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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه ی بین سبک های انگیزشی ،خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه

شهر کرج بود .به همین منظور تعداد  044دانش آموز از مقطع متوسطه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .روش تحقیق توصیفی –
همبستگی بوده است .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از -1:پرسشنامه ی راهبردهای انگیزش تحصیلی  -2 AMSپرسشنامه ی
خودکارآمدی دانش آموزان (نظامی ،شوارزر و جروسلم  )1991و  -3پرسشنامه یادگیری خودتنظیم بوفارد و همکاران ( .)1995تجزیه وتحلیل داده
ها دراین تحقیق با روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادالت ساختاری انجام شد .براساس پیشینه تحقیقات انجام شده ،ابتدا مدل فرضی برای بررسی
روابط بین متغیرهای موثر بر خودتنظیمی تحصیلی در نظر گرفته شد .نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل با داده های این پژوهش برازش مناسبی
دارد .همچنین مشخص شد که سبک های انگیزشی درونی با خودکارآمدی و خودتنظیمی رابطه مثبت و معنادار دارند و بی انگیزگی با خودکارآمدی
و خودتنظیمی ،رابطه ی منفی و معنادار دارد .همینطور مشخص شد خودکارآمدی عالوه بر نقش واسطه ای که بین سبک های انگیزشی و خودتنظیمی
دارد ،خود بر خودتنظیمی اثر مثبت دارد .یافته های تحقیق کنونی می تواند در تبیین خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :سبک های انگیزشی ،خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی
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Structural Equation Modeling of Students’ Motivational Styles, Their SelfEfficacy and Academic Self-Regulatory

Sadegh Nasri, Mohammad Bayanati
Abstract: This study investigated the relationship between the high school students’ motivational
styles, their self-efficacy and their academic self-regulatory in the city of Karaj. The population of the study
includes all high school male and female students. Four hundred students were selected by multistage cluster
sampling method. Three questionnaires such as academic motivation scale, Nezami selfefficacy questionnaire and Buford’s questionnaires of self-regulatory learning were used.
After confirming the measurement model of the latent variables and the model structure function.
Results showed that the model test data were fitted. Efficacy was defined as a mediator
and moderator in the relationship between motivational and academic self-regulatory. It was determined
that motivation has a direct inverse relationship with other variables. Internal and external components
of motivation, self - regulator and self - efficacy have a significant direct relationship.
Keywords: Academic self-regulatory, Motivational styles, Self-efficacy
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مقدمه
آموزش و پرورش در هر دوره از تاریخ بشر به تبع تنوع نیازهای جوامع ،اهداف خاصی را دنبال کرده است .تغییر در اهداف و
محتوای آموزش به تبع تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع اتفاق افتاده و این تغییر شکل ،بیشتر به مرور زمان و به تدریج
انجام گرفته است .بنابر این ،تجدید نظر در اهداف آموزش و پرورش برای هر جامعه ضروری و بدیهی است .این تغییرات اگر
چه در ابتدا بسیار کند بوده و نتایج حاصل از آن نمود چندانی نداشته است ،اکنون با کوتاه شدن مدت اعتبار دانش از یک سو
و گسترش و افزایش روز افزون آن از سوی دیگر ،روند تصاعدی پیدا کرده است .سرعت این تحوالت به حدی رسیده است
که همگامی و همراهی آموزش و پرورش با آنها دشوار و گاه غیر ممکن شده است (کدیور.)1311 ،
به نظر می رسد اگر یادگیرندگان به عنوان عناصر اصلی دراحیاء نظام های آموزشی به حساب نیایند ،آموزش و پرورش نمی
تواند با نیازهای آینده جوامع همگام شود .به بیان دیگر ،آموزش و پرورش باید در جهت تربیت یادگیرندگانی اقدام کند که
مسئولیت یادگیری خود را می پذیرند و قادرند دست به انتخاب های هوشمندانه بزنند ،یادگیرندگان خودتنظیمی که دارای
مهارت های طراحی ،سازماندهی ،نظارت بر جریان یادگیری  ،تغییر و اصالح فرایند یادگیری و اندیشه خود هستند .این مهارت
ها بعد ها می تواند برای حل مسائل زندگی ،تصمیم گیری های مناسب و یادگیری های مادام العمر به کار آیند .در این صورت
معلم به جای انتقال اطالعات به دانش آموزان ،آموزش مهارت های فکری اثر بخش و ایجاد عالقه در دانش آموزان را در
اولویت قرار می دهد.
آموزش مهارت های خودتنظیم به دانش آموزان اخیراً به عنوان یکی از اهداف عمده تعلیم و تربیت دیده شده است .در عین
حال ،یادگیری خودتنظیم ، 1یک پیش نیاز حیاتی برای کسب موفقیت آمیز دانش در مدرسه و خارج از آن است و بنابراین،
برای یادگیری مادام العمر دارای اهمیت ویژه ای است .با توجه به این تغییرات روز افزون ،اینکه دانش آموزان امروز چه
چیزهایی باید بدانند بهترین پاسخ این است که آنها نیاز دارند که یک الگوی پویا از کسب مداوم دانش و مهارت های جدید
را یاد بگیرند و خود تنظیمی یادگیری ،عنصر مرکزی در این الگوی پویای کسب دانش می باشد .یادگیری خودتنظیم ،با
برخورداری از کیفی تی خاص می تواند معلم را در رسالتش یاری و او را به سمت اهداف مورد نظرش سوق دهد .به خصوص
به وی در زمینه ی ایجاد مدیریت مطلوب کالسی کمک خواهد کرد .بنابراین ،معلم هرگاه از یک طرز تفکر قوی ،مبتنی بر
شناخت ها و آگاهی های الزم برخوردار باشد ،می تواند در ایجاد روابط انسانی مطلوب با دانش آموزان خود موفق باشد و
اهداف عالی مورد نظر خود را دنبال کند(صفاریان طوسی.)1335 ،
آموختن مهارت های خود تنظیمی زمینه ساز کسب موفقیت در تمام مراحل زندگی است؛ به عبارت دیگر ،خود تنظیمی کلید
اصلی موفقیت فرد در هر زمینه است .هدف اولیه تعلیم و تربیت ،تربیت یادگیرنده های مادام العمر ،مستقل ،خودانگیخته و خود
تنظیم است .یک جزء خود تنظیمی ،هدف گذاری یا تعیین هدف است .معلمان بایستی به طور مداوم بر اهمیت جهت گیری
هدف و نقشی که این متغیر در استفاده فرد از راهکار های شناخت و فرا شناخت در یادگیری خود تنظیم دارد واقف بوده و بر
اهمیت جهت گیری هدف معطوف به یادگیری تاکید ورزند.
1- self –regulation learning

41

صادق نصری  ،محمد بیاناتی

بنابراین ،اگر معلمان مهارت های خودتنظیمی یادگیری را در خودشان بهبود بخشند ،ممکن است برای این مهارت ها ارزش
قائل شده و به دانش آموزان خود آنها را یاد بدهند .یکی دیگر از ابعاد مساله آن است که یادگیرندگان درجات مختلفی از
خودکارآمدی 1را تجربه می کنند و اهداف مشخص و انتظارات خاص خود را از موفقیت و شکست دارند.
روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیر باز به بررسی سبک های انگیزشی 2در یادگیری و عملکرد دانش آموز در حوزه
های گوناگون درسی توجه داشته اند .اکنون این اتفاق نظر وجود دارد که دانش آموزان برای موفقیت در مدرسه به مهارت
های انگیزشی نظیر خودکارآمدی نیاز دارند .دانش آموزان دوست دارند که یاد بگیرند ،به طور طبیعی کنجکاوند واز یادگیری
لذت می برند ،ولی گاهی در اثر فقدان احساس خودکارآمدی ،تالش های آنها کاهش می یابد و یا اینکه به جای خودانگیختگی
به پاداش های بیرونی وابسته می شوند .لذا سوالی که می توان مطرح کرد آن است که آیا واقعا تفاوتی در اینکه دانش آموزان
به طور درونی یا بیرونی برای یادگیری انگیخته شوند وجود دارد؟ بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که این تفاوت وجود دارد.
وقتی دانش آموران به طور درونی انگیخته می شوند ،به استفاده از راهبردهایی که نیاز به تالش بیشتری دارند تمایل پیدا می
کنند و از این راه به پردازش عمیق تری دست می یابند .همچنین بر اساس نظریه شناختی – اجتماعی بندورا 3و به استناد تحقیقات
متعدد از جمله کارهای پاجارس 0ومیلر ،)1990(5پاجارس 1و گراهام ،)1999( 3خودکارآمدی ،به عنوان عاملی مهم ،نقش موثر
در پیش بینی موفقیت فرد در به کارگیری مهارت های خودتنظیمی ایفا می کند .همچنین نتایج تحقیقات پژوهشگرانی نظیر
زیمرمن ،بندورا و مارتینز پونز ،)1992( 1پینتریچ و دی گروت ، )1994(9ایمز و آرچر ،)1911(14الیوت  ،مک گریگور و گابل11

( ،)1999مولتون ،براون و لنت ،)1991(12براون ،الونداوسکی 13و میلر ،)1999(10ولترز )1991( 15و دلیرعبدی نیا ( ،)1333نشان
داده است که خودکارآمدی با سطوح باالی بهره گیری از راهبردهای خودتنظیمی 11رابطه ی معنادار دارد.
با توجه به اینکه در کشور ما قسمت اعظم مسولیت یاددهی-یادگیری بر عهده معلمان است و با توجه به اینکه دانش آموز انگیزه
چندانی جهت یادگیری دروس مدرسه ای ندارد ،آموزش و پرورش هدفی جز پرورش دانش آموزانی خودجوش و موفق که
مسئ ولیت پذیر بوده و برای یادگیری ارزش قائل باشند ،ندارد .دانش آموزانی که فرایند یادگیری در آنها به صورت فرایندی
خود کار درآید .این دانش آموزان در یادگیری موفق خواهند بود.
1- self efficacy
2- motivation styles
3- Bandura
4- Pajares
5- Miller
6- Pajares
7- Graham
8- Zimmerman , Bandura & Martinez - Ponz
9- Pintrich & DeGrowth
10- Ames & Archer
11- Elliot & McGregor & Gable
12- Melton. Brown & Lent
13- Lawendowski
14- Miller
15- Wolters
16- self regulation guidelines
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اینننن د اننننش آمنننوزان موفنننق ،تمنننرین کنتنننرل رفتنننار منننی کننننند؛ آنهنننا ننننه تنهنننا بنننه خننناطر انتخننناب ینننا برنامنننه رینننزی
بنننرای تکنننالیف تحصنننیلی موجنننود ،بلکنننه همچننننین مقاصننند و انگیزشنننهای خنننود را در موقعینننت هنننای پراکننننده
متنننناوب حفنننن منننی کننننند .آنهنننا بنننا بنننه کنننار بنننردن راهبردهنننای ینننادگیری 1بنننرای کامنننل کنننردن تکنننالیف شنننان بنننه
یادگیری خودتنظیم می پردازند.
ینننادگیری خنننودتنظیم فراینننندی اسنننت کنننه در آن شنننخص از لحنننان رفتننناری ،انگیزشنننی و شنننناختی بنننه منظنننور
دسترسننننی بننننه اهننننداف بننننا ارزش و مهننننم آموزشننننی فعننننال مننننی باشنننند(زیمرمن .)1991 ،پژوهشننننهای اخیننننر در
منننورد اینکنننه چگوننننه داننننش آمنننوزان خنننودتنظیمی را بنننه کنننار منننی برنننند اطالعنننات بنننا ارزشنننی را فنننراهم کنننرده
اند.
از دیگر مؤلفه های مهمی که باید به آن توجه کرد و برنامه ای را جهت تدریس آن تدارک دید ایجاد حس خودکارآمدی در
دانش آموزان است .با توجه به این موضوع ،گازکیل و ولفولک  ،)2443(2بیان کرده اند که احساس کارآمدی دانش آموزان
چیزی نیست که پژوهشگران یا برنامه ریزان بخواهند آن را انکار کنند .به دنبال این موضوع ،احساس کارآمدی می تواند به
دانش آموزان در زمینه حفن انگیزش ،یادگیری خودتنظیم و عملکرد قوی تر در دروس آموزشی کمک کند .بندورا در مفهوم
خودکارآمدی به اعتقادات افراد درباره تواناییهای شان برای سازماندهی و اجرای اعمال شان جهت دسترسی به اهداف شان
اشاره دارد .بندورا معتقد است که افزایش خودکارآمدی نیازمند کسب مهارت ها و دانش های بکر است که از طریق چندین
ساعت کار دشوار حاصل می گردد .بنابراین ،انتظار داریم که خودکارآمدی دانش آموزان با اعتقادات انگیزشی و خودتنظیمی
رابطه داشته باشد.
از دیگر مؤلفه های مهم یادگیری خودتنظیم عالقمندی درونی 3است .عالقمندی درونی ،اشاره به افرادی دارد که به منظور خود
تکلیف ،درگیر تکلیفی می شوند .یادگیرندگان با عالقمندی درونی ،در انجام دادن تکالیف آموزشی خود احساس لذت می
کنند ،جهت گیری آگاهانه دارند ،چالش و تکالیف جدید را ترجیح می دهند ،از انتقاد و بازخورد نمی ترسند و عملکرد
تحصیلی باالیی دارند .از مهمترین عواملی که می تواند در یادگیری توام با موفقیت یادگیرنده نقش داشته باشد ،انگیزه یادگیری
است(دیک ،کری وکری.)2441،0
با وجود اینکه انگیزه یادگیری یک عامل شخصی است اما می تواند تحت تاثیر عوامل بیرونی نیز قرار گیرد .عوامل موثر بر
انگیزه یادگیری را می توان کنجکاوی ،خودکارآمدی ،روش و رفتار ،نیاز ،شایستگی و برانگیزاننده های خارجی دانست
(کانی .)2443،5مبنای انگیزش بیرونی ،تقویت کننده های بیرونی مانند غذا ،نمره ،جایزه ،پول و غیره هستند .در حالی که مبنای
انگیزش درونی تقویت کننده هایی هستند که کنترل آنها در دست فرد بوده و از احساس رضایت حاصل از کسب موفقیت در

1- learning guidelines
2- Gaskill, & Woolfolk
3- intrinsic interest
4- Dick & Carey
5- Connie Frith
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رسیدن به هدف بوجود می آیند .گیج و برالینر ،)1990( 1انگیزه یادگیری را به صورت یک میل یا عالقه به موفقیت ،چه در
زمینه ای ویژه و چه به صورت کلی ،تعریف می کنند .براین اساس افرادی که دارای انگیزه یادگیری بیشتری باشند موفقیت
بیشتری بدست می آورند (سیف .)1313،افراد با باورهای انگیزشی مثبت ،همچون حفن اهداف درونی برای یادگیری و نیاز به
پیشرفت تحصیلی باال ،بیشتر از افراد دارای باورهای انگیزشی پایین در پردازش عمیق ،بسط و سازماندهی تکالیف درگیر می
شوند(گارسیا و پینتریچ .)1990،2هم چنین می توان گفت دو نوع انگیزه برای یادگیری وجود دارد ،نوع اول انگیزه برای بدست
آوردن حقوق باال ،پیشرفت در شغل ،موفقیت شغلی ،و نوع دوم برای به دست آوردن احساس خود کارآمدی و بهبود عزت
نفس (ویلیامز.)2445،3
در تعلیم و تربیت مفاهیم انگیزه ،رابطه ای جدایی ناپذیر با اهداف پیشرفت برای یادگیری دارند .یادگیری برای عده ای از افراد
وسیله ای برای دستیابی به اهداف بیرونی یا اثبات توانایی خویشتن به دیگران است ،در حالی که برای عده ای دیگر یادگیری
به خودی خود ارزش مستقل دارد؛ این گروه به طور ذهنی و عاطفی با عوامل خارجی درگیری ندارند و بیشترانگیزه درونی را
تجربه می کنند(استیپک وگرالینکسی .)1991،0بطور کلی می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان با مقایسه کردن انگیزه ی
خود با دیگران ،در صورتی برانگیخته خواهند شد که دارای انتظارات باال از خود(خودکارآمدی) ،در زمینه یادگیری
باشند(چینگ چان شی.)2441، 5
بررسی رابطه خودکارآمدی به عنوان یک عامل انگیزشی موثر بر یادگیری حائز اهمیت است .بر اساس نظریه شناختی-اجتماعی
بندورا ( )1993و به استناد تحقیقات متعدد از جمله کارهای پاجارس و میلر( ،)1990پاجارس و میلر ( ،)1993پاجارس وگراهام
( ،)1999چن ،1گرین 3و کریک )1991( 1و کبیری( ،)1312خودکارآمدی در حکم عاملی مهم ،نقش موثر در یادگیری در
سطوح مختلف تحصیلی ایفا می کند .همچنین تحقیقات نشان داده اند که بازخورد به عملکرد و قضاوت های مربوط به
خودکارآمدی ،نقش مهمی در رشد انگیزه درونی فرد بازی می کند(بندورا وشانک1911،9؛ مورگان1915 ،14؛ شانک و
گان.)1911،
انگیزه درونی وقتی رشد می کند که فرد برای دستیابی به معیارهای هیجان انگیز تالش کند؛ در این صورت ،هم یک احساس
خودکارآمدی بالقوه برای دستیابی به این معیارها در فرد ایجاد می شود و هم در صورت دستیابی ،فرد خودسنجی مثبتی از خود
به دست می آورد .این انگیزه درونی می تواند تالش های انسان را در طوالنی مدت و در فقدان پاداشهای محیطی تسهیل کند.
بر عکس ،وقتی فرد احساس کندکه پاداش های بیرونی یا درونی و نیز پاداش های خودسنجی ،ناکافی است و یا وقتی احساس
1- Gage and Berliner
2- Pintrich & Garcia
3- Williams
4- Stipak & Graliniski
5- Ching-Chun Shih
6- Chen
7- Green
8- Crick
9- Schunk
10- Morgan
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خودکارآمدی فرد آن چنان پایین است که دستیابی به یک نتیجه مثبت ،غیرممکن می نماید ،حفن و نگهداری انگیزش دشوار
می شود .ادراک فرد از عدم کارآمدی خود می تواند امکان انگیزشی دستیابی به مطلوب ترین نتایج را بی اثرکند .بندورا
( ،)1993شواهد مربوط به تاثیر باورهای خودکارآمدی بر انگیزش و عملکرد را به شرح زیر خالصه کرده است:
«بهبود زندگی ،بیشتر مربوط به افراد دارای پشتکار است تا افراد نا امید .باور به خود ضرورتا موفقیت را ایجاد نمی کند ،ولی
عدم باور به خود بطور یقین زمینه را برای شکست فراهم می کند».
با توجه به اینکه مفاهیمی نظیر خودتنظیمی تحصیلی مفاهیم نسبتا جدیدی در کشور ما هستند ،روابط مفاهیم سه گانه
خودتنظیمی ،خودکارآمدی و سبک های انگیزشی با هم ،مورد ارزیابی قرار نگرفته است ،اما هرکدام از این متغیرها به صورت
جداگانه و یا دو به دو مورد تحقیق قرار گرفته اند .مثال در تحقیق که توسط دلیرعبدی نیا ( ،)1333انجام شد ،رابطه بین مولفه
های خودکارآمدی ،جهت گیری های هدفی ،یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی شده است و نتیجه
این بررسی نشان دهنده رابطه مثبت و قوی بین خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیم است .در پژوهش دیگر که توسط موسوی
نژاد ( ) 1331انجام شد به بررسی رابطه باور های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پرداخته شده است نتایج حاکی از آن بوده است که رابطه باور های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم ،از نوع مثبت و
قوی بوده است ..همچنین در مطالعه ای که توسط بیمنتری( ،)2443انجام شد ،رابطه اعتقادات انگیزشی دانشجویان و یادگیری
خودتنظیم مورد پژوهش قرار گرفته شد و مشخص شد بین راهبردهای خودکارآمدی برای یادگیری و خودکارآمدی
دانشجویان رابطه مثبت و معنا دار دارد.
نتایج تحقیقات میسی و پینتر )2441(1حاکی از آن است که معموال دختران بیشتر از پسران از راهبردهای خودتنظیمی استفاده
می کنند .همچنین دختران خودکارآمدی باالیی در حوزه های خواندن و نوشتن تجربه می کنند.این در حالی است که پسران
در حوزه های ریاضی ،علوم و ورزش خودکارآمدی باالیی تجربه می کنند.
در تحقیق امینی ( )1313مولفه های انگیزشی (باورهای خودکارآمدی و ارزش درونی) و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد
تحصیلی رابطه معنادار داشته است.
نتایج تحقیقات پینتریچ و دی گروت ()1994؛ شانک ()1911؛ محمودی ()1333؛ صفاریان طوسی()1335؛ داگالس ،همکاران
و بندورا ()2444؛ نشان داد که خودکارآمدی و خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری با هم دارند.
نتایج تحقیقات زیمرمن ،بندورا و مارتین پونز نشان داد دانش آموزانی که از راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی استفاده می کنند
در مقایسه با دانش آموزانی که از این راهبردها استفاده نمی کنند ،پیشرفت تحصیلی باالتری دارند.
نتیج تحقیقات شان 2و یویان )2441( 3نشان داد که بین اهداف اجتنابی -عملکردی و درگیری شناختی -نگیزشی که از مولفه
های خودتنظیمی است رابطه ی منفی وجود دارد .نتایج تحقیقات پینتریچ و دی گروت( )1994نشان داد که خودتنظیمی در
یادگیری بهترین پیش بینی کننده ی عملکرد تحصیلی است.
1- Meece & Painter
2- Shun
3- Yoyan
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هدف اصلی این پژوهش ضمن تعیین رابطه سبک های انگیزشی ،خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیم  ،به دنبال شناسایی مدل
روابط ساختاری متغیرهای مذکور در دانش آموزان می باشد .این تحقیق به دنبال بررسی میزان سبک های انگیزشی(انگیزش
درونی یا بیرونی) در رابطه با میزان خودکارآمدی(به عنوان متغیر میانجی) و نیز تاثیر آنها بر یادگیری خودتنظیم(راهبردهای
شناختی خودتنظیمی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی) است .خودتنظیمی تحصیلی به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار
گرفته است .چهار فرضیه در ارتباط با دانش آموزان مورد آزمون قرار می گیرد:
 -1بین سبک های انگیزشی و میزان خود تنظیمی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 -2بین سبک های انگیزشی و میزان خودکارآمدی رابطه وجود دارد.
 -3بین میزان خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
 -0بین سبک های انگیزشی ،خودکارآمدی و میزان خود تنظیمی تحصیلی رابطه چندگانه وجود دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحان هدف ،از نوع کاربردی است و از جهت روش جمع آوری داده ها ،پژوهش توصیفی نوع همبستگی
است.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مشغول به تحصیل مقطع متوسطه دبیرستانهای دولتی شهر کرج بودند .برای محاسبه حجم
نمونه مناطق آموزش و پرورش شهر کرج به  0ناحیه تقسیم گردید .سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبتی ،نمونه
ای به حجم 044نفر (114دختر و  224پسر)انت خاب شد .برای انتخاب آزمودنی ها از هر ناحیه سه دبیرستان و از هر دبیرستان 2
تا  3کالس انتخاب شد و متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
ابزار های سنجش

در پژوهش حاضر برای سنجش متغیرها از سه ابزار استفاده شد:
 )1مقیاس انگیزش تحصیلی: 1این ابزار توسط والرند و همکاران ( )1992در کشور کانادا ،براساس نظریه خود تعیینی دسی
و رایان ( ،) 1915ساخته شد و مشتمل بر هفت خرده مقیاس انگیزش درونی برای فهمیدن ،انگیزش درونی برای کار و پیشرفت،
انگیزش درونی برای تجربه برانگیختگی ،تنظیم همانند سازی شده ،تنظیم درونی شده ،تنظیم بیرونی و بی انگیزگی می باشد.
بیست و هشت ماده این مقیاس در پاسخ به این سوال می آیند «چرا به مدرسه میروید»؟
سواالت این پرسشنامه سه مولفه را می سنجد که سوالهای  13 ،21 ،24 ،21 ،1 ،23 ،11 ،11 ،0 ،25 ،11 ،2 ،9 ،23مجموعاً
انگیزش درونی تحصیلی را تشکیل می دهد و سوال های ،20 ،13 ،10 ،14 ،15 ،1 ،1 ،22 ،3مجموعا انگیزش بیرونی تحصیلی
را تشکیل می دهند و سوال های  5 ،21 ،12 ،19بدون تغییر به همان شکل که والرند نشان داده بود ،بی انگیزگی تحصیلی را
تشکیل می دهند .والرند و همکاران ضرائب آلفای کرونباخ زیر مقیاسها را بین  4/13تا  4/13گزارش کردهاند .مقیاس انگیزش
1- academic motivation scale
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تحصیلی توسط باقری و همکاران ( ،)1339ترجمه و بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران هنجاریابی گردید .نتایج
هنجاریابی آنها نشان داد که ساختار هفت عاملی مقیاس انگیزش تحصیلی با اندکی تفاوت به پنج عامل تقلیل یافت و از روایی
و پایایی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ آن بین  4/55تا  4/13می باشد .هر ماده بر اساس یک مقیاس
لیکرتی پنج درجه ای میزان موافقت یا مخالفت فرد را با هر ماده مشخص می کند .در این پیوستار عدد یک نشانگر کامال
مخالفم  ،و عدد پنج نشانگر کامال موافقم می با شدو عدد سه بیانگر حد وسط و یا نه موافقم و نه مخالفم می باشد .ضمناً در
پژوهش حاضرنسخه ترجمه شده مقیاس را دو تن از اساتید روان شناسی مسلط به زبان انگلیسی مورد تایید قراردادند.
 )2پرسشنامه خودکارآمدی :برای سنجش خودکارآمدی دانشجویان از پرسشنامه  14سوالی نظامی ،میتوس ،جر وسلم و
رالف شوارز ( )1911استفاده شد .این پرسشنامه شامل  24ماده بوده است که در تجدید نظر های بعدی به  14ماده تقلیل یافته
است(نظامی ،جروسلم و شوارز 1992،1911،؛ به نقل از کدیور )1314،و بار ارزشی تمام سواالت مربوط به عامل ها در حد
قابل قبول گزارش شده و ضریب همبستگی تفکیکی بین سواالت پرسشنامه در حد مطلوب بوده و این ابزار قادر است 05درصد
واریانس خودکارآمدی را تشخیص دهد .کدیور ( )1314برای بررسی پایایی ،از ضریب همسانی استفاده کرده است و میزان
ضریب الفای کرونباخ  4/14بوده است .با توجه به اینکه پرسشنامه پنج درجه ای است ،به ترتیب به آنها از 1تا  5امتیاز داده می
شود و حداکثر امتیاز  54می باشد .ضریب پایایی کلی(آلفای کرونباخ) پرسشنامه در پژوهش فعلی  4/30بدست آمد.
)3پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی :این پرسشنامه حاوی  10سوال است که توسط بوفارد و همکاران ( )1995طراحی شد
و بوسیله کدیور( )1314هنجاریابی شده است .این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس شناختی و فراشناختی است که سواالت
 1،2،0،5،1،9،14،11،12مولفه ی فراشناختی و سواالت 3،3،1،13و 10مولفه ی شناختی را می سنجند .در این آزمون برای هر
سوال  5گزینه در نظر گرفته می شود که شامل کامال"موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال"مخالفم می باشد و به
ترتیب دارای امتیاز 1تا 5هستند .نمره گذاری سواالت 13، 5و 10به طور معکوس صورت می گیرد.
ضریب پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  4/31به دست آمده است .پایایی خرده مقیاس راهبردهای شناختی 4/34
و خرده مقیاس فراشناختی  4/11گزارش شده است .پایایی آزمون فوق در پژوهش غالمی ( 4/13 )1312گزارش گردید.
همچنین پایایی پرسشنامه فوق در تحقیقات نیکدل ( )1315و عربزاده( ، )1313به ترتیب  4/13و 4/19گزارش گردید .ضریب
پایایی کلی آزمون فوق در این پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ  4/11به دست آمده است.
نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوال ها مناسب بوده و ابزار سنجش از دو عامل تشکیل شده است .بار
ارزشی مربوط به عامل ها در حد قابل قبول بوده است و این ابزار قادر است  4/52واریانس خودتنظیمی را تبیین نماید و روایی
سازه آن در حد مطلوب بوده است (کدیور.)1314،
روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های بدست آمده از متغیرها با استفاده از آمار توصیفی(میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی ساده و )..و آمار استنباطی( تحلیل
مسیر و رگرسیون چند متغیری) مود تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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یافته ها
جدول( )1میانگین و انحراف استاندارد نمره های دانش آموزان در خودتنظیمی ،خودکارآمدی و سبک انگیزشی بیرونی را
نشان می دهد.
جدول ( :)1ميانگين و انحراف استاندارد نمره هاي دانشجويان در خودتنظيمي ،خودكارآمدي و سبک انگيزشي بيروني
متغیر

میانگین

انحراف معیار

سبک های انگیزشی

144

11/14

سبک انگیزش درونی

00/33

9/19

سبک انگیزش بیرونی

01/51

14/10

بی انگیزگی

1/35

0/35

خودکارآمدی

35/09

3/41

خودتنظیمی

01/11

1/11

مولفه ی شناختی خودتنظیمی

15/13

0/24

مولفه ی فراشناختی خودتنظیمی

34/90

1/04

درجدول( )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آمده است.
جدول ( :)2ماتريس همبستگي خودتنظيمي،خودكارآمدي و سبک انگيزشي بيروني
1

متغیر
سبک انگیزشی
خودکارآمدی

3

2

0

1
**

1

4/11

خودتنظیمی

**4/59

**4/09

1

انگیزش درونی

**4/11

**4/34

**4/59

1

انگیزش بیرونی

**4/90

**4/11

**4/53

**4/30

بی انگیزگی
مولفه شناختی خودتنظیمی
مولفه فراشناختی خودتنظیمی

5

1

3

1

**

-4/30

**

4/23

**4/10

**

-4/01

4/12
**4/14

**

-4/22

**

**

-4/59

**

1
**

-4/02

**

4/30

4/22

4/21

**4/94

**4/13

**4/59

1
4/43

1

**-4/35

**4/33

1

**P<0.01

با توجه به نتایج جدول( )2خودتنظیمی  ،خودکارآمدی و سبک انگیزشی ( درونی و بیرونی)با هم رابطه ای مثبت و معنادار و با
بی انگیزگی رابطه ای منفی و معنادار دارند.
در شکل( )1مدل مفروض مربوط به رابطه ی سبک های انگیزشی ،خودکارآمدی و خودتنظیمی نشان داده شده است.ابتدا
مفروضه های مربوط به تحلیل مسیر مورد تایید قرار گرفت و با استفاده از داده های مربوط به متغیرها  ،تحلیل مسیر انجام شد.
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مولفه ی فرا شناختی

انگیزش

خودتنظیمی

درونی
خود کارآمدی
خودتنظیمی

انگیزش بیرونی

مولفه ی شناختی
خودتنظیمی

بی انگیزگی

شکل ( :)1مدل مفروض مربوط به رابطه سبک هاي انگيزشي ،خودكارآمدي و خودتنظيمي

نرم افزار برای برازش پیدا کردن مدل ،مسیرهای جدیدی را پیشنهاد کرد .همچنین برای معنادار شدن ضرایب ،برخی مسیرهای
نا مناسب حذف شدند .به این ترتیب مدل نهایی به دست آمد که در شکل 2نشان داده شده است.
شکل ( :)2مدل مسير نهايي بر حسب ضرايب استاندارد شده مربوط به تاثير سبک هاي انگيزشي ،خودكارآمدي و خودتنظيمي

در جداول  3و 0مقادیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم برآورد شده و استاندارد مربوط به متغیرها آمده است.
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جدول( :)3مقادير اثرات مستقيم برآورد شده و استاندارد در مدل نهايي مربوط به تاثير سبک هاي انگيزشي خودكارآمدي و خودتنظيمي
تحصيلي
روابط مستقیم متغیرها درمدل

مقداربرآورد

مقداراستاندارد

خطای استاندارد

مقدار t

سطح معنی داری

(المبدا)
خودکارآمدی با سبک های انگیزشی

4/119

4/395

4/401

15/1

P>4/41

خودتنظیمی با سبک های انگیزشی

4/000

4/595

4/411

3/21

P>4/41

خودتنظیمی با خودکارآمدی

4/315

4/391

4/411

5/13

P>4/41

مولفه شناختی خودتنظیمی با خودتنظیمی

4/22

4/351

4/403

0/11

P>4/41

بی انگیزگی با سبک های انگیزشی

-4/29

-4/141

4/420

-12/41

P>4/41

بی انگیزگی با مولفه ی شناختی خودتنظیمی

4/225

4/213

4/402

5/31

P>4/41

انگیزش درونی با سبک های انگیزشی

4/900

4/113

4/453

13/11

P>4/41

انگیزش بیرونی با سبک های انگیزشی

4/991

4/193

4/132

10/5

P>4/41

انگیزش بیرونی با بی انگیزگی

4/111

4/411

4/111

1/12

P>4/45

مولفه فراشناختی خودتنظیمی با خودتنظیمی

4/915

1/45

4/103

1/19

P>4/41

جدول( :)4مقادير اثرات غير مستقيم برآورد شده و استاندارد در مدل نهايي مربوط به تاثير سبک هاي انگيزشي خودكارآمدي و خودتنظيمي
تحصيلي
روابط غیرمستقیم متغیرها درمدل

مقداربرآورد

مقداراستاندارد (المبدا)

خطای استاندارد

مقدار t

سطح معنی داری

خودتنظیمی با سبک های انگیزشی

4/450

4/432

4/411

4/19

P>4/45

مولفه ی شناختی با سبک های انگیزشی

4/11

4/231

4/431

2/19

P>4/41

مولفه شناختی با خودکارآمدی

4/419

4/432

4/451

4/33

P>4/45

بی انگیزگی با سبک های انگیزشی

4/425

4/452

4/420

1/40

P>4/45

بی انگیزگی با خودکارآمدی

4/440

4/443

4/439

4/11

P>4/45

بی انگیزگی با خودتنظیمی

4/45

4/433

4/401

1/22

P>4/45

انگیزش ییرونی با سبک های انگیزشی

-4/45

-4/405

4/411

4/31

P>4/45

انگیزش ییرونی با خودکارآمدی

4/41

4/441

4/42

4/5

P>4/45

انگیزش ییرونی با خودتنظیمی

4/449

4/441

4/431

4/20

P>4/45

انگیزش ییرونی با مولفه ی شناختی

4/402

4/411

4/402

1

P>4/45

مولف ی فراشناختی با سبک های انگیزشی

4/091

4/341

4/412

1/43

P>4/41

مولف فراشناختی با خودکارآمدی

4/413

4/491

4/400

1/91

P>4/45
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جدولParsimony- Adjusted Measures-5
CFI

TLI

RFI

NFI

AGFI

PGFI

GFI

RMR

PCFI

PNFI

PRATIO

مدل

4/931

4/949

4/193

4/933

4/131

4/111

4/935

4/931

4/214

4/259

4/213

مدل برآورد

1/444

--

--

1/444

--

--

1/444

4/444

4/444

4/444

4/444

مدل نهایی

--

--

--

--

4/223

4/324

4/001

21/100

4/444

4/444

1/444

مدل مستقل

تحلیل رگرسیون مرحلهای(گام به گام)
تحلیل رگرسیون مرحلهای مربوط به خودتنظیمی تحصیلی
جداول( )1و( )3نتایج حاصنننل از تحلیل رگرسنننیون مرحلهای خودتنظیمی تحصنننیلی را نشنننان میدهند .در این رگرسنننیون،
خودتنظیمی تحصننیلی به عنوان متغیر مالک در نظرگرفته شننده و متغیرهای سننبک های انگیزشننی و خودکارآمدی به عنوان
متغیرهای پیش بین وارد شدهاند.

جدول( :)6مرحلهي اول تحليل رگرسيون مربوط به خودتنظيمي تحصيلي
پیشبینی
کننده
خودکارآمدی
)(x2

سطح

ضریب B

t

4/09

11/19

R2

F

4/20

125/135

معناداری
4/4441

سطح

مقدار

معناداری

ثابت

4/4441

14/04

این جدول نشنان میدهد که متغیر خودکارآمدی ،به تنهایی  20درصد متغیر خودتنظیمی تحصیلی را پیشبینی میکند .معادله
(y=14/04+4/09)x2

رگرسیون در این مرحله عبارت است از:

جدول) :(7مرحلهي دوم تحليل رگرسيون مربوط به خودتنظيمي تحصيلي
پیشبینی کننده

ضریب B

t

سطح معناداری

R2

F

سطح معناداری

مقدار ثابت

سبک های
انگیزشی
)(x3

4/592

10/10

4/4441

4/35

210/331

4/4441

13/319
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این جدول نشنان میدهد که متغیر سنبک های انگیزشی ،به تنهایی  35درصد متغیر خودتنظیمی تحصیلی را پیشبینی میکند.
معادله رگرسیون در این مرحله عبارت است از:

(y=13/319+4/592)x3

تحلیل رگرسیون مرحلهای(گام به گام) مربوط به خودکارآمدی
جداول ( )1و( )9نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مرحلهای خودکارآمدی را نشان میدهند .در این رگرسیون ،خودکارآمدی
به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است و متغیر سبک های انگیزشی به عنوان متغیرهای پیش بین وارد شدهاند.
جدول( :)8مرحله اول تحليل رگرسيون مربوط به خودكارآمدي
پیشبینی کننده
سبک های انگیزشی
)(x3

ضریب B
4/342

سطح معناداری

t
19/113

4/4441

R2

F

سطح معناداری

4/093

313/592

4/4441

جدول( )8نشاا م دهد که تغیر ساا ه ه ا گنزیی اا  94درصااد تغیر خودک رآ دا رگ پیشبین
ع دله رگرسیوم در گین رحله ع رت گست گزy=33/459+0/207)x3( :

مقدار ثابت
13/150

کند

کنند.

جدول ( :)9مرحلهي دوم تحليل رگرسيون مربوط به خودتنظيمي تحصيلي
پیشبینی کننده

ضریب B

t

سطح معناداری

خودکارآمدی()x2

4/151

2/133

4/4441

سبک های انگیزشی ()x3

4/011

1/123

4/4441

R2

4/312

F

112/393

سطح معناداری

4/4441

مقدار ثابت

1/003

جدول( )9نشنننان میدهد که متغیر خودکارآمدی به همراه سنننبک های انگیزشنننی  31درصننند متغیر خودتنظیمی را پیشبینی
میکنند و چون  tبرای سایر متغیرها معنادار نشده معادله رگرسیون در این مرحله عبارت است از:
(y=1/003+4/151)x2(+4/011)x3
معادله های پیش بینی کننده بر اساس مدل نهایی به قرار جدول زیر می باشد.
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جدول( :)11معادله هاي پيشبيني كننده بر اساس مدل نهايي
متغیر مالک
خودتنظیمی تحصیلی
خودتنظیمی تحصیلی
خودتنظیمی تحصیلی
خودکارآمدی

معادله با ضرایب زاویه

ضریب تبیین

(y=1/003+4/151)x2(+4/011)x3

4/312

(y= 13/319+4/592)x3

4/35

(y=14/04+4/09)x2

4/20

(y= 13/150+4/342)x3

4/09

نت یج نشاا م دگد که 34درصااد وگری ن خودتنظیم تحصاایل توساام تغیره ا خودک رآ دا و ساا ه ه ا
ود؛ همچنین  35درصد وگری ن خودتنظیم تحصیل توسم س ه ه ا گنزیی ت یین
گنزیی ا ت یین
ود .همچنین  94درصد
اود .همچنین  79درصاد وگری ن خودتنظیم تحصایل خودک رآ دا ت یین
ود.
وگری ن خودک رآ دا به وسیله س ه ه ا گنزیی ت یین
توصیف مدل

با توجه به اطالعات مندرج در جدولها و شکل ها می توان دریافت که خودکارامدی عالوه بر نقش واسطه ای که
میان انگیزش و خودتنظیمی دارد  ،خود نیز اثر مستقیمی بر خودتنظیمی دارد.همچنین مولفه شناختی خودتنظیمی اثر
مستقیمی بر بی انگیزگی دارد .همینطور مولفه ی فراشناختی خودتنظیمی با بی انگیزگی رابطه معکوس و قوی دارد.
همچنین مولفه ی فراشناختی خودتنظیمی با انگیزش درونی رابطه مستقیم و قوی دارد.
آزمون فرضیه های پژوهش و ارائه نتایج:

فرضیه ی اول :بین میزان خودکارآمدی دانش آموزان و خودتنظیمی تحصیلی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرض  : H0بین خودکارآمدی دانش آموزان و خودتنظیمی تحصیلی آنها رابطه وجود ندارد
فرض  : H1بین خودکارآمدی دانش آموزان و خودتنظیمی تحصیلی آنها رابطه وجود دارد
نتایج تحلیل مسیرو ماتریس های همبستگی پژوهش نشان میدهد که بین خودکارآمدی دانش آموزان و خودتنظیمی
تحصیلی آنها در سطح اطمینان  95درصد ،به صورت مثبت و مستقیم رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه ی دوم :بین سبک های انگیزشی دانش آموزان و خودتنظیمی تحصیلی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتایج تحلیل مسیرو ماتریس های همبستگی پژوهش نشان میدهد که بین سبک های انگیزشی درونی و بیرونی دانش
آموزان و خودتنظیمی تحصیلی آنها در سطح اطمینان  95درصد ،به صورت مثبت و مستقیم رابطه معنادار وجود دارد.
همچنین بین بی انگیزگی دانش آموزان و خودتنظیمی تحصیلی آنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
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فرضیه ی سوم :بین خودکارآمدی دانش آموزان و سبک انگیزشی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتایج تحلیل مسیرو ماتریس های همبستگی پژوهش نشان میدهد که بین خودکارآمدی دانش آموزان و سبک های
انگیزشی درونی و بیرونی دانش آموزان آنها در سطح اطمینان  95درصد ،به صورت مثبت و مستقیم رابطه معنادار
وجود دارد .همچنین بین خودکارآمدی دانش آموزان و بی انگیزگی آنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
فرضیه ی چهارم :بین سبک های انگیزشی درونی ،بیرونی و بی انگیزگی دانش آموزان ،خودکارآمدی دانش آموزان
و مولفه های شناختی و فراشناختی خودتنظیمی تحصیلی آنان رابطه چندگانه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتایج تحلیل مسیر و ماتریس های همبستگی پژوهش نشان میدهد که بین سبک های انگیزشی درونی ،بیرونی،
خودکارآمدی دانش آموزان و مولفه های شناختی و فراشناختی خودتنظیمی تحصیلی آنان در سطح اطمینان 95
درصد ،به صورت مثبت و مستقیم رابطه معنادار وجود دارد .همچنین بین بی انگیزگی و سبک های انگیزشی درونی،
بیرونی ،خودکارآمدی و مولفه های شناختی و فراشناختی خودتنظیمی تحصیلی آنان در سطح اطمینان  95درصد ،به
صورت منفی و مستقیم رابطه معنادار وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سبک های انگیزشی ،خودکار آمدی با خودتنظیمی دانش آموزان ،انجام
شد .برای نیل به این هدف با توجه به رویکردهایی چون نظریه شناختی-اجتماعی بندورا و پیشینه نظری و تجربی،
یک مدل مفهومی پیشنهاد شد و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت .نتایج تحلیل مسیر نشان داد
که مدل پیشنهادی با داده های این تحقیق همخوانی دارد.
در این پژوهش شواهد نشان می دهند که خودتنظیمی به صورت یک سازه چند بعدی و سلسله مراتبی باید در نظر
گرفته شود .این یافته دارای اهیت زیادی است چون خودتنظیمی به صورت یک سازه انتزاعی از طریق تعامل
راهبردهای شناختی و فراشناختی و نه یک آزمون واقعی قابل ارزیابی است.
همچنین خودتنظیمی و عاملهای آن با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار و با بی انگیزگی رابطه ی منفی و
معنادار دارند که این یافته ها با یافته های کتی و همکاران( )2443همخوانی دارد .در این پژوهش خودتنظیمی به
عنوان متغیر شناختی و خودکارآمدی به عنوان متغیر انگیزشی در نظر گرفته شده است که افزایش خودتنظیمی(متغیر
شناختی) منجر به افزایش خودکارآمدی(متغیر انگیزشی) می گردد که با نتایج تحقیقات بیمنتری نیز(  )2441همخوان
است .هر چند که سبک انگیزشی درونی وخودکارآمدی نیز هر کدام بطور مستقیم و معناداری بر خودتنظیمی اثر
گذار هستند.
دانش آموزانی که هنگام انجام تکالیف دارای سبک انگیزش درونی هستند ،ازخودتنظیمی و خودکارآمدی باالیی
برخوردارند .در مقابل دانش آموزانی که هنگام انجام تکالیف از سبک انگیزشی بیرونی استفاده می کنند ،دارای
خودتنظیمی و خودکارآمدی پایین تری هستند ،و آنهایی که بی انگیزه هستند ،خودکارآمدی و خودتنظیمی بسیار
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مدل یابی روابط ساختاری سبک های انگیزشی ،خودکارآمدی با خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان

پایینی دارند .با توجه به یافته های فوق ،پیشنهاد می شود که ساختار محیط های آموزشی به گونه ای طراحی گردد
که افراد را در جهت استفاده از راهبردهای شناختی ،فراشناختی و خودتنظیمی هدایت نمایید .همچنین ،با توجه به
اهمیت تالش در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،توصیه می شود خانواده ها ،معلمان و نهادهای آموزشی انگیزه
فعالیت و تالش بیشتر در دانش آموزان پدید آورند و عواملی را که موجب دلزدگی آنان از درس و تحصیل می شود
از بین ببرند .همچنین تکالیف و موضوعات درسی جذاب و مفید و قابل کاربرد در زندگی روزمره برای افراد تدارک
دیده شود و دانش و آگاهی آنان در مورد راهبردهای شناختی و فراشناختی افزایش داده شود و در این زمینه همواره
به نقش مهم خودکارآمدی توجه داشته باشند.
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