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چکیده
هدف :هدف از مطالعهی حاضر بررسی رابطه علی انگیزش تحصیلی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی با عملکرد
تحصیلی از طریق یادگیری خودهدایتی بوده است .به این منظور در مدل پیشنهادی ،انگیزش تحصیلی ،درگیری
تحصیلی و خودنظمجویی تحصیلی بهعنوان پیشبینهای عملکرد تحصیلی و یادگیری خود هدایتی بهعنوان متغیر
میانجی موردسنجش قرار گرفته است.
روش :جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دبیرستانی شهر بندرعباس بود که به روش نمونهگیری تصادفی  093نفر
( 591دختر و  591پسر) بهعنوان نمونه از بین آنها انتخاب شدند .در پژوهش حاضر از چهار پرسشنامهی یادگیری
خود-هدایتی سو و همکاران ( ،)5351درگیری تحصیلی ریو و تیسنگ ( ،)5355خودنظمجویی تحصیلی پنتریچ و
دیگروت ( )5993و انگیزش تحصیلی هارتر ( )5993جهت جمعآوری دادهها استفاده شد .ارزیابی مدل پیشنهادی با
استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که تمامی ضرایب مسیر بین متغیرها ،از لحاظ آماری معنیدار بودند .در این مدل ،رابطه
انگیزش تحصیلی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی تحصیلی با عملکرد تحصیلی مثبت و معنیدار بود .همچنین
رابطهیادگیری خود-هدایتی با عملکرد تحصیلی مثبت و معنیدار بود .روابط غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استراپ
بررسی شدند که نتایج نشان داد همه فرضیههای غیرمستقیم مورد تأیید قرار گرفتند.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش به طور کلی از نقش متغیرهای انگیزشی در عملکرد تحصیلی حمایت کرده است و
یادگیری خود هدایتی را به عنوان یک متغیر واسطهای در رابطهی این متغیرها با عملکرد تحصیلی مورد توجه و تاکید
قرار داده است .بر این اساس توصیه میگردد مشاوران مدارس و معلمان در فرایند آموزش ،یادگیری خودهدایتی را مورد
توجه قرار دهند.
کلیدواژهها :یادگیری خودهدایتی ،درگیری تحصیلی ،خودنظمجویی تحصیلی ،انگیزش تحصیلی ،عملکرد تحصیلی.
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 .1مقدمه
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی آموزشوپرورش است .تمام
کوششها و کششهای این نظام برای پوشاندن جامه عمل به این امر است .به عبارتی ،جامعه و
بهطور ویژه آموزشوپرورش ،نسبت به سرنوشت فرد ،رشد و تکامل موفقیتآمیز وی و جایگاه او در
جامعه ،عالقهمند و نگران است و انتظار دارد که فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و
کسب مهارت و توانایی و نیز ابعاد شخصیتی ،عاطفی و رفتاری آنچنانکه باید پیشرفت و تعالی یابد
(قمری .)5095 ،نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که پیشرفت و موفقیت تحصیلی ،نتیجه
تأثیر تنها یک عامل نیست ،بلکه عوامل متعددی بر این متغیر تأثیرگذار هستند ،بهطورکلی عوامل
مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را میتوان به دو دسته عوامل شخصی و عوامل محیطی تقسیمبندی کرد
(عابدی ،کرم دوست ،رحیمینژاد و حجازی .)5099 ،عوامل شخصی ،عواملی هستند که مربوط به
شخص یادگیرنده میباشند ،مانند عوامل شناختی ،انگیزش ،نگرش و خودکارآمدی (کیامنش و
معراجی.)5093 ،
تالشهای پژوهشی جهت شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی بر دو حوزه گسترده
شناختی و عاطفی متمرکز بوده است .نتایج پژوهشها نشان دادهاند که عملکرد تحصیلی با انگیزش
(سیخواری5358 ، 5؛ یوسفی ،قاسمی و فیروزنیا ،)5099 ،یادگیری خود-هدایتی( 5الینگر ،0الینگر،
یانگ 8و هاوتون ،)5335( 1خودنظمجویی تحصیلی (داک ورث )5355 ،6و درگیری تحصیلی
(گانوک )5358 ،7رابطه دارد.
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی یادگیری خودهدایتی است .یادگیری خود
هدایتی را میتوان بهعنوان یک فرایند یادگیری تعریف کرد که طی آن فراگیران بهطور نوآورانهای ،با
یا بدون کمک دیگران ،نیازهای یادگیری خود را تشخیص میدهند ،اهداف یادگیری را تدوین
میکنند و پیامدهای یادگیری را ارزیابی میکنند (لی 9و سای .)5993 ،9این مفهوم امروزه بهطور
فزایندهای موردتوجه قرار گرفته و بهعنوان یک عامل حیاتی تلقی شده است .در دنیای امروز
فراگیران با حجم وسیعی از اطالعات روبهرو میشوند و نیاز نیرومندی وجود دارد تا هر فرد مستقل
از معلم یا وضعیت کالسی ،بهعنوان یک خودیادگیرنده عمل کند .عالوهبر آن مراکز آموزشی بهتدریج

1. Sikhwari
2. Ellinger
3. Ellinger
4. Yang
5. Howton
6. Duckworth
7. Gunuc
8. Lee
9. Tsai

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 89 8931

به رویکردهای آموزشی تحت وب گرایش پیدا کردهاند .هارتلی 5و بندیکسن )5335( 5اظهار
داشتهاند که یادگیری خود-هدایتی یکی از ویژگیهای شاخص فراگیرانی است که به یادگیری
برخط میپردازند.
از دیگر سو یادگیری خود-هدایتی از مؤلفههای اصلی جهت تسهیل یادگیری دانش و مهارتها
در حوزهی یادگیری تمام عمر است که محیطهای یادگیری را برای ارتقاء عملکرد افراد و سازمانها
تقویت میکند (الینگر و همکاران .)5335 ،در مرکز مفهوم یادگیری خود هدایتی فعالیتهایی وجود
دارد که بر پایهی حس اعتمادبهنفس در یادگیری قرار دارد (کینگ 0و همکاران .)5357 ،شکلهای
متنوعی از یادگیری خود هدایتی در مطالعات مختلف مشخص شده است که از مهمترین آنها
میتوان به نیازهای یادگیری ،مهارتهای کاربردی ،چالشهای مستمر ،خودکارآمدی در یادگیری،
برنامهریزی فرایند و ارزیابی فرایند اشاره کرد (سو ،8وانگ 1و آرتربری.)5351 ،6
در برخی از پژوهشها به همبستههای یادگیری خود-هدایتی اشاره شده است .تسنگ 7و
همکاران ( )5355در پژوهشی گزارش کردهاند راهبردهای مبتنی بر حل مسئله ،یادگیری خود
هدایتی را در دانشجویان پرستاری ارتقا داده است .همچنین نتایج پژوهش لی ( )5353و یو، 9
چوی 9و چوی ( )5353نشان داد که خودتنظیمی رابطهی بین عملکرد بهینه و یادگیری خود-
هدایتی را تحت تأثیر قرار داده است .در مطالعهای دیگر ،رشید 53و اصغر )5356( 55نشان دادند
کاربرد فناوری رابطهی مستقیمی با درگیری تحصیلی و یادگیری خود-هدایتی دارد .همچنین،
داگالس 55و موریس )5358( 50در یک مطالعهی فراتحلیلی که پژوهشهای سی سال گذشتهی
مربوط به یادگیری خود-هدایتی را در پنج کشور و در نظامهای آموزشی مختلف موردبررسی قرار
داده است گزارش کردهاند روابط مثبتی بین یادگیری خود-هدایتی و هسته کنترل درونی ،انگیزش،
عملکرد ،خودکارآمدی و حمایت معلم وجود دارد .لوینز ،58ماگدا 51و ریکرز )5339( 56نیز در
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پژوهشی با اشاره به نقش یادگیری خود – هدایتی در یادگیری مبتنی بر حل مسئله نشان دادند
بین خود نظم جویی و یادگیری خود هدایتی رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد.
از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی و یادگیری خود-هدایتی انگیزش درونی است .به
اعتقاد پینتریچ )5999( 5سازه انگیزه درونی از سه مؤلفه تشکیل شده است :مؤلفه انتظار 5که شامل
باور دانشآموز در مورد توانایی خود در پیشرفت تحصیلی است؛ مؤلفه ارزش 0که به عقیده یادگیرنده
یادگیرنده در مورد موضوع یادگیری و عالقهمندی به آن بستگی دارد؛ و مؤلفه عاطفی 8که به نتایج و
پیامدهای عاطفی – هیجانی ناشی از موفقیت یا شکست در انجام تکالیف درسی معطوف است .به
نظر نیمیک ،1دسی 6و ریان )5353( 7هنگامیکه افراد خود را با کفایت و خودمختار درک میکنند،
مایلند دارای انگیزش درونی باشند .گاهی یک درس بهقدری برای دانشآموزان و دانشجویان جالب و
مفید است که آنها بدون هیچ مشوقی ،غیر از عالقهای که به مطالب آن درس دارند ،تالش و
کوشش الزم را برای یادگیری آن به خرج میدهند .برای این دانشآموزان ،موضوع دوستداشتنی
بهخودیخود ارزش مشوق درونی را دارد که آنها را برای یادگیری باانگیزه کند.
پژوهشهای بسیاری از رابطهی مثبت انگیزش و عملکرد تحصیلی حمایت کردهاند (مثالً گارون
– کاریر 9و همکاران5356 ،؛ ویلجارانتا ،9آیونوال 53و هیروونن5356 ،55؛ آلستاد ،55هالواری،50
سوربو 58و دسی.)5356 ،
فرد دارای انگیزش درونی ،برای درگیر شدن در رفتارهایی که باارزشهای درونی همراه است ،بر
دالیل درونی تأکید میکند تا بر ویژگیهای تکلیف (مثل تازگی) یا نیاز فرد به احساس شایستگی.
کودکان از والدین یا بزرگساالن مهم دیگر یاد میگیرند که در جامعه رفتارهای خاص با ارزش
هستند .آنها این ارزشها را بهعنوان ارزشهای خودشان تلقی میکنند و مطابق با آن ارزشها رفتار
میکنند  .در چنین موقعیتی ،افراد بر این باورند که بر طبق اراده خودشان رفتار میکنند تا بر طبق
الزامها یا اجبارهای بیرونی .برای مثال ،فراگیرانی که اخالق کاری درونی شده دارند و برای یادگیری
تحصیلی ارزش قائل هستند ،ممکن است روی یک تکلیف کار کنند ،خواه عالقه درونی و تجربه
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احساس شایستگی وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد .ریان ،هوتا 5و دسی ( )5353رفتار
فرد را در این شرایط بهعنوان خودگردان 5توصیف میکنند .عقیده بر این است که خودگردانی از
یک فرایند درونی ساختن ناشی میشود .کودکان ابتدا برای رفتارهای خاص بهطور بیرونی تقویت
میشوند ،بهتدریج آنها به تقویت یا تنبیه خودشان میپردازند .سرانجام ،کودکان ارزشهایی که
متضمن رفتارهای قبالً تقویت شده است درونی میکنند ،بهطوریکه این ارزشها ،ارزشهای
خودشان میشوند .بنابراین ،آنها بر طبق این ارزشها که به اراده خودشان است عمل میکنند.
زیمرمن )5335( 0خودنظمجویی را بهعنوان فرایندی تلقی میکند که یادگیرندگان توانشهای
ذهنی خود را به مهارتهای کارکردی در حوزهی تحصیلی تبدیل میکنند .دانشآموزانی که خود
نظم جو هستند خوشان اهدافشان را تنظیم میکنند و سپس راهبردهای مناسب مرتبط با تکالیف را
انتخاب میکنند .سپس این دانشآموزان ،در طی فرایند یادگیری بر خود نظارت میکنند و انگیزش
آنها همراه با پیشرفت یادگیری افزایش مییابد .دقت در ویژگیهای فراگیران خود نظم جو مشخص
میسازد که فرایند خودنظمجویی با یادگیری خود -هدایتی عناصر مشترکی دارد و میتواند بر آن
تأثیرگذار باشد.
از مفاهیم اساسی در آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان مفهوم درگیری تحصیلی است .درگیری
از نظر لغوی به معنای درگیر شدن در کاری است و معموالً در مقابل بیمیلی یا بیرغبتی در کاری
تعریف میشود و بهعنوان یک احساس تعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالیتهای کالس و از
نتایج مهم مدرسه در کنار موفقیتهای آموزشگاهی است و میتواند ،شامل مشارکت در فعالیتهای
فوقبرنامه مانند ورزش ،موسیقی ،تئاتر و کار جمعی که بهوسیله مدرسه سازماندهیشده باشد.
درگیری تحصیلی همچنین درگیر شدن در امر یادگیری و وظایف آموزشگاهی است (کرد افشاری،
 .)5095پژوهشها نشان دادهاند که درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی
رابطه دارد (سماوی ،ابراهیمی ،جاودان5091 ،؛ صیف.)5091 ،
اسکینر ،8کیندرمان ،1کانل 6و ولبرن )5339( 7معتقدند که درگیری تحصیلی به راهبرد سازگاری
دانشآموز ،با سختیهای ناشی از مدرسه اشاره میکند .دانشآموزان فاقد درگیری تحصیلی به
مشارکت در فعالیتهای کالسی و کار گروهی رغبتی نشان نمیدهند و محیط کالس برای آنان
لذتی ندارد و موفقیت آنان در آموزش و یادگیری پایین است .چنین دانشآموزانی دچار افت
تحصیلی میشوند و از ادامهی تحصیل باز می مانند .دانشآموزان با درگیری تحصیلی پایین،
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احساس تعلق به محیط آموزشی ندارند و غیبتهای مکرّر و گریز از مدرسه از نتایج آن است .مفهوم
درگیری تحصیلی به کیفیت تالشی که دانشآموزان صرف فعالیت های هدفمند آموزشی میکنند تا
به صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند اشاره دارد (حجازی ،رستگار ،قربان جهرمی.)5097 ،
تعاریف و مدل های مختلفی از درگیری تحصیلی ارائه شده است .به باور فین 5و زیمر)5355( 5
درگیری تحصیلی متشکل از دو مؤلفه عاطفی و رفتاری است .با این حال مروری بر تحقیقات
جدیدتر ،نشان میدهد که درگیری تحصیلی سازه ای چند بعدی است که متشکل از مؤلفههای
مختلف شناختی ،عاطفی ،رفتاری و عاملی است (ریو 0و لی.)5358 ،
محققان به گسترش مفهوم درگیری تحصیلی عالقه دارند زیرا بر این عقیده اند که این سازه،
پیشبینی کننده مهم موفقیت تحصیلی دانشآموزان است .در این راستا بعد دیگری به نام عاملیت
نیز به مفهوم درگیری تحصیلی اضافه شده است که مراد از آن ،مشارکت سازندهی دانشآموز در
جریان آموزشی است که دریافت میکند .در این نوع درگیری ،تاکید بر فرایندی است که طی آن،
دانشآموزان از روی قصد و تا حدودی فعاالنه تالش میکنند تا چیزی را که یاد میگیرند و نیز
شرایط و موقعیت های یادگیری را شخصی و پربار کنند (ریو و تیسینگ .)5355 ،8پژوهشهای
گذشته مستقیما به رابطهی درگیری تحصیلی با یادگیری خود هدایتی نپرداختهاند اما رابطهی
درگیری تحصیلی با مؤلفههای تشکیل دهندهی یادگیری خود هدایتی مثبت و معنیدار بوده است.
مثالً فان 1و ویلیامز )5353( 6در پژوهشی به رابطه مثبت خودکارآمدی در یادگیری -یکی از
مؤلفههای یادگیری خود هدایتی – با درگیری تحصیلی اشاره کردهاند .همچنین چن )5331( 7در
پژوهشی نشان داد رابطهی حمایت تحصیلی ادراک شده از سوی والدین ،معلمان و همساالن با
عملکرد تحصیلی از طریق درگیری تحصیلی معنیدار بوده است .در این پژوهش اشاره شده است که
متغیر درگیری تحصیلی و اسناد درونی که یکی از مؤلفههای یادگیری خود – هدایتی است نیز
مثبت است.
بهطورکلی بر اساس نتایج پژوهشهای موجود و چارچوب نظری درباره سازههای انگیزش درونی،
یادگیری خود-هدایتی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی تحصیلی ،در پژوهش حاضر مدل رابطه
علی انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی با عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری
خودهدایتی در دانشآموزان پسر و دختر دبیرستانی موردبررسی قرار گرفت .در این مدل ،انگیزش
درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی بهعنوان متغیرهای برونزا ،یادگیری خود -هدایتی بهعنوان
1. Finn
2. Zimmer
3. Reeve
4. Tseng
5. Fan
6. Williams
7. Chen
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متغیر میانجی و متغیر عملکرد تحصیلی بهعنوان متغیر درونزا در نظر گرفته شده است .متغیرهای
انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی به این علت بهعنوان متغیرهای پیش بین به مدل
پیشنهادی اضافه شدهاند که طبق نتایج پژوهشهای گذشته و چارچوبهای نظری موجود عمدتاً
بهعنوان عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و فرایند یادگیری موردبررسی قرار گرفتهاند .اگر چه
رابطهی متغیرهای پیش بین با عملکرد تحصیلی و فرایند یادگیری در مطالعات مختلف موردبررسی
و تأیید قرار گرفته است؛ اما در پژوهش حاضر روابط این متغیرها با عملکرد تحصیلی از طریق متغیر
میانجی یادگیری خودهدایتی بیشتر مورد توجه است .یادگیری خودهدایتی میتواند بهعنوان یک
میانجیگر به تبیین رابطهی متغیرهای انگیزشی انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی
با عملکرد تحصیلی کمک کند .یکی از پرسش های اساسی در پژوهشهای مختلف چگونگی
تأثیرگذاری متغیرهای انگیزشی بر عملکرد تحصیلی فراگیران است .به نظر میرسد مطالعه نقش
میانجیگری یادگیری خودهدایتی تا حدود زیادی بتواند به این بخشی از این پرسش ها پاسخ دهد.
نتایج مربوط به آزمون مدل پیشنهادی میتواند به پرورش کاران و مربیان در طراحی مکانیسمهای
انگیزشی و ارتقاء عملکرد تحصیلی از طریق متغیرهای درونی مثل یادگیری خودهدایتی کمک کند
مدل پیشنهادی در نمودار  5ارائه شده است.
نمودار  :1مدل پیشنهادی رابطه علی انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی با عملکرد تحصیلی
از طریق یادگیری خودهدایتی

 .2روششناسی
پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری این پژوهش
شامل تمامی دانشآموز ان پسر و دختر دبیرستانی (متوسطه دوم) شهر بندرعباس که در سال
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تحصیلی  5091-96به تحصیل مشغول بودند ،است .در این پژوهش  093دانشآموز ( 591دختر و
 591پسر) با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .به این صورت که ،از بین
مدارس متوسطه دوره دوم ،متناسب با تعداد دبیرستانها 58 ،مدرسه شامل مدارس پوشینه بافت،
صدرا ،فرهنگ ،خواجه نصیر ،خرد ،مرحوم شاهی و ابن سینا بهعنوان مدارس پسرانه ( 7مدرسه) و
مدارس صفارزاده ،علیاس ،شهدای مکه ،فرهنگیان ،دکتر حسابی ،فرزانگان و رشد بهعنوان مدارس
دخترانه ( 7مدرسه) انتخاب شده و از  59کالس اول این مدارس 59 ،کالس ( 9دخترانه و  9پسرانه)
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .سپس به نسبت تعداد دانشآموزان افراد موردنظر بهصورت تصادفی
انتخاب و پرسشنامهها بین آنها توزیع شد .در پژوهش حاضر از چهار پرسشنامهی انگیزش تحصیلی
هارتر ( ،)5993درگیری تحصیلی ریو و تیسنگ ( ،)5355خودنظمجویی تحصیلی پنتریچ و دیگروت
( ،)5993یادگیری خود-هدایتی سو و همکاران ( )5351جهت جمعآوری دادهها استفاده شد .جهت
سنجش عملکرد تحصیلی از معدل تحصیلی پایان سال دانشآموزان استفاده شد.
 .1-2پرسشنامه انگیزش تحصیلی
برای سنجش انگیزش درونی و انگیزش بیرونی از شکل اصالح شده پرسشنامه انگیزش تحصیلی
هارتر ( ) 5993-5995استفاده شد .مقیاس اصلی هارتر ،انگیزش را با سوال های دو قطبی می
سنجد .که یک قطب آن انگیزش بیرونی و قطب دیگر آن انگیزش درونی است و پاسخ آزمودنی به
موضوع هر سوال فقط میتواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی داشته باشد .ازآنجاکه در بسیاری از
موضوعات تحصیلی انگیزش های درونی و بیرونی هر دو نقش دارند ،لپر ،5کورپوس 5و اینگر0
( )5331مقیاسهارتر را به شکل مقیاسهای معمول درآوردند که هر سؤال تنها یکی از دالیل
انگیزش درونی و بیرونی را در نظر میگیرد؛ اما برخالف مقیاس اولیه دانشآموزان به انتخاب یک
دلیل بیرونی یا درونی برای انجام هر رفتار خاص مجبور نیستند ،بلکه از دانشآموزان خواسته
میشود که میزان دالیل درونی و بیرونی را برای رفتارهای تحصیلی خود درجهبندی کنند .این
مقیاس  00سؤال دارد ( 57سؤال انگیزش درونی و  56سؤال انگیزش بیرونی) که بر اساس یک
مقیاس پنج درجهای از نوع لیکرت ،از هیچوقت ( )5تا تقریباً همیشه ( )1درجهبندی شده است
(بحرانی .) 5098 ،در پژوهش حاضر از مقیاس انگیزش درونی این پرسشنامه استفاده شده است.
حداقل نمره در این پرسشنامه  57و حداکثر نمره  91است .نمره باالتر نشاندهندهی انگیزش درونی
بیشتر است.

1. Lepper
2. Corpus
3. Iyengar
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بحرانی ( ) 5098در پژوهش خود ضریب پایایی مقیاس انگیزش درونی و انگیزش بیرونی را با
استفاده از روش آلفای کرونباخ بهترتیب  3/96و  3/75گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ضریب
پایایی مقیاس انگیزش درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  3/95بهدست آمد.
 .2-2پرسشنامه درگیری تحصیلی
برای ارزیابی درگیری تحصیلی ،از پرسشنامه  55سؤالی ریو و تیسنگ ( )5355استفاده شد که
براساس مقیاس  1درجه ای لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق تنظیم شده است .این پرسشنامه
دارای چهار خردهمقیاس است که درگیری عاملیت شامل  1ماده ،درگیری رفتاری شامل  1ماده،
درگیری عاطفی شامل  8ماده و درگیری شناختی شامل  9ماده است .حداقل نمره در این
پرسشنامه  55و حداکثر نمره  553است .نمره باالتر نشاندهندهی درگیری تحصیلی بیشتر است.
در مطالعه ریو و تیسنگ پایایی درگیر عاملیت، ./95درگیری رفتاری  ،./98درگیری شناختی ،./99
درگیری عاطفی  ./79بهدست آمده است .در این پژوهش برای تعیین پایایی مقیاس این پرسشنامه
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابربا 3/98بود .همچنین پایایی خردهمقیاسهای
درگیر عاملیت، ./95درگیری رفتاری  ،./99درگیری شناختی ، ./98درگیری عاطفی  ./71بود.
 .3-2پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط پینتریچ و دیگروت ( )5993ساخته شده است.
این پرسشنامه با  87عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
(راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است که در یک مقیاس  7درجهای (از  5تا  )7نمره
گذاری میشود .خردهمقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل  55عبارت بوده و سه وجه از
خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را
میسنجد .پینتریج و دی گروت ( )5993در بررسی روایی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل
برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای
مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی سه عامل استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از
راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را بهدست آوردند .موسوینژاد ( )5076برای بررسی روایی
این پرسشنامه از روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی استفاده کرد .برای تعیین پایایی راهبردهای
شناختی سطح پایین ،سطح باال و خودنظمدهی فراشناختی ضرایب آلفای  99۹و  79۹و  98۹را
استخراج کرد .در پژهش حاضر آلفای کرونباخ برای سه خرده مقیاس راهبردهای شناختی،
راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع بهترتیب ضرایب آلفای  3/95 ،3/98و  3/79بهدست آمد.
 .4-2پرسشنامهیادگیری خود – هدایتی
جهت سنجش یادگیری خود هدایتی از پرسشنامه  59سؤالی سو و همکاران ( )5351استفاده شد
که براساس یک مقیاس پنجدرجهای از نوع لیکرت ،از هیچوقت ( )5تا تقریباً همیشه ( )1درجهبندی
شده است .حداقل نمره در این پرسشنامه  59و حداکثر نمره  583است .نمره باالتر نشاندهنده

16

رابطه علی انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی...

ظرفیت یادگیری خود  -هدایتی بیشتر است .این پرسشنامه دارای  9خرده مقیاس نیازهای
یادگیری ،مهارتهای کاربردی ،چالش مستمر ،خودکارآمدی در یادگیری ،برنامهریزی فرایند ،ارزیابی
فرایند ،تکمیل تکالیف و اسناد درونی است .سو و همکاران ( )5351ضرایب پایایی این خرده
مقیاسها را بین  3/65تا  3/95گزارش کردهاند .همچنین جهت حصول روایی این پرسشنامه ،از
تحلیل عامل تأییدی استفاده کردهاند که شاخصهای برازش مدل و بارهای عاملی مربوط به
مادههای پرسشنامه را در سطح رضایت بخشی گزارش کردهاند .در مطالعهی حاضر ضرایب پایایی
خرده مقیاسهای این پرسشنامه بین  3/75تا  3/98بهدست آمد.
 .3یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی متغیرهای موردمطالعه در این پژوهش در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
مقیاسها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

انگیزش درونی
خود نظم جویی
درگیری تحصیلی
یادگیری خود -هدایتی
عملکرد تحصیلی

11/76
95/07
95/13
77/15
51/70

55/05
53/90
55/75
55/60
0/35

59
10
88
05
9/93

98
531
553
505
53

همانطور که در جدول  ،5مشاهده میشود میانگین (و انحراف معیار) نمونه در مقیاس انگیزش
درونی برابر با ( 11/76و  )55/05است .میانگین (و انحراف معیار) نمونه در مقیاس خود نظم جویی
بهترتیب برابر با ( 95/07و  ،)53/90در مقیاس درگیری تحصیلی  ،بهترتیب برابر با ( 95/13و
 ،)55/75در مقیاس یادگیری خود -هدایتی  ،بهترتیب برابر با ( 77/15و  )55/60و در عملکرد
تحصیلی بهترتیب برابر با ( 51/70و  )0/35است.
جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

1

2

3

5
5
0
8

5
**3/99
**3/79
**3/85

5
**3/70
**3/86

5
**3/50

5

1

**3/95

**3/95

**3/68

**3/63

5

4

5
P**=3/335

توضیح -5 :عملکرد تحصیلی -5 ،انگیزش درونی -0 ،درگیری تحصیلی -8 ،خود نظم جویی -1 ،یادگیری خود  -هدایتی
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همانطور که جدول  ،5نشان میدهد که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به انگیزش تحصیلی
با عملکرد تحصیلی ( )3/99و کمترین ضریب همبستگی مربوط به مقیاس درگیری تحصیلی و خود
نظم جویی ( )3/50است.
ضرایب مسیر در مدل پیشنهادی

همانطـور که در نمودار  ،5مشاهـده میشـود همه ضـرایب مسیرها از نظر آماری معنیدار هستند
(.)P<0.05

نمودار  :2ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی روابط علی رابطه علی انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و
خودنظمجویی با عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری خودهدایتی
جدول  :3پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم متغیرها
مسیر

انگیزش درونی به یادگیری
خود  -هدایتی
درگیری تحصیلی به
یادگیری خود  -هدایتی
خودنظمجویی به یادگیری
خود  -هدایتی
انگیزش درونی به عملکرد
تحصیلی
درگیری تحصیلی به عملکرد
تحصیلی
خودنظمجویی به عملکرد
تحصیلی
یادگیری خود  -هدایتی به
عملکرد تحصیلی

ضرایب استاندارد

ضرایب
غیراستاندارد

نسبت بحرانی

سطح معنیداری
()p

3/16

3/310

3/73

3/31

3/56

3/55

3/09

3/31

3/05

3/367

5/05

3/31

3/97

5/316

5/85

3/31

3/50

5/55

5/39

3/31

3/31

3/55

5/65

3/31

3/36

3/78

3/06

3/31
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همانطور که از جدول  ،0مشاهده میشود ضرایب مسیر انگیزش درونی به یادگیری خود -
هدایتی ( ،)p=3/31 ،β=3/16درگیری تحصیلی به یادگیری خود  -هدایتی (،)p=3/31 ،β=3/56
خودنظمجویی به یادگیری خود  -هدایتی ( ،)p=3/31 ،β=3/05انگیزش درونی به عملکرد تحصیلی
( ،)p=3/31 ،β=3/97درگیری تحصیلی به عملکرد تحصیلی ( ،)p=3/31 ،β=3/50خودنظمجویی به
عملکرد تحصیلی ( )p=3/31 ،β=3/31و یادگیری خود  -هدایتی به عملکرد تحصیلی (،β=3/3607
 )p=3/31مثبت و معنیدار میباشند .بنابراین ،براساس ضرایب استاندارد در جدول همه مسیرهای
مستقیم در سطح  p=3/31معنیدار میباشند.
ارزیابی مدل پیشنهادی
ارزیابی بخش ساختاری مدل پیشنهادی با استفاده از شاخصهای برازندگی بررسی شد .جدول ،8
شاخصهای برازش مدل پیشنهادی را نشان میدهد.
جدول  :4شاخصهای برازش مدل پیشنهادی
شاخصهای برازندگی

مقدار

آزمون مجذور کای )( χ2
سطح معنیداری
درجه آزادی ()df
نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()χ2/df
نیکویی برازش ()GFI
شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته ()AGFI
شاخص برازندگی هنجار شده ()NFI
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
شاخص برازندگی افزایشی ()IFI
شاخص توکر -لویس ()TLI
شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب ()RMSEA

190/18
3/335
555
1/08
3/99
3/90
3/99
3/99
3/99
3/95
3/39

نتایج تحلیل نشان داد که مجذور خی برابر با  χ2 =190/18است .که با درجه آزادی  ،555در
سطح  3/335معنیدار است .ازآنجاکه مقدار مجذور ( )χ2در نمونههای بزرگ شاخص مناسبی نیست
لذا نسبت مجذور خی به درجه آزادی ( )χ2/dfنیز گزارش شده است .بر این اساس ،نسبت مجذور
خی به درجه آزادی برابر با  χ2/df=1/08است .همچنین ،ضریب شاخص ریشه میانگین مجذورات
خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  ،3/39شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIبرابر با  ،3/990شاخص
نیکویی برازش ( )GFIبرابر با  ،3/991شاخص نیکویی تعدیلیافته ( )AGFIبرابر با  ،3/905شاخص
برازندگی هنجار شده ( )NFIبرابر با  ،3/995شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  3/990و
شاخص توکر -لویس ( )TLIبرابر با  3/959بهدستآمده است که بر برازش مناسب مدل با دادهها
داللت دارد .بهطورکلی  3/00واریانس متغیر عملکرد تحصیلی توسط متغیرهای مدل پیشبینی شد.
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در این پژوهش روابط غیرمستقیم متغیرها از طریق روش بوت استراپ 5انجام شد .جدول 1
ضرایب روابط غیرمستقیم را با استفاده از روش بوت استراپ برای کل نمونه نشان میدهد.
جدول  :5آزمون میانجیگری روابط غیرمستقیم
شاخص
مسیر
درگیری تحصیلی به عملکرد تحصیلی از طریق
یادگیری خود – هدایتی
انگیزش درونی به عملکرد تحصیلی از طریق
یادگیری خود – هدایتی
خودنظمجویی به عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری
خود – هدایتی

داده

بوت

سوگیری

خطا

حد
پایین

حد باال

1/96

1/99

3/308

3/18

8/97

7/30

3/387

3/387

3/3337

3/358

3/359

3/377

5/87

5/87

3/3360

3/56

5/51

5/79

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود حدود باال و پایین انگیزش درونی به عملکرد تحصیلی
از طریق یادگیری خود – هدایتی ،صفر را در برنمیگیرد که به معنی آن است که این مسیر
غیرمستقیم در کل نمونه معنیدار است .همچنین حدود باال و پایین درگیری تحصیلی به عملکرد
تحصیلی از طریق یادگیری خود – هدایتی صفر را در برنمیگیرد که نشاندهنده معنیداری این
مسیر غیرمستقیم در کل نمونه است .در مورد رابطهی غیرمستقیم خود نظم جویی به عملکرد
تحصیلی از طریق یادگیری خود – هدایتی نیز حدود باال و پایین این رابطه صفر را در برنمیگیرد
که نشاندهنده معنیداری این مسیر غیرمستقیم در کل نمونه است.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش جهت بررسی رابطه علی انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی با
عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری خودهدایتی مدلی طراحی شد و براساس آن فرضیههایی تدوین
شد .فرض بر این بود که متغیرهای برونزا نهتنها رابطه مستقیمی با عملکرد تحصیلی دارند ،بلکه از
طریق متغیر میانجی یادگیری خود  -هدایتی نیز میتوانند عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار
دهند .نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی قابلقبول است و تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم
در این مدل معنیدار شدند .در ادامه بحث و تبیین یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش ارائه
شده است.
یافتههای پژوهش نشان داد بین انگیزش درونی و یادگیری خود  -هدایتی رابطه مثبت و
معنیدار وجود دارد .این نتیجه با پژوهش داگالس و موریس ( )5358همسو است .این محققان در

1. bootstrapping
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یک فراتحلیل دریافتند که رابطه مثبت و معنیداری بین انگیزش درونی و یادگیری خود  -هدایتی
وجود دارد.
انگیزش درونی ،گرایش ذاتی فرد به جستجوگری ،نوجویی و توسعه ظرفیتها و تواناییهای خود
است .در واقع هدف افراد دارای انگیزش درونی کسب مهارت و شایستگی و احساس افتخار است.
این افراد به خاطر عالقه ،احساس چالشی که فعالیت خاصی ایجاد میکند و بهخاطر لذت ناشی از
آن فعالیت رفتار میکنند .دانشآموزان دارای انگیزه درونی با هدف کسب مهارت و شایستگی،
مطالب درسی را با تمرکز و عمق بیشتری میخوانند و از راهبردهای فراشناختی عمیقتری استفاده
میکنند .این دانشآموزان اطالعات را فعالتر پردازش کرده و بهصورت مفهومی و نه طوطیوار یاد
میگیرند .ازاینرو قابلانتظار است که دانشآموزان برخوردار از ویژگیهای انگیزش درونی از ظرفیت
باالتری برای یادگیری خود  -هدایتی برخوردار باشند.
طبق یافتههای پژوهش ،بین درگیری تحصیلی و یادگیری خود  -هدایتی رابطه مثبت و معنیدار
وجود دارد .بر اساس نتایج پژوهشهای مختلف (فان و ویلیامز5353 ،؛ چن )5331 ،بین درگیری
تحصیلی و مؤلفههای یادگیری خود – هدایتی رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد .آنچه که
تبیینکننده یافتهی بهدستآمده در پژوهش حاضر است اشتراک مفهومی دو متغیر درگیری
تحصیلی و یادگیری خود هدایتی است .درحالیکه در مرکز مفهوم یادگیری خود هدایتی
فعالیتهایی وجود دارد که بر پایهی حس اعتمادبهنفس در یادگیری قرار دارد ،فراگیران دارای
درگیری تحصیلی باال نیز بهواسطهی درگیری عمیق در تکالیف به موفقیتهایی دست مییابند که
اعتمادبهنفس و خودکارآمدی تحصیلی آنها را افزایش میدهد.
یافتههای پژوهش نشان داد بین خودنظمجویی و یادگیری خود  -هدایتی رابطهی معنیدار وجود
دارد .این یافته همسو با نتیجه پژوهشهای داگالس و موریس ( )5358و لوینز و همکاران ()5339
است .لوینز و همکاران ( ) 5339در پژوهشی نشان دادند بین خود نظم جویی و یادگیری خود
هدایتی رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد .خودنظمجویی مفهومی فراگیر در پژوهشهای
تربیتی است که بهعنوان یک حوزه مفهومی فرایندهای جایگزین بسیاری مثل هدفگذاری،
فراشناخت و سنجش خود را دربرمیگیرد که همه در راههای مختلف بر یادگیری تأثیر میگذارند
(پاریس 5و پاریس .)5335 ،برخی از محیطهای تحصیلی راهبردهای خودتنظیمی فراگیران را
بهعنوان یک برونداد ضمنی ارتقاء میبخشند .یک از ویژگیهایی که در محیطهای مشوق
خودنظمجویی افزایش مییابد ،یادگیری خود – هدایتی است .به عقیده نوولز ( )5971یادگیری در
یک محیط منزوی رخ نمیدهد بلکه در ارتباط با دیگرانی همچون معلمان و همساالن رخ میدهد.
بنابراین ،یادگیری میتواند بر روی یک پیوستار قرار گیرد که از یکسو میتواند بهوسیلهی معلم یا
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دیگری هدایتشده باشد و از دیگر سو به شیوهی خودتنظیمی صورت گیرد .در چنین شرایطی است
که زمینه یادگیری خود– هدایتی فراهم میشود.
همانطور که یافتهها نشان میدهد  ،بین انگیزش درونی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .این نتیجه با پژوهشهای گارون – کاریر و همکاران ()5356؛ ویلجارانتا و
همکاران ( )5356و آلستاد و همکاران ( )5356همسو است .در این پژوهشها رابطه انگیزش درونی
و عملکرد تحصیلی مثبت و معنیدار گزارش شده است .یکی از نظریههایی که به تبیین رابطه
انگیزش درونی و عملکرد تحصیلی کمک میکند ،نظریه انگیزش درونی شده است .طبق نظریه
انگیزش درونی شده کودکان از والدین یا بزرگساالن مهم دیگر یاد میگیرند که در جامعه رفتارهای
خاصی باارزش هستند .آنها این ارزشها را بهعنوان ارزشهای خودشان تلقی کرده و مطابق با آن
ارزشها رفتار میکنند  .برای مثال فراگیرانی که اخالق کاری درونی شده دارند و برای یادگیری
تحصیلی ارزش قائل هستند ،ممکن است روی یک تکلیف کار کنند ،خواه عالقه درونی و تجربه
شایستگی وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد (حسنزاده و مهدینژاد گرجی .)5090 ،در
واقع وقتی یادگیری و تحصیل از نظر بزرگساالن و بهویژه والدین ارزش تلقی شود این ارزش به
فراگیران منتقل شده و بعد از گذشت مدتی بهعنوان ارزش درونی در آنها شکل میگیرد .در نتیجه
برای دستیابی به آن تالش میکنند .چنین دانشآموزانی عملکرد تحصیلی باالتری خواهند داشت.
طبق نتایج بهدستآمده ،بین درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .پژوهشهای بسیاری ازجمله پژوهش سیمپسون 5و بارنت )5357( 5و ویلیامز ،0وولک،8
دو 1و براو )5357( 6نشان داده است درگیری شناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد .این
پژوهشها نشان دادهاند که درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اثر مثبت و
مستقیم است و فراگیرانی که از راهبردهای سطح باال و فراشناختی استفاده میکنند از لحاظ
شناختی ،نسبت به آنهایی که راهبردهای سطح پایین و شناختی را مورداستفاده قرار میدهند در
انجام تکالیف تحصیلی بیشتر درگیرند.
همچنین نتایج بهدستآمده نشان داد که بین خودنظمجویی و عملکرد تحصیلی رابطهی مثبت و
معنیداری وجود دارد .یافتهی بهدستآمده با پژوهشهای ویبروسکی ،7ماتئوس 9و کیتسانتاس9
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( ،)5356ویالویکینشو5و برناردو )5350( 5و چو 0و شن )5350( 8همسو است .نتایج این پژوهشها
نشان داده است رابطهی نیرومندی بین خودنظمجویی و عملکرد تحصیلی وجود دارد .یادگیرندگان
خودتنظیم ،یادگیری را فرایندی منظم و کنترل شدنی میدانند و در قبال پیشرفت شخصی خود،
مسئولیت بیشتری میپذیرند .آنان خود را صاحباختیار و اراده ،خودبسنده و دارای انگیزه میدانند.
بدین ترتیب ،یادگیرنده بهطور ارادی به درگیر شدن در یادگیری تمایل دارد .زمانیکه رفتارها واقعاً
خودتنظیماند افراد آنها را با رضایت کامل و بدون تعارض انجام میدهند .پینتریج ()5999
یادگیری خودتنظیمی را بهعنوان فرایندی فعال و ساختارمند توصیف میکند که بهموجب آن
یادگیرندهها اهداف خود را برای یادگیری تعیین میکنند و براساس آن به بازبینی ،تنظیم و کنترل
شناخت ،انگیزش و رفتار خویش میپردازند و همچنین برای رسیدن به اهداف خود تالش میکنند.
یادگیری خودتنظیمی ،ابزاری مناسب برای کسب آگاهی کامل از یک مهارت که شامل خودآگاهی،
خودانگیزشی و مهارت رفتاری است .یادگیرندگان خودتنظیم کسانی هستند که موفقیتهایشان را
به خودشان و به استفاده درست از راهبردهای نسبت میدهند نه به عوامل غیرقابلکنترل مانند
شانس .این یادگیرندگان نتایج عملکرد خود را ارزیابی میکنند .بهطورکلی ،یادگیرندگان خودتنظیم
کسانی هستند که مسئولیت یادگیری خود را به عهده میگیرند (بورک ،1دانلوسکی 6و کورنل،7
 )5350و همه این ویژگیها بر عملکرد تحصیلی تأثیر مثبت دارند.
طبق یافتههای پژوهش ،بین یادگیری خود  -هدایتی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .نتیجه بهدستآمده همسو با پژوهش ،رشید و اصغر ( )5356و داگالس و
موریس ( )5358است .این محققان به این نتیجه رسیدند که بین یادگیری خود  -هدایتی و عملکرد
تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .یک فرا تحلیل بر روی  19مطالعه نشان داد که
یادگیری خود – هدایتی بر یادگیری مفاهیم مؤثر بوده است (ساندرز ،9و والش .)5356 ،9یادگیری
خود-هدایتی فرایندی است که در آن فراگیران مواد یادگیری خود را خود تعیین میکنند و از
راهبردهای یادگیری و ارزیابی مناسب استفاده میکنند .این ویژگیها سبب میشود اعتمادبهنفس،
استقالل ،انگیزش و آمادگی برای یادگیری تمام عمر در فراگیران ایجاد شود (چنگ ،53کائو ،55لین55
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و لی-سیه5353 ،5؛ اشا .)5330 ،5ازاینرو ،در یک محیط دائماً در حال تغییر ،یادگیری خود –
هدایتی برای توانمندسازی فراگیران جهت رشد یادگیری و حس مسئولیتپذیری بسیار حیاتی
است.
طبق یافتههای پژوهش ،ضرایب مسیر غیرمستقیم انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و
خودنظمجویی به عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری خود  -هدایتی معنیدار بود .برای دانشآموزان
دارای انگیزه درونی خود تکلیف و موضوع درسی دارای اهمیت و ارزش است .ارزشمند بودن مطالب
درسی باعث میشود دانشآموز منابع مختلف را برای یادگیری بیشتر مطالعه کند .چنین
دانشآموزانی مسائل مختلف را بررسی میکنند تا ارتباط بین مطالب و مفاهیم را درک کرده و آنها
را بهطور کامل یاد بگیرند .در واقع دانشآموزی با انگیزه درونی باال ،یادگیری خود هدایتی باالیی
داشته که این امر خود منجر به افزایش سطح عملکرد تحصیلی وی میشود.
نگاهی دقیقتر به رابطهی متغیرهای انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی و خودنظمجویی با
یادگیری خود هدایتی نشان میدهد که فرد دارای یادگیری خود هدایتی باید بهگونهای از انگیزش
درونی باالیی برخوردار باشد ،در تکالیف تحصیلی درگیر شود و خود نظم جو باشد .مثالً یکی از
مؤلفههای یادگیری خود هدایتی ارزیابی فرایند است که با مؤلفه خودارزیابی سازهی خودنظمجویی
رابطه دارد .یوآن ،0ویلیامز ،8فانگ 1و پانگ )5355( 6عقیده دارند که ارتقاء مهارتهای یادگیری خود
هدایتی یک فرایند چالشبرانگیز هم برای مدرسان و هم دانشآموزان است .از اینرو معرفی سازه
یادگیری خود هدایتی به نظام آموزشی مستلزم آمادهسازی معلمان و دانشآموزان جهت تسهیل این
نوع یادگیری است.
بهطورکلی ،دانشآموز ان نیاز دارند تا به راهبردهایی دست یابند که رشد مهارتهای خود
مدیریتی ،میل به یادگیری ،کنترل خود و خود نظم جویی آنها را تسهیل کند .هر نظام آموزشی
جهت حصول بهترین نتایج در رفع موانع و کمبودها در فرایندهای آموزشی و پرورشی و استفاده
بهینه از دروندادها ،همواره مورد ارزیابی متخصصان مربوطه قرار داشته و تالش میشود که محصول
نهایی این نظام یعنی دانشآموختگان ،واجد بهترین شرایط و ویژگیها و قابلیتهای مطلوب باشند.
یادگیری خود – هدایتی و همبستههای آن از متغیرهای مهم و تأثیرگذاری است که میتواند به
انجام این مأموریت کمک کند.
مطالعهی حاضر  ،بار دیگر نشان داد سازههای شناختی و عاطفی یادگیری ازجمله خود –
هدایتی ،انگیزش ،درگیری تحصیلی و خود نظم جویی میتواند عملکرد فراگیران را تحت تأثیر قرار
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دهد .پژوهشگران با ارائهی مدل مفهومی پیشنهادی در پی آن بودهاند تا همسو با نتایج پژوهشهای
گذشته و اصول نظریههای موجود در زمینه انگیزش فراگیران ،نقش متغیرهای انگیزشی را در
عملکرد تحصیلی مورد تأکید قرار دهند .درگیری تحصیلی ،انگیزش درونی ،خودنظمجویی و
یادگیری خودهدایتی متغیرهای انگیزشی هستند که در مدل پیشنهادی نقش آنها در عملکرد
تحصیلی مورد آزمون و تأیید قرار گرفت .دیگر یافتهی قابلتوجه در مورد مدل پیشنهادی ،نقش
میانجی یادگیری خودهدایتی در رابطهی متغیرهای انگیزشی پیشگفته با عملکرد تحصیلی است .به
سخن دیگر ،تبیین احتمالی نقش متغیرهای انگیزشی درگیری تحصیلی ،انگیزش درونی و
خودنظمجویی را میتوان بر اساس متغیر یادگیری خودهدایتی ارائه کرد .اگرچه ارتقاء درگیری
تحصیلی ،انگیزش درونی و مهارتهای خودنظمدهی در فراگیران بهخودیخود ارزشمند است و
میتواند تأثیرات مثبتی بر عملکرد تحصیلی فراگیران داشته باشد اما فراگیرانی که به یادگیری
خودهدایتی مجهز شدهاند از این مکانیسمهای انگیزشی سود بیشتری خواهند برد .در
تعمیمیافتههای پژوهش حاضر ،محدودیت نمونهی انتخابی و نیز روش گردآوری دادهها از طریق
پرسشنامههای خود گزارشی باید مدنظر قرار گیرد .به پژوهشگران پیشنهاد میگردد در پژوهشهای
آتی ،به بررسی مداخالتی بپردازند که یادگیری خود – هدایتی را نزد فراگیران بهبود میبخشد.
طراحی محیطهای آموزشی براساس متغیرهای آزمون شده در این مدل از دیگر موارد کاربرد
یافتههای پژوهش حاضر است .کمبودهای انگیزشی بهطور مستمر عملکرد تحصیلی فراگیران را
دچار مشکل کرده است .تقویت سازههای انگیزشی بهخصوص سازههای انگیزشی که برای فراگیران
بهعنوان توانش های درونی مطرح شدهاند میتواند تا حدود زیادی مشکالت یاد شده را برطرف کند.
مجهز کردن فراگیران به یادگیری خودهدایتی عالوهبر آنکه در نهایت فراگیران را در امر یادگیری
مستقل میسازد تأثیرات انگیزشی نیرومندی دارد که در ارتقاء عملکرد دانشآموزان میتواند
مورداستفاده قرار گیرد .نکته ای که مشاوران مدارس در مشاوره تحصیلی با دانش آموزان باید مورد
توجه قرار دهند .اگرچه تأکید پژوهش حاضر عمدتاً بر نقش یادگیری خودهدایتی در عملکرد
تحصیلی فراگیران بوده است؛ اما دیگر متغیرهای انگیزشی ازجمله درگیری تحصیلی و
خودنظمجویی نیز میتواند در فرایند انگیزه بخشی دانشآموزان موردتوجه قرار گیرد .تقویت فرایند
درگیری تحصیلی و آموزش مهارتهای خودنظمجویی پیشنهادهای دیگری است که براساس
یافتههای پژوهش حاضر قابلارائه است.
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