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سوسن آقاجان بگلو ،1محمدرضا بحرانی ،1زهرا

شهابی2

 1استادیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه پیام نور بوشهر ،بوشهر.
 0کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه پیام نور بوشهر ،بوشهر.
نام نویسنده مسئول:
سوسن آقاجان بگلو

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت خودتنظیمی بر انگیزش در دانشآموزان
دختر پایه ششم ابتدایی بود .پژوهش به شیوهی نیمه آزمایشی ،طرح پیشآزمون-پسآزمون
با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
شهر گناوه در سال تحصیلی  89-89بود که  04نفر از طریق شیوه نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل هر گروه  04نفر
جایگزین شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی
هارتر بودند .گروه آزمایش به مدت هفت جلسه  84دقیقهای تحت آموزش خودتنظیمی
مبتنی بر مدل پینتریچ قرار گرفتند و گروه کنترل در این مدت آموزشی ندیدند .دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSS-25و شیوههای آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که آموزش مهارت خودتنظیمی در ارتقای انگیزش
درونی و کاهش انگیزش و مؤلفههای آنها مؤثر بود .نتیجه گرفته میشود که میتوان از
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در ارتقاء انگیزش تحصیلی و کاهش مشکالت دانش آموزان
بهره گرفت.

واژگان کليدي :انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی ،آموزش مهارت خودتنظیمی.

شماره  / 19پاییز  / 1398ص 8 -11

در دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر گناوه

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال پنجم)

بررسی اثربخشی مهارت خودتنظيمی بر انگيزش تحصيلی

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،19پاییز  ،1398ص 8 -11
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

مقدمه
امروزه این اتفاقنظر به وجود آمده است که دانش آموزان برای آنکه در مدرسه عملکرد خوبی داشته باشند ،به مهارتهای شناختی و
تمایالت انگیزشی نیاز دارند .انگیزش تحصیلی 1در محیطهای آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است اطالق میشود
(پینتریچ و شانک )0440 ،0و نقش کلیدی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان ایفا میکند (گرستنر .)0419 ،3انگیزش میتواند درونی یا بیرونی
باشد .انگیزش درونی 0انجام کار به خاطر خود کار است و انگیزش بیرونی 5انجام فعالیت به خاطر یک پاداش بیرونی (زارع ،رضایی و مصطفائی،
.)1385
دانش آموزان از سطوح متفاوتی از انگیزه پیشرفت تحصیلی برخوردارند ،به همین علت در زندگی خود به شیوههای کامالً متفاوتی رفتار
میکنند .به عنوان نمونه ،اشخاصی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح باالیی قرار دارند ،نسبت به افرادی که نیاز به پیشرفت ضعیفتری دارند،
بیشتر متمایل به تحصیالت دانشگاهی ،کسب نمرههای باالتر و فعالیتهای فوقبرنامه هستند .انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به
رفتارهایی اطالق میشود که منجر به یادگیری و پیشرفت میشوند (عبیاوی ،حمید و شهنی ییالق.)1381 ،
پرسش اساسی که معلمان و والدین خواستار پاسخگویی به آن از جانب پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت هستند این است که
چگونه میتوان انگیزش دانشآموزان را برانگیخت؛ چراکه انگیزش یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی است (مهقانی
جمالالدین و جناآبادی .)1389 ،با توجه به اینکه میزان پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان بهعنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی کیفیت و
موفقیت نظامهای آموزشی موردتوجه بوده است بدیهی است که تحقق این امر جز با مشغولیت همهجانبه یادگیرندگان در تکالیف تحصیلی و
انگیزش تحصیلی باال میسر نخواهد شد (همتی ،نوشادی و نیکدل.)1389 ،
انگیزش به فعالیتهایی نیاز دارد که هم فیزیکی و هم ذهنی باشند .فعالیتهای فیزیکی شامل تالش ،استقامت و دیگر اقدامات آشکار
است .فعالیتهای ذهنی شامل فعالیتهای ذهنی مثل برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت ،تصمیمگیری ،حل مسأله و ارزیابی پیشرفت هستند
(شانک ،پینتریچ و میک .)0410 ،1در این راستا یادگیری خودتنظیمی 9میتواند یکی از موارد تأثیرگذار باشد .یادگیری خودتنظیمی یک
فرایند فعال و سازنده است که طی آن یادگیرنده برای خود هدف تعیین میکند و با توجه به اهداف و شرایط موجود در محیط سعی در
ارزیابی ،تنظیم و مهارگری فرایندهای شناختی ،انگیزهای و رفتاریاش میکند (ساالمونسون 9و همکاران .)0411 ،مفهوم خودتنظیمی برای
اولین بار از بطن نظریه شناختی اجتماعی 8بندورا 14برخاست و بعداً مدلهای متفاوتی در این زمینه ارائه گردید (زیمرمن0444 ،11؛ پینتریچ،10
.)1888
13
پینتریچ و دیگروت ( )1884یادگیری خودتنظیمی را بهعنوان راهبردهایی که دانشآموزان استفاده میکنند تا شناخت خود را تنظیم
کنند ،تعریف می کنند .تعاریف بسیاری از یادگیری خودتنظیمی در طول سالیان وجود داشته است .جدیدترین تعاریف در حوزه شناختی-
اجتماعی به این موضوع اشاره دارد که یادگیری خودتنظیمی درجه ای است که فراگیرندگان به صورت فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری در
فرایندهای یادگیریشان فعال هستند (زیمرمن ،0413 ،به نقل از گلن .)0419 ،10راهبردهای خودتنظیمی به طور مؤثری بر تعدادی از
استراتژیهای مختلف ،همچون تفکر فراشناختی ،ارزی ابی خود نظارتی ،فرآیند یادگیری و درک نتایج یادگیری در نظر گرفتهشده ،برای
تصمیم گیری از نظر عاطفی ،شناختی و انگیزشی برای رسیدن به یک هدف است (ساوتل ،بولز ،هاتی و آریفین .)0415 ،15درواقع ،دانشآموزان
اغلب با چالشهای انگیزشی در حین تکمیل فعالیتهای تحصیلی مواجه هستند .دانشآموزان ممکن است تکالیف محوله و مورد انتظار را
بهعنوان بیربط ،خسته کننده و یا دشوار درک کنند .یک بدنه بزرگ و هنوز رو به رشد شواهد حاکی از آن است که توانایی دانشآموزان برای
پاسخ به این چالشها میتواند تأثیر مهمی بر یادگیری و موفقیت آنها داشته باشد (کیم ،برادی و وولترز.)0419 ،11
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یافتههای پژوهشی انجامگرفته نشان دادهاند که خودتنظیمی شیوهای مؤثر بر ارتقای انگیزش تحصیلی در نمونههای مختلفی چون
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری (مهقانی جمالالدین و جناآبادی ،)1389 ،دانشجویان (میرحسینی ،لواسانی و حجازی0419 ،؛ گرشاسبی،
خورسند و تقی زاده ،)1381 ،دانشآموزان اهمالکار (نریمانی ،محمدامینی ،زاهد و ابوالقاسمی )1380 ،میباشد .عالوه بر این برخی تحقیقات
انجامگرفته نشان دادهاند که بین خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (آدسوال و لی0419 ،19؛ هنریکسون،19
0419؛ احمد .)0419 ،18با وجود تحقیقاتی که اثربخشی مهارتهای خودتنظیمی را در بافت تحصیلی بر روی متغیرهای مختلف مورد بررسی
قرار دادهاند ،اما این تحقیقات عمدتاً بر دانشجویان و همچنین دانشآموزان دبیرستانی متمرکز بودهاند و در ارتباط با دانشآموزان مقطع ابتدایی
تحقیقات بسیار کمتری وجود دارد .با توجه به آنچه گفته شد مسأله تحقیق حاضر این است که آموزش مهارت خودتنظیمی بر انگیزش
تحصیلی دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر گناوه را مورد مطالعه قرار دهد.

روش
روش پژوهش ،جامعهي آماري و نمونه :این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل 04بود.
جامعه آماری پژوهش ،کلیه دانشآموزان دختر پایه ششم شهر گناوه تشکیل دادند که در نیمسال دوم سال تحصیلی  89-89در مدارس این
شهر مشغول به تحصیل بودند .با توجه به روش تحقیق که نیمه آزمایشی میباشد و نیاز به مداخله دارد؛ بنابراین امکان انتخاب نمونه با حجم
زیاد امکانپذیر نمی باشد .به همین دلیل بین مدارس مختلف به صورت تصادفی ساده یک مدرسه انتخاب شدند و دو پایه ششم این مدرسه
به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند که  04نفر بودند .این تعداد به نسبت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .هر
دو گروه پیش و پس از آموزش گروه آزمایش به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .سپس میانگین و انحرافمعیار تفاوت نمرات پیشآزمون
و پس آزمون گروه آزمایش که تحت آموزش قرارگرفته بودند و میانگین و انحرافمعیار تفاوت نمرات گروه کنترل که آموزش ندیده بودند ،با
یکدیگر مقایسه شدند تا تأثیر آموزش ،مشخص گردد

ابزار پژوهش
برای جمعآوری دادههای موردنیاز از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر )1891( 01استفاده شد .پرسشنامه استاندارد انگیزش
تحصیلی هارتر شامل  33گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانشآموزان میباشد .این ابزار شکل اصالحشده مقیاس هارتر
( ) 1891،1894به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هیچوقت1،؛ بهندرت0،؛ گاهی
اوقات3،؛ اکثر اوقات 0؛ تقریباً همیشه؛ )5میباشد .لپر و همکاران ( )0445مقیاس هارتر را به شکل مقیاسهای معمول درآوردند که هر سؤال
تنها یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی در نظر میگیرد .البته این شیوه نمرهگذاری در سؤالهای 09 ،01 ،18 ،11 ،15 ،14 ،8 ،5 ،0 ،3
و  31معکوس خواهد شد .همانگونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر ،انگیزش تحصیلی را با سؤالهای دوقطبی میسنجد که یک قطب آن
انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سؤال فقط میتواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی را
دربرداشته باشد .ازآنجاکه در بسیاری موضوعهای تحصیلی انگیزههای درونی و بیرونی هردو نقش دارند .این مقیاس در بعد انگیزش درونی
شامل سه مؤلفه ترجیح چالشانگیز بودن مسائل درسی (گویه های  34 ،05 ،08 ،00 ،19 ،10 ،9 ،1و  ،)33تمرکز بر کنجکاوی (گویه های
 13 ،1و  ،)18تمایل به تسلط مستقالنه (گویه های  04 ،10 ،9 ،0و  )01و ابعاد انگیزش بیرونی نیز شامل ترجیح کار آسان (گویه های ،8 ،3
 09 ،01 ،15و  ،)31تمرکز بر خوشایندی معلم (گویه های  11 ،14 ،0و  ،)00وابستگی به قضاوت معلم (گویه های  09 ،03 ،19 ،11 ،5و
 ) 30است .این مقیاس از روایی و پایایی خوبی برخوردار است .هارتر ( )1891ضریب اعتبار این مقیاس را با استفاده از فرمول  04کودر
ریچاردسون بین  4/50تا  4/90و ضریب بازآزمایی آن را در یک نمونه طی دورهای نهماهه از  4/09تا  4/13و در نمونهی دیگری به مدت پنج
ماه بین  4/59تا  4/91گزارش نموده است .پایایی این پرسشنامه توسط ظهیری و رجبی ( 4/80 )1399محاسبه گردید .در پژوهش خالق
خواه و همکاران ( ) 1380میزان پایایی مقیاس با استفاده از بازآزمایی در دو نوبت پیشآزمون و پسآزمون در دو کالس سنتی و جیگ ساو
اجرا گردید که میزان آن  4/99محاسبه گردید .در پژوهش حاضر میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در
دامنهای از  4/10تا  4/95بود؛ و میزان پایایی مقیاس کلی نیز  4/98بود.
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آموزش خودتنظیمی :آموزش خودتنظیمی در این پژوهش نیز برنامه آموزشی است که برگرفته از مدل پینتریچ میباشد .این برنامه
آموزشی به دانشآموزان گروه آزمایش ارائه شد و هر جلسه  84دقیقه به طول انجامید؛ درحالیکه گروه کنترل در این مدت آموزشی ندید.
محتوای جلسات در جدول  1خالصه شده است.
جدول  .1محتواي جلسات آموزش مهارت خودتنظيمی

جلسه

عنوان جلسه

خالصه جلسات

اول

برقراری ارتباط و بحث در
معرفی انگیزش و عالقه

معرفی انگیزش و عالقه به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و آموزش چند روش جهت
افزایش انگیزش ازجمله تعیین هدف ،نظامهای خود تقویتی ،تفکر مثبت و راهکارهایی جهت
تبدیل انگیزش درونی به بیرونی

دوم

آشنایی با تعیین هدف
مطالعه و راهبرد توجه و
تمرکز

آشنا کردن دانشآموزان با تعیین هدف به عنوان یک چارچوب ذهنی برای مطالعه و توضیح
اهداف کوتاهمدت و بلندمدت ،بررسی ویژگیهای محیط مناسب برای درس خواندن

سوم

برنامهریزی و مدیریت زمان

آموزش برنامهریزی و تنظیم زمان با استفاده از جدول زمانبندی و تعیین اولویتها

چهارم

تکرار و مرور

آموزش تکرار به عنوان اولین راهبرد شناختی

پنجم

بسط و گسترش معنایی

تعریف بسط و ارائه مثالهایی به دانشآموزان جهت بسط دادن و اطمینان از یادگیری این
مفهوم

ششم

سازماندهی

معرفی انواع روشهای سازماندهی (دستهبندی ،تهیه فهرست و استفاده از نقشه و نمودار)

هفتم

آموزش پس ختام و آشنایی
با راهبردهای خودتنظیمی

توضیح مراحل مختلف پس ختام (پیشخوانی ،سؤال کردن ،خواندن ،تفکر ،از حفظ گفتن،
مرور) و بیان این نکته که یک خواننده خودتنظیم همواره از راه نظارت به کار خود به نقایص
کارش پی میبرد و آن را اصالح میکند

پس از آموزش دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-25و شیوه آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتههاي پژوهش
تعداد دانش آموزان در این پژوهش شامل  04نفر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه  04نفره جایگزین شدند .میانگین سنی
(انحراف معیار) گروه آزمایش  ،)4/39( 11/13گروه کنترل  )4/30( 11/19و میانگین کلی نیز  )4/30( 11/15بود .شاخصهای توصیفی مربوط
به متغیرهای پژوهش در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .2ميانگين و انحرافمعيار مربوط به مؤلفههاي انگيزش تحصيلی

گروه آزمایش

متغیر

انگیزش تحصیلی

ترجیح چالشانگیز
تمرکز بر کنجکاوی
انگیزش درونی
تمایل به تسلط مستقالنه
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی

ترجیح کار آسان

گروه کنترل

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

پیشآزمون

30/1

0/95

30/54

5/43

پسآزمون

31/05

0/14

33/45

1/41

پیشآزمون

9/95

0/41

9/85

1/99

پسآزمون

14/15

0/11

9/94

1/83

پیشآزمون

11/95

3/11

11/05

3/38

پسآزمون

18/15

3/10

19/04

3/53

پیشآزمون

59/04

9/18

59/84

9/90

پسآزمون

15/55

1/31

58/45

9/31

پیشآزمون

15/05

0/30

15/04

3/01

پسآزمون

13/54

3/89

11/45

3/81
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تمرکز بر خوشایندی معلم
وابستگی به قضاوت معلم
انگیزش بیرونی

پیشآزمون

11/9

0/05

11

0/91

پسآزمون

8/55

0/50

11/04

0/93

پیشآزمون

18/35

0/08

18/04

0/80

پسآزمون

19/15

0/50

18/55

0/11

پیشآزمون

01/34

5/01

05/14

1/48

پسآزمون

04/94

5/38

09

0/99

برای انجام تحلیل کوواریانس در ابتدا برخی مفروضات مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده
شد که سطح معناداری برای مؤلفههای انگیزش تحصیلی در دامنهای از  4/49تا  4/84بود که نشاندهندهی تأیید این مفروضه بود .پیشفرض
بعدی نرمال بودن توزیع دادهها بود که با استفاده از آزمون ناپارامتریک کالموگراف-اسمیرنف بررسی شد که سطح معناداری آن در دامنهای
از  4/49تا  4/99بود .با توجه به عدم معناداری ،این پیشفرض نیز مورد تأیید قرار گرفت .مفروضه خطی بودن رابطه پیشآزمون و پسآزمون
با استفاده از خطی بودن بررسی شد که رد نش د .در پایان نیز همگنی شیب رگرسیون نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این
پیشفرض نیز مورد تأیید قرار گرفت .درواقع با توجه به عدم معناداری مؤلفهها ،این پیشفرض نیز تأیید شد .با توجه به تأیید این مفروضهها،
از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس استفاده شد.
در جدول  3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تفاوت میانگین انگیزش تحصیلی در دو گروه در پسآزمون پس از حذف اثر
پیشآزمون نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيري روي نمرههاي پسآزمون با کنترل پيشآزمونهاي متغيرهاي وابسته

نام آزمون

 dfفرضیه  dfخطا سطح معنیداری اندازه اثر

مقدار F
5/94 4/91

8

01

4/4441

4/91

ویلکز المبدا

5/94 4/08

8

01

4/4441

4/91

اثرهاتلینگ

5/94 0/08

8

01

4/4441

4/91

بزرگترین ریشه روی 5/94 0/08

8

01

4/4441

4/91

اثر پیالیی

مندرجات جدول  3نشان میدهد که بین گروه های آزمایشی و گواه ازلحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود
دارد (المبدای ویلکز= 4/08با سطح معناداری )4/4441؛ در ادامه این موضوع به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .4نتایج تحليل کوواریانس تفاوت ميانگينهاي تعدیلشده نمرات آموزش بر مؤلفههاي انگيزش تحصيلی

منبع

گروه

منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجات
آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

ترجیح چالشانگیز بودن مسائل درسی

94/81

1

94/81

0/40

4/45

4/10

تمرکز بر کنجکاوی

19/51

1

19/51

0/90

4/40

4/10

تمایل به تسلط مستقالنه

05/05

1

05/05

0/40

4/45

4/10

مقیاس کلی انگیزش درونی

331/99

1

331/99

11/50

4/440

4/09

ترجیح کار آسان

94/89

1

94/89

0/89

4/43

4/15

تمرکز بر خوشایندی معلم

54/04

1

54/04

9/49

4/449

4/00

وابستگی به قضاوت معلم

31/50

1

31/50

0/95

4/40

4/10

مقیاس کلی انگیزش بیرونی

001/80

1

001/80

11/35

4/441

4/31

در جدول  0نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پسآزمون پس از برداشتن اثر پیشآزمون دو گروه موردمطالعه ارائه شده است .بر اساس
نتایج مندرج در جدول ،با توجه به سطح معناداری بهدستآمده در مؤلفههای انگیزش تحصیلی که کمتر از  4/45است ،فرض صفر رد و فرض
پژوهش با اطمینان  85درصد تأیید می شود .بر این اساس میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در انگیزش درونی باالتر و در
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انگیزش بیرونی پایینتر بوده است و آموزش مهارت خودتنظیمی بر افزایش انگیزش درونی ( F=11/50و  )p=4/440و مؤلفههای آن شامل
ترجیح چالشانگیز بودن مسائل درسی ( F=0/40و  ،)p=4/45تمرکز بر کنجکاوی ( F=0/90و  )p=4/40و تمایل به تسلط مستقالنه (F=0/40
و  )p=4/45و همچنین کاهش انگیزش بیرونی ( F=11/35و  )p=4/441و مؤلفههای آن شامل ترجیح کار آسان ( F=0/89و  ،)p=4/43تمرکز
بر خوشایندی معلم ( F=9/49و  )p=4/449و وابستگی به قضاوت معلم ( F=0/95و  )p=4/40مؤثر بوده است .عالوه بر این ،شاخص اثر (مجذور
اتا) بهدستآمده نیز حاکی از این است که  4/09درصد از تغییر در مقیاس کلی انگیزش درونی 4/10 ،درصد از تغییر در ترجیح چالشانگیز
بودن مسائل درسی 4/10 ،درصد از تغییر در تمرکز بر کنجکاوی 4/10 ،از تغییر در تمایل به تسلط مستقالنه 4/31 ،درصد از تغییر در مقیاس
کلی انگیزش بیرونی 4/15 ،درصد از تغییر در ترجیح کار آسان 4/00 ،درصد از تغییر در تمرکز بر خوشایندی معلم و  4/10درصد از تغییر در
وابستگی به قضاوت معلم را میتوان به آموزش مهارتهای خودتنظیمی نسبت داد.

بحث و نتيجهگيري
هدف این پژوهش ،مطالعهی اثربخشی مهارت خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی در دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر گناوه
بود .نتایج نشان داد که آموزش خودتنظیمی بر افزایش انگیزش درونی و بیرونی و مؤلفههای آنها مؤثر بوده است .این یافته با نتایج تحقیقات
مهقانی جمالالدین و جناآبادی ( ،)1389جلیل زاده و زارعی ( ،)1389میرحسینی و همکاران ( ،)0419گرشاسبی و همکاران ( ،)1381نریمانی
و همکاران ( ،)1380دوستیان و همکاران ( ،)0410یاسمی نژاد و همکاران ( ،)1380محمدی درویش بقال و همکاران ( ،)1380آدسوال و لی
( ،)0419هنریکسون ( )0419و احمد ( )0419همسو بود و تحقیق ناهمسویی یافت نشد.
انگیزش تحصیلی یکی از مهمترین مفاهیم مورد بررسی در روانشناسی تربیتی است .مشخص شده است هنگامیکه دانشآموزان انگیزش
پیشرفت باالتری داشته باشند وظایف کالسی را معنادارتر ،مرتبطتر و جذابتر تصور خواهند کرد .یکی از مواردی که با انگیزش تحصیلی
دانش آموزان همبسته است ،خودتنظیمی است .در تبیین اثربخشی آموزش مهارت خودتنظیمی برانگیزش تحصیلی دانشآموزان میتوان این
را مطرح نمود که با آموزش راهبردهای خودتنظیمی (مانند نظارت و تغییر شناخت) به دانشآموزان میتوان آنان را در علتیابی شکست و
یا موفقیت کمک کرد تا دانشآموزان موقعیت را به عوامل درونی و شکست را به عوامل بیرونی نسبت دهند و با ایجاد احساس غرور و
عزتنفس از موفقیت به انگیزش باالتر دستیافته و با بروز شکست ،تالششان را برای موفقیتهای بعدی بیشتر نمایند و حائز اهمیت است
که مدارس به مسائل و مشکالت انگیزشی دانشآموزان توجه کنند و محیطهای آموزشی را بهگونهای فراهم سازند که دانشآموزان بهجای
نشان دادن برتری و تواناییهای خود به دیگران و نهایتاً رسیدن به امتیازهای اجتماعی ،برای یادگیری احساس شایستگی و انگیزش درونی
داشته باشند .چراکه با ایجاد چنین تغییراتی در محیط یادگیری ،تالش برای کسب یادگیری عمیق جایگزین یادگیریهای سطحی و رقابتی
(تالش برای کسب نمره بهتر) میشود .با وجود چنین جوی است که دانشآموزان برای رسیدن به یادگیری واقعی از راهبردهای مختلف از
جمله راهبردهای خودتنظیمی استفاده میکنند (گنجی.)1380 ،
پینتریچ و شانک ( )0440خودتنظیمی را یک فرایند فعال و سازمانیافته میداند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود
را تنظیم کرده و تالش میکنند بر شناخت ،انگیزش و رفتار خود نظارت کنند .راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارتهای خودآموزی،
سؤال پرسیدن از خود ،خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک میکند تا با استفاده از فرایندهای شناختی ،یادگیریشان
تسهیل شود .ازآنجاییکه دانشآموزان خودتنظیم ،در فرایند یادگیریشان فعال هستند ،مجهز به راهبردهای خودتنظیمی متعددی هستند که
این به آنها امکان را میدهد که تکالیف چالشبرانگیز را انتخاب کنند و از آن لذت ببرند؛ زیرا آنها موفقیتشان را به خودشان و به استفاده
درست از راهبردهای فراشناختی نسبت میدهند ،نه به عوامل غیرقابلمهار مانند شانس و آسانی تکلیف .این گروه از دانشآموزان در بیشتر
موارد تکلیف را بهعنوان یک تکلیف چالشبرانگیز و جالب در نظر میگیرند و از آن بهعنوان فرصتی برای کاربرد راهبردهای خودتنظیمی
استفاده میکنند .دانشآموزان تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی ضمن استفاده مناسب از راهبردهای شناختی موجبات ارتقاء یادگیری
خود را فراهم مینماید .با در نظر گرفتن اینکه خودارزیابیهای منفی و غیرواقعی از عوامل اصلی اجتناب دانشآموزان از تکالیف چالشانگیز
هستند و توجه حساسیت و قابلیت تغییرپذیری این خودارزیابیها به عوامل محیطی ،اگر بتوان با بهرهگیری از راهبردهایی خاص ،ارزیابیهای
غیرواقعی و منفی دانشآموزان را کاهش داد میتوان تا حد زیادی انگیزش درونی را در آنها ارتقا بخشید.
درنهایت میتوان گفت دانشآموزانی که در فرایند یادگیری خودتنظیم ترند ،پیش از دیگران ارزشهای خود را شناخته و تواناییهایشان
را باور دارند ،کمتر خود را با دیگران مقایسه میکنند؛ کمتر به قضاوت معلم خود وابستهاند ،بلکه با ارجاع به توانمندیها و معیارهای خود به
داوری در مورد یادگیریشان میپردازند و یادگیری را اصل در نظر میگیرند نه خوشایندی معلم .البته خوشایندی معلم موضوع بدی نیست،
ولی این خوشایندی در صورتی مفید است که دانشآموزان از انگیزش تحصیلی باالیی برخوردار باشند.
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با توجه به نتایج پژوهش میتوان آموزش خودتنظیمی را بهعنوان تسهیلکننده در امر یادگیری و عاملی مؤثر در ارتقای انگیزش
تحصیلی دانشآموزان برای مجریان امر تعلیم و تربیت پیشنهاد داد .عالوه بر این با عنایت به اینکه در تحقیقات متعدد اثرات مثبت راهبردهای
خودتنظیمی در زمینههای مختلف تحصیلی تأیید شده است؛ بنابراین الزم است برای آگاهی دانشآموزان ،آموزش این راهبردها در کتابهای
درسی گنجانده شود .پیشنهاد میشود راهبرد یادگیری خودتنظیمی در برنامههای درسی دورهی تربیتمعلم و همچنین با توجه به تعداد زیاد
استخدامی ماده ( 09استخدام دانشآموختگان سایر رشتهها) این راهبردها برای آشنایی هرچه بیشتر آنها گنجانده شود.
از مهمترین محدودیتهای این پژوهش می توان به مواردی چون انجام تحقیق تنها روی دانش آموزان دختر بود که الزم است تأثیر
مداخالت در گروه پسرها نیز ارزیابی شود .محدودیت دیگر تحقیق استفاده از پرسشنامه بود که ممکن است تحت سوگیری دانش آموزان قرار
گرفته باشد .یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش که مربوط به محدودیت جغرافیایی است ،انجام تحقیق تنها در شهر گناوه بود؛ پس در تعمیم
نتایج باید این مورد در نظر گرفته شود.
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منابع و مراجع
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جلیل زاده ،حکیمه و زارعی ،حیدرعلی .)1389( .اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و اضطراب
امتحان در دانشآموزان .نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی.13-31 ،)00(11 ،
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