشی از مسیر تأثیر گذاری 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A*
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A*
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1+%D9%83%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%81
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A6%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
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کاری تحصیلی از طریق راهبردهای  انگیزه پیشرفت بر اهمال
گیرد بدین معنا که راهبردهای  تنظیم صورت مییادگیری خود 

یادگیری خودتنظیمی قابلیت ایجاد انگیزش و کاهش 
گیری  کاری را دارد و این راهبردها در افزایش جهت اهمال

 آموزان تأثیرگذار است. پیشرفت دانش
نام "در تحقیقی به  [28](2382، بخشانی و سلیمانی )پور لشکری

بر  "متحان با عملکرد تحصیلیبررسی ارتباط بین اضطراب ا
آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان  نفر از دانش 835روی  

انجام دادند نتایج پژوهش نشان داد که بین سطح اضطراب 
امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه منفی وجود داشت و شیوع 

 داری داشت. اضطراب امتحان بین دختران و پسران تفاوت معنا
نام "در تحقیق خود به [ 74]( 2388قیقی )، شکرکن و حزاده قلی

گانه پیشرفت با  های چهار گانه هدف بررسی روابط ساده و چند
آموزان پسر سال  اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش

به این نتایج رسیدند، که بین  "های شهرستان ایذه اول دبیرستان
، دار گرا و اضطراب امتحان همبستگی منفی معنی هدف تسلط

بین هدف تسلط اجتناب و اضطراب امتحان همبستگی مثبت 
گرا و عملکرد اجتناب با  دار وجود دارد. و بین اهداف عملکرد معنی

دار وجود ندارد. همجنین نتایج  اضظراب امتحان همبستگی معنی
حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر نشان داد که 

های اهداف  ضریب چند متغیری برای ترکیب خطی متغیر
دار  آموزان معنی گانه پیشرفت با اضطراب امتحان دانش چهار

است. در ضمن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان 
های  گانه پیشرفت به عنوان متغیر های اهداف چهار متغیر
گرا و تسلط اجتناب  های اهداف تسلط بین متغیر پیش
ها  همچنین یافتهباشند.  کننده اضطراب امتحان می بینی پیش

گانه و عملکرد تحصیلی همبستگی  های چهار نشان داد بین هدف
مثبت وجود دارد. در ضمن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

های  گانه یشرفت به عنوان متغیر های اهداف چهار از میان متغیر
گرا و عملکرد اجتناب  های اهداف تسلط بین متغیر پیش
 باشند. تحصیلی میکننده عملکرد  بینی پیش
 بین یابی مدل عنوان با پژوهشی [72](2044)همکاران و رزاقی
 خودکارآمدی،) انگیزشی باورهای های مولفه پیشرفت، اهداف
 تحصیلی کاری اهمال و( امتحان اضطراب و درونی گذاری ارزش

 بین در خودتنظیمی یادگیری راهبردهای گری میانجی با
 به مطالعه این در دادند امانج تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 آماری روش از مفروض، مدل در ساختاری روابط آزمون منظور
 افزار نرم با جزیی مجذورات حداقل ساختاری معادالت یابی مدل

Smart PLS همه که بود این بیانگر نتایج. شد استفاده 
. داشتند برازش شده گردآوری های داده با برازندگی های شاخص

 اهداف خودکارآمدی، مستقیم اثر که داد نشان اه یافته همچنین

 و منفی تحصیلی کاری اهمال بر درونی گذاری ارزش و تبحری
 امتحان اضطراب و گرایشی اجتنابی، اهداف مستقیم اثر معنادار،

 باورهای مستقیم اثر. بود معنادار و مثبت تحصیلی کاری اهمال بر
 خودتنظیمی ییادگیر راهبردهای بر پیشرفت اهداف و انگیزشی

 تحصیلی کاری اهمال با خودتنظیمی یادگیری راهبردهای اثر و
 بر تبحری اهداف و انگیزشی باورهای غیرمستقیم اثر. بود معنادار
 یادگیری راهبردهای واسطه به تحصیلی کاری اهمال

 و گرایشی اهداف غیرمستقیم اثر ولی معنادار خودتنظیمی
 خودتنظیمی راهبردهای ریگ میانجی با کاری اهمال بر اجتنابی
 .نبود معنادار

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه [ 77](7426و همکاران ) 0سان
بین مولفه های انگیزش و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با 

کاری تحصیلی انجام دادند. شرکت کنندگان در این  اهمال
دانشجوی کارشناسی مالزی بودند. نتیجه  244مطالعه شامل 

تحلیل همبستگی پیرسون جهت گیری ذاتی ، ارزش تجزیه و 
های وظیفه ای ، تمرین ، تفسیر ، خودتنظیمی فراشناختی ، 
استراتژی های مدیریت منابع ، سازماندهی و تفکر انتقادی را 

کاری  عنوان مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال به
داری دارند. عالوه بر این ،  تحصیلی همبستگی منفی معنی

داری  کاری تحصیلی همبستگی مثبت معنی طراب با اهمالاض
داشت. جهت گیری بیرونی و کنترل باورهای یادگیری با 

 داری نداشت.  کاری تحصیلی ارتباط معنی اهمال
تحقیقی تحت عنوان  در [73](7472و همکاران ) 5نهوسای

اضطراب امتحان و سازگاری دانش اموزان انجام داد نتایج نشاد 
 یآموزان مشکالت دانش ی شوداضطراب امتحان باعث مدادکه  

 یین را تجربه کنند .پا یرا همچون سازگار
تحت عنوان اضطراب  یقیدر تحق[ 70] (7474) 6روهرمن

 یجدانش اموزان انجام داد نتای روان شناخت یامتحان و آشفتگ
روان  یشود آشفتگ ینشاد دادکه  اضطراب امتحان باعث م

 زان می شود ی در دانش آموشناخت
تحت عنوان اضطراب امتحان و  یقیتحق در [75](7474) 2سو ارز

  انجام داد نتایج نشان   دانش اموزان انجام داد یستی  و انگیزهبهز
یزه پایین در دانش و انگ  یستیبهزکه اضطراب امتحان باعث 

 آموزان می شود.
 استراتژی عنوان با پژوهشی [76](7474)همکاران و 2لیمون
 دانشجویان کاری اهمال بینی پیش در خودتنظیم یادگیری های

 با کاری اهمال روابط ، منظور این برای. دادند انجام دانشگاه
 زمان مدیریت و فراشناختی و شناختی یادگیری های استراتژی

.. شد بررسی مرد و زن های گروه در همچنین و نمونه کل در
 نتایج بود دانشگاه دانشجوی 054 شامل مقطعی مطالعه این



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

22 

 به قادر خودتنظیم یادگیری های استراتژی که داد نشان
 .باشد می تحصیلی کاری اهمال بینی پیش

 اهداف پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 هدف اصلی 

 و پیشرفت انگیزش  اساس بر امتحان اضطراب بینی پیش -
 آموزان دختر. دانش تنظیمی خود یادگیری

 فرعی: اهداف 

 انگیزش های مولفه  اساس بر متحانا اضطراب بینی پیش -
 . پیشرفت

 یادگیری های مولفه  اساس بر امتحان اضطراب بینی پیش -
 خودتنظیمی

 فرضیات پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 فرضیه اصلی 

 بینی پیش به قادر تنظیمی خود یادگیری و پیشرفت انگیزش -
 .باشد می امتحان اضطراب

 فرعی های فرضیه: 

 اضطراب بینی پیش به قادر پیشرفت انگیزش های مولفه -
 باشد. می امتحان

 اضطراب بینی پیش به قادر خودتنظیمی یادگیری های مولفه -
 .باشد می امتحان

 
 

 پژوهش یروش شناس
 اساس بر امتحان اضطراب پیش بینی"هدف پژوهش حاضر

 دختر آموزان دانش تنظیمی خود یادگیری و پیشرفت انگیزش
پژوهش حاضر ، بوده است . زرقان شهر اول ی متوسطه ی دوره

از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع 
 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشهمبستگی بود

زرقان در سال  شهر اول ی متوسطه دختر ی دوره آموزان
 حاضر پژوهش آماری نمونهبوده است  2044- 2042تحصیلی 

 که باشد می زرقان شهر متوسطه اول دوره آموزان دانش شامل
 بین از ای خوشه تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با

 کالس 3 مدرسه هر از و انتخاب مدرسه دو اول متوسطه مدارس
ابزار اندازه گیری در این تحقیق  .شد انتخاب نمونه عنوان به

 و  پیشرفت انگیزه امتحان، اضطراب شامل سه پرسشنامه
ظیمی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از خودتن یادگیری

روش های آمار توصیفی)میانگین و انحراف استاندارد( و در سطح 
 به متغیره چند پیرسون رگرسیون همبستگی ضریب استنباطی

 استفاده شد. همزمان روش
 

 یافته ها
 در ابتدا به بررسی همبستگی بین متغیر ها پرداخته می شود.

زش پیشرفت  و ابعاد آن با اضطراب بررسی ارتباط بین انگی
  .امتحان

 
 

 : ماتریس همبستگی بین انگیزش پیشرفت و ابعاد آن با اضطراب امتحان2جدول 
 8 2 2 6 5 0 3 7 2 متغیر

         2 انگیزش پیشرفت  کلی -2

        2 28/4** باال بودن سطح آرزو -7

       2 63/4** 85/4** داشتن پشتکار -3

      2 87/4** 60/4** 80/4** اد به نفساعتم -0

     2 25/4** 25/4** 62/4** 20/4** ادراك پویا از زمان -5

    2 25/4** 22/4** 22/4** 68/4** 87/4** فرصت جویی -6

   2 24/4** 22/4** 26/4** 22/4** 24/4** 83/4** سخت کوشی -2

  2 22/4** 62/4** 22/4** 62/4** 25/4** 68/4** 22/4** مالك انتخاب دوست -2

 2 02/4** 64/4** 52/4** 55/4** 55/4** 64/4** 63/4** 65/4** آینده نگری -8

 -37/4** -54/4** -02/4** -08/4** -56/4** -06/4** -57/4** -02/4** -55/4** اضطراب امتحان -24
**

P≤ 42/4     
*
P≤ 45/4  

 
 می توان متوجه شد که:  2بر اساس اطالعات جدول 

 ( 55/4بین اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت  کلی-=r ،
42/4>ρ .رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

 ( 02/4بین اضطراب امتحان با مولفه باال بودن سطح آرزو-
=r ،42/4>ρ .رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 
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 ( 57/4بین اضطراب امتحان با مولفه داشتن پشتکار-=r ،
42/4>ρمعکوس و معناداری وجود دارد.  ( رابطه 

  (06/4بین اضطراب امتحان با مولفه اعتماد به نفس-=r ،
42/4>ρ .رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

 ( 56/4بین اضطراب امتحان با مولفه ادراك پویا از زمان-
=r ،42/4>ρ .رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

 08/4ویی )بین اضطراب امتحان با مولفه فرصت ج-=r ،
42/4>ρ .رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

 ( 02/4بین اضطراب امتحان با مولفه سخت کوشی-=r ،
42/4>ρ .رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

  بین اضطراب امتحان با مولفه توجه به مالك شایستگی در
( رابطه معکوس و معناداری r ،42/4>ρ=-54/4انتخاب دوست )

 ارد.وجود د

  37/4) آینده نگریبین اضطراب امتحان با مولفه-=r ،
42/4>ρ .رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

  بررسی ارتباط بین یادگیری خود تنظیمی و ابعاد آن با
 اضطراب امتحان  : 

 

 : ماتریس همبستگی بین ابعاد یادگیری خود تنظیمی با اضطراب امتحان7جدول 
 5 0 3 7 2 متغیر

     2 ادگیری خود تنظیمیی -2

    2 82/4** راهبردهای شناختی -7

   2 87/4** 82/4** راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع -3

  2 82/4** 85/4** 88/4** باورهای انگیزشی -0

 2 -38/4** -04/4** -07/4** -02/4** اضطراب امتحان -5
**

P≤ 42/4     
*
P≤ 45/4  

 
 می توان متوجه شد که:  7بر اساس اطالعات جدول 

 (  02/4بین اضطراب امتحان با یادگیری خود تنظیمی کلی-
=r ،42/4>ρ.رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

  07/4) راهبردهای شناختیبین اضطراب امتحان با مولفه-
=r ،42/4>ρ.رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

  ناختی و راهبردهای فراشبین اضطراب امتحان با مولفه
( رابطه معکوس و معناداری r ،42/4>ρ=-04/4) مدیریت منابع

 وجود دارد.

  38/4) باورهای انگیزشیبین اضطراب امتحان با مولفه-=r ،
42/4>ρ.رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ) 

 فرضیه های پژوهش: 
قادر به و یادگیری خود تنظیمی فرضیه اول: انگیزش پیشرفت 

 امتحان دانش آموزان می باشد.اضطراب  بینی پیش
برای بررسی این فرضیه ابتدا از رگرسیون چند متغیره به روش 

 همزمان استفاده می شود.

 
 : مشخصه های آماری رگرسیون بین انگیزش پیشرفت و یادگیری خودتنظیمی با اضطراب امتحان به روش همزمان3جدول

 R ² R F DF › P β T › p 

 متغیرهای
 پیش بین

 ش پیشرفتانگیز
 4442/4 7و  202 2/32 336/4 524/4

052/4- 42/6- 4442/4 

 442/4 -2/7 -742/4 یادگیری خود تنظیمی

 

 , p > 42/4 [ 3 جدولاز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در 
2/32 ( =202 , 7  )F [ که بین متغیرهای  توان استنباط کردمی

نظیمی( و متغیر بین )انگیزش پیشرفت و یادگیری خود ت پیش
دار وجود دارد. و با  مالك )اضطراب امتحان( رابطه خطی معنی

توان نتیجه گرفت که، توجه به سطح معناداری ستون آخر می
مقدار بتای انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی معنادار 

توانند اضطراب (. یعنی این متغیرها می >42/4Pشده است )
یش بینی نمایند. و ضریب امتحان  را به طور معکوس پ

( است، 336/4همبستگی چندگانه )ضریب تعیین( محاسبه شده )
درصد از واریانس متغیر اضطراب امتحان  توسط  6/33پس 

 انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی  پیش بینی می شود.  
اضطراب  بینی قادر به پیش فرضیه دوم: ابعاد انگیزش پیشرفت 

  می باشد.امتحان دانش آموزان 

برای بررسی این فرضیه ابتدا از رگرسیون چند متغیره به روش 
 همزمان استفاده می شود.
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 : مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد انگیزش پیشرفت  و اضطراب امتحان به روش همزمان0جدول 
 R ² R F DF › P β T › p 

متغیر های 
 پیش بین

 باال بودن سطح آرزو

 4442/4 2و  202 3/24 368/4 642/4

7/4- 6/2- 2/4 

 43/4 -2/7 -577/4 داشتن پشتکار

 2/4 -5/2 -782/4 اعتماد به نفس

 443/4 -8/7 -308/4 ادراك پویا از زمان

 2/4 -766/4 -405/4 فرصت جویی

 6/4 -025/4 -422/4 سخت کوشی

توجه به مالك شایستگی در 
 انتخاب دوست

45/4- 076/4- 6/4 

 0/4 -275/4 -422/4 آینده نگری

 
 , p > 42/4 [ 0 جدولاز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در 

3/24 ( =202 , 2  )F [ که بین متغیر  توان استنباط کردمی
بین )ابعاد انگیزش پیشرفت ( و متغیر مالك )اضطراب  های پیش

ارد. و با توجه به سطح دار وجود د امتحان( رابطه خطی معنی
توان نتیجه گرفت که، مقدار بتای داشتن معناداری ستون آخر می

( معنادار  >42/4P( و ادراك پویا از زمان ) >45/4Pپشتکار )
توانند به طور معکوس، شده است. یعنی این متغیرها  می

اضطراب امتحان را پیش بینی نمایند. و ضریب همبستگی 

 8/36( است، پس 368/4محاسبه شده ) چندگانه )ضریب تعیین(
درصد از واریانس متغیر اضطراب امتحان توسط داشتن پشتکار و 

 ادارك پویا از زمان پیش بینی می شود. 
 بینی فرضیه سوم: ابعاد یادگیری خود تنظیمی قادر به پیش

  اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد.
متغیره به روش  برای بررسی این فرضیه ابتدا از رگرسیون چند

 همزمان استفاده می شود.

 
 : مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد یادگیری خود تنظیمی و اضطراب امتحان به روش همزمان5جدول 

 R ² R F DF › P β T › p 

ی 
ها

ر 
تغی

م
ین

ش ب
پی

 

 راهبردهای شناختی

03/4 225/4 46/22 
و  206
3 

4442/4 

530/4- 42/7- 40/4 

 7/4 -2/2 -322/4 شناختی و مدیریت منابعراهبردهای فرا

 7/4 -442/2 -025/4 باورهای انگیزشی

 

 , p > 42/4 [ 5 جدولاز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در 
46/22 ( =206 , 3  )F [ که بین متغیر  توان استنباط کردمی

بین )ابعاد یادگیری خود تنظیمی( و متغیر مالك  های پیش
دار وجود دارد. و با توجه به  امتحان( رابطه خطی معنی)اضطراب 

توان نتیجه گرفت که، مقدار بتای سطح معناداری ستون آخر می
(. یعنی  >45/4Pمولفه راهبردهای شناختی معنادار شده است )

تواند به طور معکوس اضطراب امتحان را پیش این متغیر می
تعیین( محاسبه بینی نماید. و ضریب همبستگی چندگانه )ضریب 

درصد از واریانس متغیر اضطراب  5/22( است، پس 225/4شده )
 امتحان توسط مولفه راهبردهای فراشناختی پیش بینی می شود. 

 

 بحث و نتیجه گیری
که بین  توان استنباط کرداز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون می

بین )انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی(  متغیرهای پیش

دار وجود  یر مالك )اضطراب امتحان( رابطه خطی معنیو متغ
توان نتیجه دارد. و با توجه به سطح معناداری ستون آخر می

گرفت که، مقدار بتای انگیزش پیشرفت و یادگیری خود تنظیمی 
توانند اضطراب امتحان  معنادار شده است یعنی این متغیرها می

 یافته   این نتبیی را به طور معکوس پیش بینی نمایند. در
 نسبت خود خودتنظیم دانش آموزان  اینکه گفت به دلیل میتوان

 م اقدام  آینده یادگیری افق ترسیم و شخصی اهداف تدوین به
 واقعی و اهداف بخشیدن واقعیت و تحقق به نسبت یکنند،

  بیشتری مسئولیت احساس و میکنند مضاعف تالش آن ساختن
 تکالیف به دانش آموزان  ینا همچنین و می دهند نشان خود از

 دریافت و تکلیف انجام صرف و می کنند نگاه یادگیری به منزله

 برای تکلیف خود اساس این بر و نیست مهم آنان برای نمره 

 به نسبت خودتنظیم دانش آموزان به عالوه .است ارزشمند آنها

 مطلب زوایایی مختلف  و نیستند بی تفاوت یادگیری مطالب
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 میکنند سعی و میدهند قرار بررسی و موردنقد را ییادگیر مورد

 به منجر که دهند اختصاص مطالبی فراگیری به را خود وقت

 آن منفی و مثبت پیامدهای همه به و شود آنها پیشرفت و رشد

 فراگیران کاهش اضطراب امتحان در  معرف این و میاندیشند

 یخودتنظیم راهبردهای یادگیری که کرد بیان توان است می
 فراشناختی در دانش خودتنظیم یادگیرندگان که شود می سبب

 در را خود فرآیندهای ذهنی چگونه بدانند و کنند پیدا مهارت
 در آنها همچنین .دهند سوق فردی اهداف و پیشرفت جهت

 ریزی، خودنظارتی، برنامه به اقدام یادگیری مختلف مراحل
 از نوع این انگیزشی نظر از. کنند می خودسنجی و خودکنترلی

 در انطباقی مناسب های نگرش و باورها داشتن به یادگیری
 انجام تکالیف در مندی عالقه ویژه به تحصیلی ی حوزه

 کمك فروانی زمینه، این در الزم پشتکار و تالش و تحصیلی
 و مستقل خودکارآمد الیق، را خود فرد شود می سبب و نموده
 یادگیرندگان قادرند نای رفتاری، نظر از همچنین. نماید تصور

 و خلق ریزی پی انتخاب، بهینه، یادگیری برای را هایی محیط
 امتحان می شود. نمایند که منجر به کاهش اضطراب

که بین  توان استنباط کرداز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون می
بین )ابعاد انگیزش پیشرفت ( و متغیر مالك  متغیر های پیش

دار وجود دارد. و با توجه به  معنی )اضطراب امتحان( رابطه خطی
توان نتیجه گرفت که، مقدار بتای سطح معناداری ستون آخر می

داشتن پشتکار  و ادراك پویا از زمان معنادار شده است. یعنی 
توانند به طور معکوس، اضطراب امتحان را این متغیرها  می
 پیش بینی نمایند.

که بین  ستنباط کردتوان ااز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون می
بین )ابعاد یادگیری خود تنظیمی( و متغیر مالك  متغیر های پیش

دار وجود دارد. و با توجه به  )اضطراب امتحان( رابطه خطی معنی
توان نتیجه گرفت که، مقدار بتای سطح معناداری ستون آخر می

مولفه راهبردهای شناختی معنادار شده است  یعنی این متغیر 
 ه طور معکوس اضطراب امتحان را پیش بینی نماید.تواند بمی

 

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش

  با توجه به نتایج تحقیق و اینکه انگیزش پیشرفت قادر به
اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد پیشنهاد می  بینی پیش

شود با توجه به اینکه موقیعت های امتحانی که به صورت سنتی 
ادی و کاغذی اجرا می شد هنوز هم و در قالب ازمون های مد

با گذشت سال هایی چند برای فراگیران مقاطع مختلف همواره 
توام با استرس بوده است توصیه می شود به جای ازمون های 
مدادی و کاغذی از ازمون های عملکردی و مهارتی بیشتر 

 استفاده شود.

 به قادر پیشرفت انگیزش اینکه و تحقیق نتایج به توجه با 
 می پیشنهاد باشد می آموزان دانش امتحان اضطراب بینی شپی

  فعالیتهای و تالش به نمره بر جای تاکید به آموزشی شود مراکز
 یادگیری در آنها که اشتباهات این و کنند دانش اموزان تاکید

 آنها اضطراب از میزان طریق این از تا می باشد اصالح قابل
 پیشرفت افزایش انگیزش و ایجاد بر سعی همچنین شود، کاسته
 قبول داشتن استقالل، خصوص در آموزش لزوم و باشند داشته

 به تحصیلی ضروری پیشرفت برای شکست و موفقیت مسئولیت
 .میرسد نظر

  با توجه به نتایج تحقیق و اینکه یادگیری خود تنظیمی قادر
اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد. پیشنهاد  بینی به پیش

 و تنظیمی-خود یادگیری مقوله به دبیران بیشتر تمی شود عنای
 مهارتهای بر تقویت مؤثر ای به گونه که درسهایی طرح تدوین

 باشد. توجه شده دانش آموزان تنظیمی-خود یادگیری

  با توجه به نتایج تحقیق و اینکه  ابعاد یادگیری خود تنظیمی
 یهاضطراب امتحان دانش آموزان می باشد ته بینی قادر به پیش

 حوزه در دبیران معلومات سطح ارتقای برای آموزشی بسته های
 آموزشی کارگاههای در آن و ارائة تنظیمی-خود یادگیری

  با توجه به نتایج تحقیق و اینکه  ابعاد یادگیری خود تنظیمی
اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد  بینی قادر به پیش

 آموزه های تعلیم موضوعات با آموزشی دورههای برگزاری
 پرورش و آموزش دست اندرکاران برای تنظیمی-خود یادگیری

  با توجه به نتایج تحقیق و اینکه  ابعاد یادگیری خود تنظیمی
اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد  بینی قادر به پیش

 آنها آموزش و مدارس مشاوران برای دستورالعملهایی تدوین
 تنظیمی-خود یادگیری رنظ از آموزانی که دانش به کمك برای

 هستند مواجه دشواریهایی با مطالعه مهارتهای و

  با توجه به نتایج تحقیق و اینکه یادگیری خود تنظیمی قادر
 اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد برای بینی به پیش

 درسی، کتابهای در شود می آموزان پیشنهاد دانش آگاهی
 به آگاهی این. ودش گنجانده راهبردهای خودتنظیمی آموزش
 تکالیف با رویارویی در که دهد می را این امکان آموزان دانش

 اهمیت و نقش به توجه با .برگزینند را بهترین راهبرد شناختی
 در این آموزش ها  است الزم خودتنظیمی راهبردهای یادگیری

 . شوند داده آموزش ها ی مختلف، دوره و سنین

  

 نتیجه گیری
 بینی پیش به قادر تنظیمی خود یادگیری و پیشرفت انگیزش 

ابعاد یادگیری خود .باشد می آموزان دانش امتحان اضطراب
اضطراب امتحان دانش آموزان می  بینی تنظیمی قادر به پیش
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اضطراب  بینی قادر به پیش ابعاد انگیزش پیشرفت  باشد.
 امتحان دانش آموزان می باشد.

 

 مالحظات اخالقی

 پژوهشپیروی از اصول اخالق 
 است: شده رعایت زیر اخالقی مالحظات پژوهش دراین

 مشابه در مرحله  موضوعات از برداری کپی عدم و بودن بدیع
 انتخاب موضوع

 علمی امانت و صداقت رعایت 

 اعتبار فاقد منابع از استفاده عدم 
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