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 Purpose: One of the most important factors that can affect the 

quality of learning, self-regulation learning strategies play an 
important role in the quality of learning. The present study was 

carried out with the aim of predicting math performance based on 

self-regulation strategies in first secondary students of Saveh city. 
Materials and Methods: The self-report forms (student), parent, 

and teacher of self-regulated learning strategies questionnaire 

(SRSI) named SRSI-SR, SRSI-PRS, and SRSI-TRS were 
implemented in the first secondary level students of Saveh city. For 

this purpose, after translating and preparing the mentioned 

questionnaires, SRSI-SR and SRSI-PRS questionnaires were sent to 

1480 students and their parents via email. After one month passed 
and reminder emails were sent, 785 SRSI-SR questionnaires, 753 

SRSI-PRS questionnaires and 197 SRSI-TRS questionnaires were 

returned. After removing incomplete questionnaires, the number of 
SRSI-SR and SRSI-PRS questionnaires was reduced to 610 

questionnaires and entered into the analysis. 

Findings: The questionnaires completed by the teachers had no 
defects and all 197 questionnaires were included in the analysis. 

Conclusion: The results showed that all three self-administered, 

parent, and teacher questionnaires had strong predictive and 

explanatory power in relation to students' math performance. 
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 خودتنظیمی راهبردهای براساس ریاضی عملکرد بینی پیش

 ساوه شهر اول متوسطه مقطع آموزان دانش در

 1نعیمی سارا
 ساوه، دانشگاه واحد ،تربيتي روانشناسيگروه  دکتری، دانشجوی

 اسالمي، ساوه، ایران. آزاد
 

 *2مینائی اصغر
 طباطبائي، عالمه دانشگاه گيری، اندازه و سنجش گروه دانشيار،

 .(مسئول نویسنده) ایران تهران،
 

 3نیوشا بهشته
اسالمي،  زادآ دانشگاهواحد ساوه، ، شناسي روان گروه استادیار،

 ، ایران.ساوه
 

 دهیچک
 یادگيری کيفيت بر تواندمي که عواملي مهمترین از یکي: هدف

 رد مهمي نقش  خودتنظيمي یادگيری راهبردهای باشد، تاثيرگذار
 عملکرد بينيپيش هدف با حاضر پژوهش. دارد یادگيری کيفيت
 مقطع آموزان-دانش در خودتنظيمي راهبردهای براساس ریاضي

 .شد اجرا ساوه شهر اول متوسطه
 معلم و والد، ،(آموزدانش) دهيخودگزارش فرمهای :ها روش و مواد

 عنوان با (SRSI) خودتنظيمي یادگيری راهبردهای پرسشنامه

SRSI-SR، SRSI-PRS، و SRSI-TRS در 
 این برای. درآمد اجرا به ساوه شهر اول متوسطه مقطع آموزاندانش

 مذکور، هایپرسشنامه سازیآماده و ترجمه از پس منظور
 آموزدانش 1480 برای SRSI-PRS و SRSI-SR پرسشنامه

 ماه یک گذشت از پس. گردید ارسال ایميل طریق از آنها والدین و
 SRSI-SR پرسشنامه 785 تعداد یادآوری، هایایميل ارسال و

-SRSI پرسشنامه 197 و SRSI-PRS پرسشنامه 753 و

TRS تعداد ناقص هایپرسشنامه حذف از پس. شد داده برگشت 
 پرسشنامه 610 به SRSI-PRS و SRSI-SR پرسشنامه

  .شدند هاتحليل وارد و کرد پيدا کاهش
 و ندنداشت نقصي معلمان توسط شده تکميل هایپرسشنامه :ها یافته
 .شدند تحليل وارد پرسشنامه 197 همه

خودگزارش هایفرم پرسشنامه سه هر داد نشان نتایج :گیری نتیجه
 تباطار در قوی کنندگيتبيين و بينيپيش قدرت معلم، و والد دهي،

  .داشتند را آموزاندانش ریاضي عملکرد با
 

 خودتنظيمي، یادگيری راهبردهای آموزان،دانش :واژگان کلید
 ریاضي عملکرد

 
 10/01/1401: دریافت تاریخ
 27/02/1401 :پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولasghar.minaei@yahoo.com 

 

 مقدمه
راهبردهای خودتنظيمي شامل  شانکبنا به تعریف زیمرمان و 

ی و حفظ فعاليتهای شناختي، سازفعالفرایندهایي است که منجر به 
که معطوف به دستيابي به هدف هستند.  شوديمرفتاری، و عاطفي 

مهارت طراحي،  آموزاندانشمنظور از خودتنظيمي این است که 
کنترل و هدایت فرایندهای یادگيری خود را دارند و تمایل دارند یاد 
بگيرند و کل فرایند یادگيری را برای خود ارزیابي کنند و به آن 

که خودتنظيم است معتقدند فردی  کامرون(. لونتال و 1) شندینديب
و  کنديمکه خودش مشکل را حل  شوديمبه عنوان فردی شناخته 

ی زيآمتيموفقهدفش بهبود توانایيها و عملکرد خویش است و بطور 
تا فاصله بين حالت  کنديمزیرا تالش  دیآيبرماز عهده وظایف خود 

. توانایي خودتنظيمي این امکان کندموجود و حالت مطلوب را پر 
 ،کندتا از طریق آن اهداف یادگيری خود را تنظيم  دهديمفرد  را به

را با  هاآنبر رفتارهای خودش کنترل و نظارت داشته باشد، 
معيارهای خودش بسنجد و در جهت تقویت خود و دیگران، به کار 

 .ببرد
خودتنظيمي یکي از مهمترین متغيرهای روانشناختي تاثيرگذار بر 
پيشرفت و موفقيت شخصي، تحصيلي و اجتماعي در طول دوران 

. در واقع، یادگيری خودتنظيمي به عنوان شوديمنوجواني محسوب 
يممحسوب  آموزاندانشعامل اساسي و مهم در موفقيت تحصيلي 

 .شود

ي که از مهارتهای خودتنظيمي وزانآمدانش دهديمنشان  هاپژوهش
عملکرد تحصيلي  آموزاندانشخوب برخوردارند در مقایسه با سایر 

ند داری نسبت به آینده ترنانهيخوشبدیدگاه  ( و همچنين3، 2بهتر )
(. خودتنظيمي، فراتر از کالس درس، برای موفقيت در 3)

ی کاری و تفریحي که نيازمند فعال بودن درباره هاتيموقع
مهارتهای یادگيری و اصالح و تغيير هستند نيز مهم است. یک هدف 

برای یادگيری  آموزاندانشی سازآمادهآموزش و پرورش، 
مهم آن به حساب  مؤلفهیک  SRLاست و مهارتهای  العمرمادام

 .دیآيم

ی تحصيلي مهم است، اما هاهیپابرای تمام سطوح و  SRLاگرچه 
راهنمایي( که در اول )مقطع متوسطه  آموزاندانشاین مهارتها برای 

حال گذار از ابتدایي به یک مقطع باالتر هستند از اهميت ویژه 
شاهد یک  نوعاًمقطع راهنمایي  آموزاندانشبرخوردار است. در 

(. در 4) ميهستکاهش در انگيزه، خودکارآمدی و عملکرد تحصيلي 
با تکاليف متعدد و متنوع از سوی  غالباً آموزاندانشمقطع راهنمایي، 

معلمان مختلف مواجه هستند و پيوند و ارتباط کمتری با معلمان و 
در مورد  آموزاندانشکه  روديم(. انتظار 5دارند )مدیران مدرسه 

(. این 6باشند ) ریپذتيمسئولیادگيری خودشان، خودانگيخته و 
که با سایر تغييرات مانند افزایش پيچيدگي در روابط  اتفاقات زماني

، شوديمناشي از نوجواني ترکيب  "طوفان و استرس"همساالن و 
برای  زيبرانگچالشدوران مدرسه راهنمایي را به یک دوران 

 تواننديم SRL. اینجاست که مهارتهای کنديمتبدیل  آموزاندانش
 موفقيت کمک کنند. در گام گذاشتن در مسير آموزاندانشبه 

مقطع راهنمایي، یادگيری  آموزاندانشیکي از چالشها برای 
به خاطر ماهيت پيچيده  دهديمنشان  هاپژوهشریاضيات است. 

و کارآمد و داشتن  مؤثر SRLاستفاده از راهبردهای  ریاضي،
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                  همکارانو  نعیمی سارا  473

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشي سبک زندگي اسالمي با محوریت سالمت-فصلنامه علمي

(. دليل تاکيد بر 7دارد )انگيزش با موفقيت در ریاضيات رابطه 
ریاضيات در پژوهش حاضر این است که همانطور که گفته شد 

و انگيزش، با پيشرفت ریاضي در  SRLکه  دهديمپژوهشها نشان 
مقطع راهنمایي رابطه دارد. ریاضيات مستلزم حل  آموزاندانش

ی، یادگيری راهبردهای مختلف، و استفاده امرحلهمسائل چند 
 دهديمنشان  هاپژوهشبرای مثال،  درست از مفاهيم است.

ي که از پيشرفت باالیي در ریاضيات برخوردارند، به آموزاندانش
 ؤثرمبطور  غالباً، هادهیای مختلف و کاربرد هاهینظرهنگام یادگيری 

، در حالي که کننديماستفاده  SRLو کارآمدی از راهبردهای 
ي که از پيشرفت ضعيف در ریاضيات برخوردارند به آموزاندانش

(. بنابراین سوال 9، 8کنند )يمميزان کمتری از این استراتژیها استفاده 
شود که آیا راهبردهای خودتنظيمي فرم اصلي این پژوهش مطرح مي

 آموزاندانشتواند نمرات ریاضي دهي، والد و معلم ميخودگزارش
 بيني کند؟ا پيشمقطع متوسطه اول شهر ساوه ر

 
 مواد و روش ها

 کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت
پژوهش حاضر از لحاظ مدل در زمره تحقيقات کمي است و از 
لحاظ هدف در زمره تحقيقات کاربردی قرار دارد. همچنين از 

جز تحقيقات توصيفي از  هادادهلحاظ طرح یا استراتژی گردآوری 
 است. نوع پيمایشي مقطعي

دختر و پسر مقطع  آموزاندانشجامعه آماری متشکل از کليه 
در مدارس  1400-1399راهنمایي شهر ساوه بود که در سالتحصيلي 

-شهر ساوه مشغول به تحصيل بودند. به دليل شيوع بيماری کووید
 هاپرسشنامهو تعطيل بودن مدارس امکان اجرای حضوری  19

بصورت آنالین و از  هاپرسشنامهوجود نداشت. بنابراین، اجرای 
 طریق فضای مجازی صورت گرفت.

، والدین و معلمان آموزاندانشدر بين  هاپرسشنامهجهت توزیع 
ریاضي، از بين کليه مدارس دخترانه و پسرانه راهنمایي شهر ساوه، 

مدرسه پسرانه به تصادف انتخاب  10مدرسه دخترانه و  10تعداد 
سطح مدارس منتخب به منظور شدند. در گام بعد، مجوز حضور در 

و همچنين  هاپرسشنامهانجام هماهنگيهای الزم جهت اجرای 
، از اداره کل آموزش آموزاندانشدریافت برخي اطالعات از پرونده 

و پرورش شهر ساوه دریافت گردید. پس از حضور در مدارس 
منتخب از اوليای مدارس درخواست شد تا آدرس ایميل آندسته از 

معلمان ریاضي که دارای ایميل هستند را در اختيار والدین و 
 25نفر از والدین و  1480پژوهشگر قرار دهند. آدرس ایميل تعداد 

نفر از معلمان ریاضي از پرونده آنها استخراج و در اختيار پژوهشگر 
قرار داده شد. همچنين از اوليای مدارس درخوست شد که ليست 

علم را نيز در اختيار پژوهشگر مربوط به هر م آموزاندانشاسامي 
 قرار دهند.

 
 هادادهب( ابزار گردآوری 

از سه پرسشنامه استفاده  هادادهدر پژوهش حاضر برای گردآوری 
 .شونديمشد که در ادامه هر کدام توضيح داده 

-SRSI) يدهخودگزارشفرم -پرسشنامه راهبرد خودتنظيمي

SR سوالي  28ي دهخودگزارش(. این پرسشنامه یک پرسشنامه

( با هدف گردآوری اطالعات راجع به 10) یريکلاست که توسط 
از راهبردهای خودتنظيمي در مطالعه و انجام  آموزاندانشاستفاده 

تکاليف ریاضي پرورش یافته است. تمام سوالها مرتبط با کالس 
درس ریاضي هستند و در یک مقياس ليکرت پنج امتيازی از 

. نتيجه شونديمی گذارنمرههميشه،  باًیتقر=5گز تا هر باًیتقر=1
که این  دهديمی صورت گرفت نشان ريکلتحليل عاملي که توسط 

مدیریت محيط -1ابزار از یک ساختار سه عاملي برخوردار است: 
 -3(؛ و MEBاطالعات )جستجو و یادگيری  -2(؛ SLIرفتار )و 

 12دارای  SLI اسيمقخرده(. MRBناسازگار ) دهندهنظمرفتار 
از  آموزاندانشاست و هدف آن سنجش فراواني استفاده  سؤال

راهبردها به هنگام مدیریت مطالعه و درگيری آنها در خودکنترلي 
ی این هاپرسش(. برای مثال یکي از 11به هنگام مطالعه است)

که به هنگام مطالعه، کسي  کنميمکاری  "این است:  اسيمقخرده
 است که سؤال 8دارای  MEB اسيمقخرده. "مزاحمم نشود

از راهبردهای خاص مطالعه و  آموزدانشفراواني یا دفعات استفاده 
ی انمونه. رنديگيمي او در هنگام مطالعه را اندازه طلبکمکرفتار 

هنگامي که چيزی را متوجه  "این است:  اسيمقخردهاز سوالهای این 
 8متشکل از  MRB سايمقخرده. "پرسميماز معلمم  شومينم

ی در رفتارها آموزدانشاست که فراواني یا دفعات درگير شدن  سؤال
ی از سوالهای این انمونه. رنديگيمی ناسازگار را اندازه دهندهنظم

مطالبي را که برای مطالعه  کنميمفراموش  "این است:  اسيمقخرده
. سوالهای این "امتحان ریاضي نياز دارم با خودم به مدرسه ببرم

ی آنها گذارنمرهی منفي برخوردارند و لذا بندجملهاز  اسيمقخرده
، همکاران. در مطالعه کليری و رديگيمبه شکل معکوس صورت 

؛ برای 92/0پرسشنامه،  ضریب همساني دروني برای کل
 اسيمقخرده؛ برای 76/0مدیریت محيط و یادگيری،  اسيمقخرده

ی دهندهنظم؛ و برای رفتار 87/0جستجو و یادگيری اطالعات، 
ی نيز ضریب ريکلگزارش شده است. در مطالعه  78/0ناسازگار، 

؛ 92/0همساني دروني کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ، 
و و یادگيری ؛ جستج88/0مدیریت محيط و یادگيری،  اسيمقخرده

گزارش شده  72/0ی ناسازگار، دهندهنظمرفتار  ؛ و84/0اطالعات، 
است. در خصوص ویژگيهای روانسنجي این پرسشنامه در داخل 

 کشور، پژوهشي صورت نگرفته و اطالعاتي در دست نيست.
(. SRSI-PRS) نیوالدفرم -پرسشنامه راهبرد خودتنظيمي

سوالي است  23ی بنددرجهیک مقياس  SRSI-PRSپرسشنامه 
ی هابرداشتی ريگاندازه( و با هدف 11همکاران )که توسط چن و 

والدین از رفتارهای خودتنظيمي فرزندانشان به هنگام مطالعه و 
یادگيری ریاضيات در منزل پرورش یافت. این پرسشنامه، فرم موازی 

-SRSIمعلم )( و نسخه SRSI-SR) يدهخودگزارشنسخه 

TRSیي درباره خودتنظيمي یادگيری هادادهبا همدیگر،  ( است که
تا یک  کننديماز منابع مختلف و متعدد گردآوری  آموزاندانش

ی آنها خلق دهندهنظمشرح و توصيف محکم و قوی از رفتار 
 (.12نمایند)

. انددهشسوالهای این پرسشنامه به هر دو صورت منفي و مثبت نوشته 
که  داننوشتهی اگونهبه  عمداًی منفي را سازندگان پرسشنامه، سوالها

ی ی آمارهاليتحلرفتار ناسازگارانه را اندازه بگيرند. قبل از انجام 
ی سوالهای این گذارنمرهی این سوالها باید معکوس گردد. گذارنمره
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ی که دامنه آن از انهیگز 6پرسشنامه در یک مقياس ليکرت 
. شونديمی گذارنمرههميشه است  باًیتقر=5هرگز تا  باًیتقر=1

ی آماری به هاليتحلاست که به هنگام  دانمينمگزینه ششم، گزینه 
 (.13) شوديمدر نظر گرفته  1عنوان داده گمشده

ان نش همکاراننتایج تحليل عاملي اکتشافي حاصل از پژوهش چن و 
داد که پرسشنامه مورد بحث از یک ساختار سه عاملي برخوردار 

 دهندهنظمرفتار  -2(؛ MBL)2مدیریت رفتار و یادگيری-1 است:
(. در پژوهش ME)4مدیریت محيط -3(؛ MRB)3ناسازگار

مذکور، ضریب اعتبار همساني دروني با روش آلفای کرونباخ، برای 
؛ و MRB ،76/0 اسيمقخرده؛ MBL ،92/0 اسيمقخرده
گزارش شده است. پژوهش چن و  ME ،84/0 اسيمقخرده

در  SRSI-PRSهمچنين نشان داد که پرسشنامه  همکاران
مطلوب  نيبشيپاز روایي  آموزاندانشی ریاضي هانمرهارتباط با 

ی این هااسيمقخردههمچنين دریافتند که  هاآنبرخوردار است. 
در درس ریاضي  آموزاندانشی هانمرهي نيبشيپپرسشنامه قادر به 

، و MBL ،MRBی هااسيمقخردههستند. ضرایب همبستگي 
ME  به ترتيب برابر با آموزاندانشی درس ریاضي هانمرهبا ،

گزارش شده است که همگي به لحاظ آماری  16/0، و 38/0، 28/0
 اسيمقخردهی سه هايهمبستگدامنه  همکارانمعنادار بودند. چن و 

-SRSIپرسشنامه  اسيمقخردهبا سه  SRSI-PRSپرسشنامه 

SR  که همگي به لحاظ آماری  اندکرده گزارش 26/0تا  11/0را
معنادار هستند. یافته جالب پژوهش چن و همکاران این بود که 

ناسازگار  دهندهنظمی والدین از رفتارهای هابرداشتهمبستگي 
به  SRSI-SRی هااسيمقخردهبا هيچکدام از  آموزاندانش

 (.14لحاظ آماری معنادار نبود )

(. این SRSI-TRS) معلم فرم-پرسشنامه راهبرد خودتنظيمي
( و با هدف سنجش و ارزیابي 12کاالن )پرسشنامه توسط کليری و 

و  هاطيمحدر  آموزاندانش SRLبرداشتهای معلمان از رفتارهای 
ی کالسي طراحي و پرورش یافت. پرسشنامه مذکور دارای هابافت

 باًیتقر=1امتيازی از  5است که در یک مقياس ليکرت  سؤال 13
 .شونديمی گذارنمرههميشه  باًیتقر=5هرگز تا 

اعتبار همساني دروني کل پرسشنامه با استفاده ضریب آلفای 
و در پژوهش کاالن و  97/0، کاالنکرانباخ، در پژوهش کليری و 

ی پژوهش شنایدمن که با هاافتهگزارش شده است. ی 99/0ی، ريکل
مقطع راهنمایي  آموزدانش 343ی معلمان در مورد هاپاسخاستفاده از 

از یک  SRSI-TRSبه اجرا در آمد نشان داد که پرسشنامه 
ساختار دو عاملي برخوردار است. عامل اول که شنایدمن آن را 

( نامگذاری کرده است، شامل SHI)5جستجوی کمک و اطالعات
، و عامل دوم که مدیریت 11و  9، 6، 5، 4، 3، 1سوالهای 

، 8، 7، 2( نامگذاری شده است، مشتمل بر سوالهای MB)6رفتار
است. در پژوهش شنایدمن، ضرایب آلفای کرونباخ  13، و 12، 10

 904/0و  918/0به ترتيب،  MBو  SHI اسيمقخردهبرای 
 (.15گزارش شده است )

در درس  آموزاندانشنمره درس ریاضي، زبان و معدل ترم: نمره 
از پرونده  آموزاندانشمسال اول و همچنين معدل ني ریاضي، زبان

تحصيلي آنها توسط اوليای مدارس استخراج و در اختيار پژوهشگر 
 قرار داده شد.

مانند سن، جنسيت، پایه  آموزاندانشي شناختتيجمعاطالعات 
 توسط هاپرسشنامهیي که در صفحه اول هاسوالتحصيلي، از طریق 

 پژوهشگر تعبيه شده بودند به دست آمد.
پاسخگویي به سوالهای پژوهشي ضریب همبستگي گشتاوری  برای

 استفاده گردید. شوديمانجام  Rپيرسون که با استفاده از 
-SRSIی پرسشنامه هانمرهآیا همبستگي بين  -اول پژوهش سؤال

SR  مقطع متوسطه اول شهر ساوه،  آموزاندانشبا نمرات ریاضي
 SRSI-SRپرسشنامه  معنادار است؟ به عبارت دیگر، آیا

مقطع متوسطه اول شهر ساوه را  آموزاندانشی ریاضي هانمره
؟ جهت پاسخ به سوال اول پژوهش، همبستگي بين کنديمي نيبشيپ

ی این پرسشنامه با نمره نيمسال اول اسهايمقخردهنمرات 
-15در درس ریاضي محاسبه گردید. نتایج در جدول  آموزاندانش

صدم به لحاظ  1ر سطح آلفای همه ضرایب د ارائه شده است. 4
ي پرسشنامه نيبشيپآماری معنادار هستند که حاکي از قدرت 

SRSI-SR .است 

 
 ياضیدرس ر یهابا نمره SRSI-SRپرسشنامه   يهمبستگ بی. ضرا1جدول 

 متغيرمالک
 SRSI-SRپرسشنامه 

رفتار  مدیریت محيط و
(MEB) 

اطالعات جستجوویادگيری 
(SLI) 

ناسازگار  دهندهرفتارنظم
(MRB) کل پرسشنامه 

 777/0 744/0 746/0 765/0 درس ریاضي

با  SRSI-PRSی پرسشنامه هانمرهآیا همبستگي بين -دوم سؤال
مقطع راهنمایي شهر ساوه، معنادار  آموزاندانشی ریاضي هانمره

ی هانمره SRSI-PRSپرسشنامه  است؟ به عبارت دیگر، آیا
يمي نيبشيپمقطع متوسطه اول شهر ساوه را  آموزاندانشریاضي 

؟ جهت پاسخ به سوال دوم پژوهش، از طریق همبسته کردن کند

_________________________________ 
1 missing 
2 managing behavior and environment 
3 mladaptive regulatory behaviors 

ل ی این پرسشنامه با نمره نيمسال اواسهايمقخردهنمرات 
-16در درس ریاضي محاسبه گردید. نتایج در جدول  آموزاندانش

صدم به لحاظ  1همه ضرایب در سطح آلفای  ارائه شده است. 4
ي پرسشنامه نيبشيپآماری معنادار هستند که حاکي از قدرت 

SRSI-PRS .است 

4 managing environments 
5 Seeking help and information 
6 Managing behavior 
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشي سبک زندگي اسالمي با محوریت سالمت-فصلنامه علمي

 ياضیدرس ر یهابا نمره SRSI-PRSپرسشنامه  يهمبستگ بی. ضرا2جدول 

 متغير مالک
 SRSI-PRSپرسشنامه 

یادگيری  رفتارمدیریت 
(MBL) 

ناسازگار  دهندهرفتارنظم
(MRB)  طيمحمدیریت (ME) کل پرسشنامه 

 701/0 655/0 693/0 696/0 درس ریاضي

 SRSI-TRSی پرسشنامه هانمرهآیا همبستگي بين -سوم سؤال
مقطع راهنمایي شهر ساوه، معنادار  آموزاندانشی ریاضي هانمرهبا 

ی هانمره SRSI-TRSپرسشنامه  است؟ به عبارت دیگر، آیا
يمي نيبشيپمقطع متوسطه اول شهر ساوه را  آموزاندانشریاضي 

؟ جهت پاسخ به سوال سوم پژوهش، از طریق همبسته کردن کند
ل ی این پرسشنامه با نمره نيمسال اواسهايمقخردهنمرات 

-17در درس ریاضي محاسبه گردید. نتایج در جدول  آموزاندانش
صدم به لحاظ  1همه ضرایب در سطح آلفای  ارائه شده است. 4

ي پرسشنامه نيبشيپآماری معنادار هستند که حاکي از قدرت 
SRSI-TRS .است 

 

 
 ياضیبا درس ر SRSI-TRSپرسشنامه  يهمبستگ بی. ضرا3جدول 

 پرسشنامه
 SRSI-TRSپرسشنامه 

 کل پرسشنامه (SHIاطالعات ) و کمکیجستجو (MBLرفتار )مدیریت 
 614/0 549/0 621/0 درس ریاضي

 گیرینتیجه
نتایج سوال اول پژوهش نشان داد که همه ضرایب همبستگي بين 

با نمره نيمسال اول  SRSI-SRی پرسشنامه اسهايمقخردهنمرات 
قرار دارند  80/0تا  70/0در درس ریاضي، در دامنه  آموزاندانش

. همچنين شوديمی رابطه قوی محسوب دیرکه از نظر دانسي و 
نتيجه تحليل رگرسيون که در آن از نمره ریاضي به عنوان متغير 

 نيبشيپبه عنوان متغير  SRSI-SRمالک و نمره در پرسشنامه 
، قادر SRSI-SR که نمره در پرسشنامه دهديمنشان  استفاده شد

ی درس ریاضي است. این هانمرهاز درصد واریانس  60ي، نيبشيپبه 
ي و تبيين عملکرد ریاضي نيبشيپ شواهد آماری حاکي از قدرت

 (.16است ) SRSI-SRتوسط پرسشنامه  آموزاندانش
همچنين نتایج سوال دوم پژوهش نشان داد که همه ضرایب 

با  SRSI-PRSی پرسشنامه اسهايمقخردههمبستگي بين نمرات 
تا  655/0در درس ریاضي، در دامنه  آموزاندانشنمره نيمسال اول 

ی رابطه متوسط محسوب دیرقرار دارند که از نظر دانسي و  696/0
. همچنين نتيجه تحليل رگرسيون که در آن از نمره ریاضي شوديم

به  SRSI-PRSبه عنوان متغير مالک و نمره در کل پرسشنامه 
 که نمره در پرسشنامه دهديماستفاده شد نشان  نيبشيپعنوان متغير 

ی درس ریاضي هانمرهدرصد از واریانس  49مذکور، قادر به تبيين، 
ي و تبيين عملکرد نيبشيپ ز قدرتاست. این شواهد آماری حاکي ا

 (.17است ) SRSI-PRSتوسط پرسشنامه  آموزاندانشریاضي 

پرسشنامه  نيبشيپی پژوهش حاضر در خصوص روایي هاافتهی
SRSI-PRS  همخواني ندارد. در پژوهش  نيلوببا نتایج پژوهش

-SRSIی پرسشنامه هانمرهلوبين، ضریب همبستگي گشتاوری 

PRS گزارش شده است. همچنين،  24/0س ریاضي، با نمره در در
ی هانمرهی آزمون ریاضي که توسط هانمرهدرصدی از واریانس 

، خيلي ناچيز و شوديمي نيبشيپتبيين یا  SRSI-PRSپرسشنامه 
گزارش شده است. دالیل احتمالي این ناهمخواني ممکن  %1به اندازه 

 ترمانیپای هانمرهاست این باشد که در پژوهش حاضر از 
به عنوان شاخص عملکرد در ریاضي استفاده شد، در  آموزاندانش

 زانآمودانشحالي که در پژوهش لوبين برای سنجش توانایي ریاضي 
از یک آزمون استاندارد که در مقایسه با آزمونهای معلم ساخته از 

ن، عالوه بر ای اعتبار و روایي باالیي برخوردارند استفاده شده است.
-SRSIپرسشنامه  نيبشيپحاضر برای برآورد روایي  در پژوهش

PRS  از مدل رگرسيون ساده استفاده گردید در حالي که در
 ي استفاده شده است.مراتبسلسلهپژوهش لوبين از مدل رگرسيون 

در درس  آموزاندانشی هانمرهنتایج سوال سوم پژوهش نشان داد که 
ریاضي، با استفاده از ضریب همبستگي گشتاوری پيرسون و 
رگرسيون ساده مورد آزمون قرار گرفت. از طریق همبسته کردن 

ی این پرسشنامه با نمره نيمسال اول اسهايمقخردهنمرات 
در درس ریاضي محاسبه گردید. هبستگي کل  آموزاندانش

 اسيمقخردهی اهيهمبستگو  614/0پرسشنامه با نمره ریاضي، 
MBL  وSHI  به دست آمد. این  549/0و  621/0به ترتيب

صدم معنادر بودند از نظر  1ضرایب همبستگي که همگي در سطح 
. شونديمی در حد متوسط محسوب دیرمالک تفسيری دانسي و 

 SRSI-TRSنتيجه تحليل رگرسيون هم نشان داد که پرسشنامه 
ی درس ریاضي هانمرهواریانس  از %37ي، نيبشيپقادر به تبيين یا 

𝑅2است ) = 37/0.) 
( و 2018) نيلوبضرایب همبستگي پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

خوبي برخوردار است.  نسبتاً( از همخواني 2018) یريکلکاالن و 
 آموزاندانشنفری از  354در پژوهش لوبين که روی یک نمونه 

-SRSIراهنمایي صورت گرفته است، همبستگي پرسشنامه 

TRS  گزارش شده است. در  34/0، آموزاندانشبا نمره ریاضي
نفری از  100ی نيز که با یک نمونه ريکلپژوهش کاالن و 

پایه هشتم صورت گرفته است، ضریب همبستگي  آموزاندانش
در یک آزمون  آموزاندانشبا نمره  SRSI-TRSپرسشنامه 
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است. این گزارش شده  MAP ،38/0ریاضي استاندارد با عنوان 
ي و تبيين عملکرد ریاضي نيبشيپ شواهد آماری حاکي از قدرت

 است. SRSI-TRSتوسط پرسشنامه  آموزاندانش
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