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چكيده:

مدل ساختاری درگیری تحصیلی 
بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی 

با میانجیگری انگیزش تحصیلی
 در دانش آموزان دختر 

دورة متوسطه دوم شهر ایالم
عارف پیرانی*         یحیی یاراحمدی**              حمزه احمدیان***         ذبیح پیرانی****

در این مطالعة توصیفی از نوع هم بستگی، تعداد 473 دانش آموزان دختر دورة متوسطة دوم 
نظری شهرستان ایالم، به روش »نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی« انتخاب شدند و به پرسش نامة 
درگیری تحصیلی زرنگ، پرسش نامة هدف های پیشــرفت الیوت و مک گریگور )2001(، مقیاس 
انگیزش تحصیلی والرند، پلتیر، بلیس و همکاران )1992(، و پرسش نامة خودتنظیمی پاسخ دادند. 
نتایج تحلیل معادلة ساختاری نشان داد که هدف های پیشرفت تبحر-گرایش و عملکرد- گرایش، 
با میانجیگری انگیزش درونی و بیرونی بر درگیری تحصیلی، دارای اثر غیرمستقیم معنادار هستند. 
متغیر»خودتنظیمی« از طریق واســطه گری انگیزش تحصیلی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان 
دارای اثر غیرمستقیم معنادار اســت. همچنین، خودتنظیمی اثر مستقیم معناداری بر انگیزش 
تحصیلی، اهداف پیشــرفت تبحر- گرایش و عملکرد - گرایش اثر مستقیم معناداری به ترتیب 
بر انگیزش درونی و بیرونی، و انگیزش درونی و بیرونی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی 
دارند. مطابق نتایج این پژوهش، شناســایی متغیرهای هم بسته با درگیری تحصیلی می تواند به 
دســت اندرکاران آموزش وپرورش کمک کند، برنامه ها و محیط های آموزشی را به گونه ای ترتیب 
دهند که ســبب اتخاذ هدف های پیشرفت تحصیلی مطلوب، گسترش مهارت های خودتنظیمی و 
ایجاد انگیزش در دانش آموزان، و به دنبال آن، درگیری تحصیلی باالتر و بهتر ساختن بروندادهای 

تربیتی شود.
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مقدمه
با پیشــرفت روزافزون جوامع بشــری، تخصص علمی و در نتیجه فرایند پیشــرفت علمی اهمیت 
بیشتری پیدا می کند. نهادها و مؤسسات آموزشی همواره در پی شناسایی عواملی هستند که در پیشبرد 
این فرایند تأثیرگذارند و در حقیقت پیشــرفت تحصیلی نسل آینده را تضمین می کنند. یکی از عواملی 
که اخیرًا در این زمینه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، متغیر »درگیری تحصیلی1« است )صابر 

و شریفی، 1392(.
چپمن2 )2003(، درگیری تحصیلی را به عنوان سازه ای برای معرفی تمایل دانش آموزان به مشارکت 
در فعالیت های روزانه مدرســه، شرکت در کالس ها، انجام تکلیف های کالسی و دنبال کردن دستورات 
معلم در کالس به کار برده اســت. دانش آموزانی که درگیری تحصیلی دارند، در مدرســه به طور منظم 
حضور می یابند، بر یادگیری متمرکز می شوند، به قوانین مدرسه متعهد هستند، نمره های باالتری کسب 

می کنند و عملکرد و رضایت تحصیلی بهتری دارند.
از نظر فردریکس و همکارانش3 )2011(، مفهوم درگیری تحصیلی به کیفیت تالشی که فراگیرندگان 
صرف فعالیت های هدفمند آموزشــی می کنند تا به صورت مســتقیم به نتایج مطلوب دست یابند، اشاره 

دارد.
فردریکس، بلومنفیلد و پاریس4 )2004(، درگیری تحصیلی را دربرگیرندة ابعاد »درگیری رفتاری5«، 
»درگیــری عاطفی6« و »درگیری شــناختی7« دانســته اند. درگیری رفتاری عبارت اســت از رفتارهای 
قابل مشاهدة دانش آموزان در برخورد با تکلیف ها و دارای مؤلفه های تالش در انجام تکلیف ها، پایداری 
در انجام آن ها و درخواست کمک از دیگران هنگام انجام تکلیف است. درگیری عاطفی نشانه جنبه های 
عاطفی تکلیف اســت و شامل ســه مؤلفه احساس، ارزش تکلیف و عاطفه است. درگیری شناختی نیز 
شــامل انواع فرایندهای پردازش اســت که دانش آموزان برای یادگیری مورد اســتفاده قرار می دهند و 

متشکل از راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی است )ولترز وروزنتال8، 2000(.
هر چه یادگیرنده بیشــتر درگیر مســائل تحصیلی و تکلیف های یادگیری شــود، می توان به موفقیت 
علمی و کاهش افت تحصیلی او بیشتر امیدوار بود. زیرا علت اصلی افت تحصیلی و کاهش پیشرفت 
دانش آموزان، درگیرنشــدن آن ها در مســائل تحصیلی و بی عالقه بودن آن ها به تحصیل اســت. هر چه 
درگیری دانش آموز در مسائل درسی بیشتر شود، موفقیت تحصیلی نیز به دنبال آن بیشتر می شود )آهی، 
منصوری، درتاج، دالور و ابراهیمی قوام، 1395(. بهبود مشغول بودن دانش آموزان با مسائل درسی راه 
بالقوه ای برای بهتر ســاختن بروندادهای تربیتی )برای مثال، افزایش نرخ انجام تکلیف های مدرســه و 
بهبود پیشــرفت تحصیلی( است. درگیری تحصیلی سازة انعطاف پذیری است و شناسایی هم بسته های 
آن می تواند به مدرسه ها و مسئوالن در این زمینه کمک کند تا محیط های آموزشی را به گونه ای مناسب 

تدارک ببینند )زغیبی قناد، 1392(.
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یکی از متغیرهای مرتبط با درگیری تحصیلی، »هدف های پیشــرفت9« اســت که به عنوان متغیری 
انگیزشــی، هدف هــای یادگیرنده را هنگام مواجهــه با تکلیف، تبیین می کند )ماتــرن10، 2005(. نظریه 
هدف های پیشــرفت یکی از برجســته ترین و کامل ترین چارچوب ها برای ادراک انگیزش پیشــرفت 
و بــه خصوص انگیزش در حیطه های آموزشــی و مهارتی اســت )کاپالن و فلــوم11،2010(. الیوت12 
)2010( جهت گیری هدف را روشی می داند که فرد بر اساس آن دربارة شایستگی خود قضاوت می کند. 
جهت گیری های هدف ها، شامل هدف ها و معناهایی هستند که شخص برای رفتار پیشرفت خود در نظر 

می گیرد )رایان و پینتریچ13، 2011(.
مالمبــرگ14 )2010( بیــان داشــت که جهت گیری هدف به دو شــکل وجــود دارد: 1. جهت گیری 
تبحری15 2. جهت گیری عملکردی16 . در جهت گیری تبحری افراد ســعی می کنند تســلط، پیشرفت و 
موفقیت را در یک موضوع جدید تجربه کنند. اما در جهت گیری عملکردی، افراد در تالش اند محبوبیت 
و مطلوب بودن از ســوی دیگران را جلب کنند و از قضاوت انتقادآمیز نســبت به خود اجتناب ورزند. 
نظریه های جدیدتر، چهار جهت گیری هدفی تبحری گرایشی17، تبحری اجتنابی18، عملکردی گرایشی19 
و عملکــردی اجتنابی20 را پیشــنهاد می کنند. ویژگی رویکردی یا اجتنابــی جهت گیری ها نیز به تمایل 
شــخص برای دور شــدن یا نزدیک شــدن به تکلیف، به منظور رسیدن به هدف اشــاره دارد )الیوت، 

فونسکا21 و مولر22، 2006(.
نتایج حاصل از اغلب پژوهش های انجام گرفته در ارتباط با هدف های پیشــرفت نشان می دهند که 
هدف های تبحری رابطة مثبتی با افزایش انگیزش درونی، درگیری و پیشرفت تحصیلی دارند )ایمز23، 
1992؛ دویک و لگت24، 1988؛ لی، مک اینرنی، لیم و اورتیگا25، 2010؛ کاپالن و فلوم، 2010(. همچنین 
نشان می دهند که هدف های اجتنابی رابطة مثبتی با درگیری و پیشرفت تحصیلی پایین و کاهش انگیزه 
درونــی دارنــد )پینتریچ، 2000؛ لی و همکاران، 2010؛ الیوت و مک گریگور و گابل26، 1999، چرچ27، 

الیوت و گابل، 2001؛ الیوت و چرچ، 1997؛ محسن پور، حجازی و کیامنش، 1385(.
در زمینة رابطة متغیرهای مختلف و جهت گیری عملکردی – گرایشی، بعضی مطالعات بر تأثیرات 
منفی جهت گیری عملکردی - گرایشی بر کارامدی تحصیلی، یادگیری خود نظم بخش، جست و جوی 
کمک )یکی از مؤلفه های درگیری رفتاری( و درگیری تحصیلی، و برخی بر تأثیرات مثبت جهت گیری 
عملکردی - گرایشــی تأکیــد دارند )پینتریچ، 2002؛ میدلتون و میگلی28، 1997(. این در حالی اســت 
که افراد دارای جهت گیری عملکردی – اجتنابی دارای مشــخصه هایی همچون، اضطراب و استرس، 
ناامیدی، ســازگاری و ارتباط ضعیف، درگیرنشــدن، جســت وجوی کمک و عزت نفس پایین هستند 
)پینتریچ، 2002(. در مورد رابطة بین هدف های عملکردی – اجتنابی و الگوهای سازش نایافتة یادگیری 
و درگیــری تحصیلی در میان متخصصان و صاحب نظران توافق وجود دارد )میگلی، کاپالن و میدلتن، 
2001(. همچنین در زمینة ویژگی های افراد با هدف تبحری – اجتنابی، بررســی نشان می دهد، به دلیل 
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وجود فرایندهای متضاد در این نوع جهت گیری )فرایندهای مثبت به دلیل وجود بعد تبحر و فرایندهای 
منفی به دلیل وجود بعد اجتنابی(، پیش بینی دقیق تأثیر هدف های تبحری- اجتنابی بر الگوهای یادگیری 

کار دشواری است و کارهای پژوهشی بسیار اندکی در این زمینه وجود دارند )الیوت، 1999(.
در مدل مفروض ضروری اســت برای هر متغیری که در مدل وارد می شــود، دلیل نظری، تجربی یا 
منطقی قوی وجود داشته باشد )قاسمی، 1392(. همان گونه که قباًل گفته شد، ویژگی رویکردی یا اجتنابی 
جهت گیری هدف به تمایل شــخص برای دور شــدن یا نزدیک شدن به تکلیف، برای رسیدن به هدف 
اشــاره دارد. افراد دارای هدف های اجتنابی، به دلیل احســاس اضطراب و ناامیدی از درگیری شــدن 
درتکلیــف های یادگیری و تحصیلی اجتناب می کنند )پینتریچ، 2002(. بنابراین با توجه به مبانی نظری 
و نتایــج تحقیقات در خصوص ابعاد هدف های پیشــرفت، در ایــن پژوهش دو بعد جهت گیری هدف 

پیشرفت تبحری – گرایشی و عملکردی- گرایشی در نظر گرفته شده اند.
در خصوص تأثیر مستقیم هدف های بر درگیری تحصیلی یافته های متناقضی گزارش شده اند. نتایج 
تحقیقاتــی کــه به تبیین رابطه هدف های پیشــرفت و درگیری تحصیلی پرداخته اند، نشــان می دهند که 
هدف های عملکردی گرایشــی با مؤلفه هــای درگیری رفتاری )میزان تالش و پایداری ســطح پایین(، 
رابطة مثبت و معنادار دارند )دوپیرات و مارین29، 2005(. همچنین نتایج تحقیقات حاکی ازآن است که 
هدف های عملکردی اجتنابی با درگیری رفتاری رابطة مثبت و با درگیری انگیزشــی رابطة منفی دارند 
)نیومن30، 2000(. یافته های پژوهشــی نشــان می دهند، هدف های عملکردی گرایشی با میزان تالش و 

درگیری تحصیلِی سطح پایین رابطة مثبت و معنادار دارند )رستگار، 1385 و خیابانی، 1381(.
درگیــری تحصــیلی دربردارنــدة ابعــاد و مؤلفه های تأثیرگــذاری اســت کــه باعــث عملکــرد و 
کیفیــت بهتــر یــادگیری می شود. یکی از ابعاد درگیری تحصیلی، »بعد انگیزشی« است که به عالقه و 
احساس لذت از فعالیت های تحصیلی اشاره دارد )کیندرمن31، 2007(. انگیزش تحرک الزم را برای به 
پایان رســاندن همراه با موفقیت یک تکلیف، رسیدن به هدف، یا دستیابی به درجة معینی از شایستگی 
به وجود می آورد )ریو32، 2001 به نقل از عرفانی، 1396(. انگیزه و درگیری تحصیلی، به عنوان انرژی و 
محرک دانش آموز برای یادگیری، کـــار مؤثر و رسیدن به توانایی های بالقوه در مدرسه، و رفتارهایی که 

متعاقب ایـن انـرژی و محـرک می آیند، توصـیف شده اند )مـارتین33، 2001،2002،2003(.
دســی، اسکوارتز، شــیرمن34 و رایان )2000( یادگیرندگان را به لحاظ جهت گیری های انگیزشی در 
ســه طبقه قرار داده اند: جهت گیری انگیزشــی بیرونی35، جهت گیری انگیزشی درونی36 و بی انگیزگی37 
. انگیزش درونی حالتی اســت که طی آن درگیری دانش آموزان در فعالیت های کالســی توسط عوامل 
درونی تحریک می شود )رایان و دسی، 2009 و اکلس، سیمپکینس و داویس کین38، 2006(. در مقابل، 
در جهت گیری بیرونی انگیزش، دلبستگی بیرونی مانند گرفتن نمرة مورد نظر، تأیید معلم یا پذیرش هم 
ســاالن تعیین کنندة فعالیت های یادگیری کالس اســت )ولترز، یو39 و پینتریچ، 1996 و هارتر40، 1981(. 
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درنهایت، در بی انگیزگی همانند جهت گیری بیرونی انگیزش، یادگیرندگان خود را شایسته و تعیین کننده 
نمی دانند. این افراد از پایداری در انجام تکلیف برخوردار نیســتند )فیشر، مارشال و نانایاکارا41، 2009 

و گوتفرید42، 1985(.
در این پژوهش ابعاد جهت گیری انگیزش درونی و بیرونی مورد بررســی قرار گرفته اند. پژوهش ها 
همچنیــن رابطة مثبتی بین جهت گیری انگیزش درونی و درگیری تحصیلــی پیدا کرده اند )بریان، گلین 
وکیتلســن43، 2011(. نتایج تحقیقات مــوال44 )2010(، کوتــزی45 )2011(، پیرکمالی، مؤمنی مهمویی و 
پاکدامن )1392(، یوســفی، قاســمی و فیروز نیا )1388(، رضاخانی )1386(، منظری توکلی )1375( و 
قاســمی پیر بلوطی )1374( حاکی از آن اســت که بین انگیزش تحصیلی )انگیزش درونی و بیرونی( و 

درگیری تحصیلی هم بستگی قوی وجود دارد.
از سوی دیگر، کاربرد موفقیت آمیز راهبردهای »خودتنظیمی46« به باالرفتن باورهای خودکارامدی و 
ارتقای انگیزش منجر می شود و در نتیجة آن، درگیری دانش آموزان در یادگیری درس ها افزایش می یابد 
)برگــر و کارابنیک47، 2010(. خودتنظیمی به فرایندی اشــاره دارد کــه در آن فراگیرنده به طور نظام مند، 
افکار، احساســات و رفتارهای خود را در دســتیابی به هدف های مورد نظر هدایت می کند )زیمرمن و 
شــانک48، 2009 به نقل از صالح صدق پور و عظیمــی، 1393(. نظریه پردازان، طبقه بندی های متفاوتی 
از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده اند، اما به طورکلی در بیشتر این طبقه بندی ها، راهبردهای 
یادگیری خودتنظیمی به سه دسته طبقه بندی شده اند که به اعتقاد پینتریچ )1986(، این راهبردها عبارت اند 

از: راهبردهای فراشناختی49؛ راهبردهای شناختی50؛ باورهای انگیزشی51.
دانش آموزان با به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی به طور شخصی درمی یابند چه راهبردی 
در یادگیری مؤثر اســت و این موضوع موجب افزایش انگیزش آنان برای یادگیری های بعدی می شــود 
)عرفانی، 1396(. نتایج پژوهش آزویدو52 )2009( نشان داد افزایش استفاده از راهبردهای خودتنظیمی 
می تواند افزایش درگیری شــناختی و انگیزشــی و حل مســئله را به دنبال داشــته باشد و به موفقیت و 
پیشــرفت در هدف های یادگیری منجر شود. بســیاری از پژوهشگران نقص در خودتنظیمی را یکی از 
موانع کلیدی درگیری تحصیلی و عملکرد مناسب می دانند )کاسیالس و همکاران53، 2012 و آروساچه، 
بلیــر و راور54، 2012(. پژوهش ها همچنین نشــان داده اند که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 
می تواند درگیری تحصیلی را ارتقاء دهد و انگیزة یادگیری را تسهیل کند )امینی زرار، 1387 و کجباف، 

مولوی و شیرازی تهرانی، 1382(.
یافته های پژوهش های متعدد حاکی از وجود روابطی پیچیده و مســتحکم بین عوامل انگیزشــی و 
راهبردهای خودتنظیمی یادگیری بوده اند )کاپالن و مایر55، 2009؛ ولترز، 2003؛ ســیف و خیر، 1386؛ 
سیف و لطیفیان، 1383؛ البرزی وسیف، 1382؛ خداپناهی، باعزت، حیدری و شهیدی، 1379(. همچنین 
حاکی از آن اند که انگیزش تحصیلی نقش واســطه ای در رابطة بین راهبردهای یادگیری و فراشــناختی 
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و درگیری و پیشــرفت تحصیلی ایفا می کند )عطار خامنه و ســیف، 1388؛ عرفانی، 1396(. همچنین، 
بین هدف های پیشــرفت و جهت گیری انگیزشی رابطة معنی داری وجود دارد )گایل56 و دویک، 1992 
و ویســانی، غالمعلــی لواســانی و اژه ای، 1391(. هدف های تبحری رابطة مثبتی بــا خودکارامدی باال 
و هیجانات و نیمرخ انگیزشــی مثبت افــراد دارد )لی و همکارانش، 2010 و کاپــالن و فلوم، 2010(. 
هدف هــای اجتنابی رابطة مثبتی با کاهش انگیزة درونی برای یادگیــری، کاهش پایداری و درگیری در 

تکلیف دارد )لی و همکاران، 2010(.
سلیمی، بارخدا و محمدیان شریف )1393(، نشان دادند که هدف های پیشرفت با انگیزش تحصیلی 
رابطه مستقیم و معنی داری دارد. نتایج پژوهش برزگر برفویی و مالیی بهرامی )1393( نیز نشان دادند که 
جهت گیری هدف عملکرد-گرایشی، می تواند انگیزش درونی و هدف عملکرد- گرایش می تواند انگیزش 
بیرونی را پیش بینی کند. توکمن57 )2014( و باقرست، تاپس و کنسینگر58 )2015( در پژوهش های خود 

دریافتند که هدف های پیشرفت موجب افزایش انگیزه و بهبود کارایی عملکرد افراد می شود.
با توجه به آنچه گفته شــد، پژوهش های متعددی به بررســی رابطة بین متغیرهای منفرد شخصیتی، 
هیجانی و انگیزشی با درگیری تحصیلی پرداخته اند، اما تاکنون پژوهشی که به بررسی تأثیر این متغیرها 
بر درگیری تحصیلی تحت مدلی یکپارچه بپردازد، انجام نشده است. با توجه به اینکه بررسی رابطه های 
علی و اثرات مســتقیم و غیرمستقیم متغیرها برای استنباط های دقیق علمی و تصمیم گیری های صحیح، 
ضروری به نظر می رسد، بنابراین پژوهش حاضر با ارائة مدل ساختاری درگیری تحصیلی، درصدد پاسخ 

گویی به این مسئله است که آیا مدل پیشنهادی این پژوهش با مدل تجربی برازش دارد؟

خود تنظيمي

انگيزش بيروني عملكرد- گرايش

انگيزش دروني درگيري تحصيليتبحر- گرايش

 نمودار 1.   مدل مفهومی درگیری تحصیلی بر اساس هدف های پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری جهت گیری انگیزشی        
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روشپژوهش)جامعه،نمونهوروشنمونهگيری(
ایــن تحقیق از منظر گردآوری اطالعات، از نوع تحقیقات توصیفی - هم بســتگی، و از نظر هدف 
تحقیق، جزو تحقیقات کاربردی اســت. جامعة آماری آن شــامل دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل 
در دبیرســتان های متوسطة دوم نظری شهرستان ایالم در سال تحصیلی 97- 1396 بود که تعدادشان به 
2468 نفر می رسید. متأسفانه در مورد تعیین حجم نمونه در پژوهش های مدل یابی قاعدة واحدی وجود 
ندارد. به طورکلی، در روش شناســی مدل یابی، معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه می تواند بین 5 تا 
15 نمونه به ازای هر متغیر اندازه گیری شــده )کادر(، تعیین شــود )هومن،1393(. با توجه به اینکه در 
مدل پیشــنهادی پژوهش حاضر 34 متغیر مشــاهده پذیر )کادر( وجود دارد، لذا با استفاده از نسبت 15 
به 1، تعداد 500 آزمودنی به عنوان نمونه تعیین شــد. می توان گفت هرچه تعداد معرف ها یا متغیرهای 
مشاهده شده )کادرها( در یک مدل بیشتر شود، به حجم بیشتری از نمونه نیاز است. همچنین، چنانچه در 
یک مدل سازه ای سه یا کمتر از سه معرف داشته باشد، جزو مدل های پیچیده تلقی و نمونه ای با حجم 

500 آزمودنی پیشنهاد می شود )قاسمی، 1390(.
درنهایت با حذف پرســش نامه های تکمیل نشده، حجم نمونه به 473 نفر تقلیل یافت. با استفاده از 
روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ابتدا مدرسه های دخترانة متوسطة دوم شهرستان ایالم )15 مدرسه( 
از نظر جغرافیایی به سه طبقة مرکز شهر )4 مدرسه(، شرق )6 مدرسه( و غرب )5 مدرسه( تقسیم شد. 
سپس از هر طبقه دو مدرسه را به طور تصادفی انتخاب کردیم و به تناسب حجم نمونه نسبت به جامعه، 
262 دانش آموز پایة دهم )149 نفر رشتة تجربی و 113 نفر رشتة انسانی( و 238 دانش آموز پایة یازدهم 
)143 نفر رشتة تجربی و 95 نفر رشتة انسانی( به عنوان نمونه انتخاب شدند. الزم به توضیح است که در 
سال تحصیلی 97 – 1396، دانش آموز مشغول به تحصیل در پایة دوازدهم نداشتیم. همچنین، به علت 
نبود رشــتة تحصیلی ریاضی و فیزیک در اکثر دبیرســتان های شهرستان ایالم نمونة انتخاب شده شامل 

رشتة ریاضی و فیزیک نشد.

ابزارپژوهش
الف. پرســش نامة درگيری تحصيلی زرنگ: این پرســش نامه دارای 38 گویه و ســه خرده مقیاس 
درگیری شــناختی، درگیری انگیزشــی و درگیری رفتاری است که بر اساس مدل نظری لینن برینک59 و 
پینتریچ تدوین شده است )زرنگ، 1391(. 19 گویه برای سنجش بعد شناختی در نظر گرفته شده است، 
مانند: »هنگام مطالعه ســعی می کنم موضوع ها را با چیزهایی که از قبل فهمیده ام، ربط دهم.« 10 گویه 
برای سنجش بعد انگیزشی؛ مانند: »مطالب و درس های رشتة تحصیلی ام برایم ارزشمند هستند.« و 9 
گویه برای سنجش بعد رفتاری؛ مانند: »وقتی مفاهیم بعضی از درس ها را درست متوجه نمی شوم، برای 

روشن شدن مطلب از استادان درخواست کمک می کنم.« در نظر گرفته شده است.
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روایی پرسش نامه درگیری تحصیلی از طریق روایی صوری و محتوایی به شیوة داوری تخصصی و 
از حیث انطباق با بنیان نظری آن توسط سه تن از متخصصان علوم تربیتی صورت گرفته است. زرنگ 
پایایی کل پرسش نامه را 0/90 و پایایی خرده مقیاس های درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و درگیری 
رفتاری را به ترتیب 0/83، 0/73، و 0/80 گزارش کرده است. گویه های این مقیاس، در مقیاس لیکرتی 
پنج گزینه ای تهیه شــده اســت. حداقِل نمره در هر گویه 1 و حداکثر 5 اســت. در پژوهش حاضر نیز 
پایایی پرســش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شد. پایایی کل پرسش نامه 0/94 و پایایی 
خرده مقیاس درگیری شــناختی 0/91، درگیری رفتاری 0/80، و درگیری انگیزشــی 0/78 به دست آمد. 
همچنین در برآورد روایی ســازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، بارهای عاملی 0/90، 0/69 و 0/90 به 
ترتیب برای خرده مقیاس های درگیری رفتاری، درگیری انگیزشــی و درگیری شناختی به دست آمد. در 

بخش تحلیل عامل تأییدی نیز نتایج نشان دادند که برازش داده ها قابل قبول است )جدول 1(.

 جدول 1.   خالصة شاخص های نیکویی برازش پرسش نامه درگیری تحصیلی                                                                           

X2CFINFIGFIIFIRMSEA

465/750/960/940/900/920/060

ب. پرسش نامة هدف های پيشرفت: پرسش نامة هدف های پیشرفت الیوت و مک گریگور )2001( 
شــامل 12 گویه اســت، به طوری که هر هدف 3 گویه را در برمی گیرد. مقیاس این پرســش نامه از نوع 
لیکرت اســت که در طیفی پنج درجه ای از خیلی کم )نمره 1( تا خیلی زیاد )نمره 5( جای می گیرد. این 
پرسش نامه دارای چهار مؤلفه به این شرح است: جهت گیری تسلط گرایش )مانند: اهدافم خیلی باالتر 
از آن چیزی است که در این کالس ارائه می شود(، تسلط اجتناب )مانند: من از اینکه کمتر از حد توان 
واقعی خودم یاد بگیرم، اجتناب می کنم(، عملکرد گرایش )مانند: من در تالشم در مقایسه با دانش آموزان 
دیگر عملکرد بهتری داشــته باشم(، و عملکرد اجتناب )مانند: هدفم این است که در مقایسه با دیگران 

عملکرد ضعیفی نداشته باشم(. است.
خرمایی و خیر )1386(، برای تعیین روایی مقیاس از تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی همراه 
با چرخش واریماکس اســتفاده کردند. نتایج نشــان دهندة وجود چهار عامل مذکور در این پرسش نامه 
بودنــد. همچنین این محققان ضرایب پایایی آلفای کرونباخ را برای جهت گیری تســلط گرایش 0/84، 
عملکرد گرایش 0/78، تسلط اجتناب 0/81 و عملکرد اجتناب 0/66 گزارش کردند. در این پژوهش نیز 
پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شد. پایایی خرده مقیاس عملکرد - گرایش 
0/78، عملکرد - اجتناب 0/71، تسلط - گرایش 0/70، و تسلط – اجتناب 0/71 به دست آمد. در برآورد 
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روایی ســازه، از طریق تحلیل عاملی تأییدی بارهای عاملی 0/77، 0/70، 0/81 و 0/46 به ترتیب برای 
خرده مقیاس های عملکرد – اجتناب، عملکرد – گرایش، تسلط – اجتناب و تسلط - گرایش به دست 
آمد. همچنین تمامی سؤال های پرسش نامه دارای بار عاملی باالتر از 0/40 بودند. در بخش تحلیل عامل 

تأییدی نیز نتایج نشان دادند که برازش داده ها قابل قبول است )جدول 2(.

 جدول 2.   خالصة شاخص های نیکویی برازش پرسشنامة هدف های پیشرفت پس از حذف اهداف اجتنابی                                 

X2CFINFIGFIIFIRMSEA

472/180/950/950/920/920/066

ج. مقياس جهت گيری انگيزشی: این مقیاس بر مبنای نظریة خود تعیین کنندگی دسی و همکارانش 
)2000( و توســط والرند و همکارانش60 )1992( ســاخته شــده اســت. این پرســش نامه در ایران، در 
مطالعاتی از جمله توسط بحرانی )1384( مورد استفاده قرار گرفته است و 38 پرسش 7 گزینه ای دارد 
که ســه بعد انگیزش درونی )مانند: وقتی چیزهای تازه ای می آموزم، احســاس خوشی و لذت می کنم(، 
انگیــزش بیرونی )ماننــد: برای پیدا کردن کاری با درامد باال در آینده حداقل به مدرک دیپلم نیاز دارم(، 
و بی انگیزگی )مانند: زمانی دالیل خوبی برای رفتن به مدرســه داشــتم، اگرچه حاال نمی دانم باید ادامه 
بدهم یا نه( را می سنجد. گویه های این مقیاس، در مقیاس لیکرتی هفت گزینه ای تهیه شده است. حداقل 
نمره در هر گویه 1 و حداکثر 7 اســت. والرند و همکاران ضریب پایایی مؤلفه های پرســش نامة یعنی 
جهت گیری درونی انگیزش و بی انگیزشی را به ترتیب با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/83 و 0/86 

و ضریب پایایی مؤلفة انگیزش بیرونی را 0/62 گزارش کرده اند.
عالوه بر این، بحرانی روایی این مقیاس را با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه کرده است که 
به اعتقاد وی تحلیل عامل انجام شده توانسته است، ابعاد سه گانة انگیزش را با ارزش ویژة باالتر از یک 
نشان دهد. در این پژوهش پایایی مقیاس با روش آلفای کرونباخ برای سه خرده مقیاس جهت گیری های 
بیرونی، درونی و بی انگیزشــی به ترتیب 0/71، 0/73 و 0/69 محاســبه شــده اســت. روایی سازة این 

مقیاس، از طریق تحلیل عاملی تأییدی احراز شده است.
در پژوهش حاضر نیز پایایی پرســش نامه با اســتفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شــد. پایایی 
خرده مقیاس انگیزش درونی 0/84، انگیزش بیرونی 0/85 و بی انگیزگی 0/74، به دست آمد. در برآورد 
روایــی ســازه از طریق تحلیل عاملــی تأییدی، بارهای عاملــی 0/37، 0/90، و 0/83 بــه ترتیب برای 
خرده مقیاس های بی انگیزگی، انگیزش بیرونی و انگیزش درونی به دست آمد. الزم به ذکر است مقیاس 
بی انگیزگی به دلیل عدم احراز روایی سازه ای مناسب حذف شد. در بخش تحلیل عامل تأییدی نیز نتایج 

نشان دادند که برازش داده ها قابل قبول است )جدول 3(.
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 جدول 3.   خالصه شاخص های نیکویی برازش پرسش نامة انگیزش تحصیلی پس از حذف خرده مقیاس بی انگیزگی                      

χ2CFINFIGFIIFIRMSEA

714/510/960/950/920/930/037

د( پرسش نامة خودتنظيمی: به منظور اندازه گیری خودتنظیمی، از پرسش نامة راهبردهای یادگیری 
خودتنظیمی )MSLQ( که توسط پینتریچ و دی گروت61 )1990( ساخته شده است، استفاده شد. این 
پرسش نامه با 47 عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی )مانند: من آنچه را که در این ترم یاد می گیرم، 
دوست دارم( و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی متشکل از راهبردهای شناختی )مانند: هنگام مطالعه 
پیدا کردن نکات مهم برای من ســخت اســت( و فراشــناختی )مانند: موقع درس خواندن، لحظه ای 
توقف می کنم و آنچه را که خواندم، مرور می کنم( تنظیم شده است. گویه های این مقیاس، در مقیاس 
لیکرتی پنج گزینه ای تهیه شــده اســت. حداقل نمره در هر گویه 1 و حداکثر 5 اســت. خرده مقیاس 
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل 22 عبارت است و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی را به این 
شــرح می سنجد: راهبردهای شناختی )تکرار و مرور، بسط شامل یادداشت برداری، خالصه نویسی، و 
درک مطلب، و سازمان دهی(؛ راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع )برنامه ریزی، نظارت و کنترل، 
و نظم دهی )تالش و پشتکار(. بخش باورهای انگیزشی 25 عبارت مقیاس را در برمی گیرد و شامل 

این موارد است: خودکارامدی، جهت گیری هدف، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان.
پینتریچ و دی گروت ضرایب پایایی خرده مقیاس های خودکارمدی، ارزش گذاری درونی، اضطراب 
امتحان و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/89، 0/87، 

0/75، 0/83 و 0/74 تعیین کردند.
موسوی نژاد )1376(، برای بررسی روایی این پرسش نامه، از روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی 
استفاده کرد. او برای تعیین پایایی راهبردهای شناختی سطح پایین، سطح باال و خودنظم دهی فراشناختی 

ضرایب آلفای 0/98، 0/79 و 0/84 را استخراج کرد.
در پژوهش حاضر نیز پایایی پرســش نامه با اســتفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شــد. پایایی 
کل پرســش نامه 0/89 و پایایی خرده مقیاس راهبردهای شناختی 0/83، راهبردهای فراشناختی 0/71 و 
باورهای انگیزشــی 0/77 به دســت آمد. در برآورد روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، بارهای 
عاملی 0/68، 0/81 و 0/90 به ترتیب برای خرده مقیاس های باورهای انگیزشی، راهبردهای فراشناختی 
و راهبردهای شناختی حاصل شد. در بخش تحلیل عامل تأییدی نیز نتایج نشان دادند که برازش داده ها 

قابل قبول است )جدول 4(.
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 جدول 4.   خالصه شاخص های نیکویی برازش پرسش نامة خودتنظیمی                                                                                    

χ2CFINFIGFIIFIRMSEA

396/970/940/910/900/940/061

یافتههایپژوهش
برای بررســی روابط عّلی میان متغیرهای پژوهش از روش مدل معادالت ســاختاری کوواریانس 
محور با »نرم افزار ایموس« اســتفاده شــد. در جدول 5 شــاخص های توصیفی مربوط به نمونة مورد 

بررسی گزارش شده است.

 جدول 5.   ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش                                                                                                                         

123456متغیرهاردیف

1تبحر - گرایش:1

1**10/48عملکرد - گرایش:2

1**10/40**0/38انگیزش درونی:3

1**10/73**43 /0**34 /0انگیزش بیرونی:4

1**10/45**0/52**0/35**0/45درگیری تحصیلی:5

1**10/78**0/45**0/52**0/36**45 /0خودتنظیمی:6

14/3412/9760/9167/05148/75180/9میانگین:

22/1611/5411/9524/2021/06انحراف معیار:

 ** P >0/01
همان طــور کــه در جدول 5 مشــاهده می کنید، باالترین ضریب هم بســتگی مربوط بــه رابطة بین 
خودتنظیمی و درگیری تحصیلی )0/78( و پایین ترین هم بســتگی بین درگیری تحصیلی و جهت گیری 
هدف پیشرفت عملکرد – اجتناب )0/35( است. یکی از پیش فرض های مدل سازی، تعیین »هم خطی 
چندگانه62« بین متغیرهای مستقل است. هم خطی چندگانه زمانی وجود دارد که در یک مدل رگرسیون 
هم بســتگی قوی بین دو یا چند متغیر پیش بین وجود داشــته باشد. یکی از راه های تشخیص وجود هم 
خطی، بررسی شاخص تحمل63 متغیرهای مستقل است. اگر اندازة شاخص تحمل در دامنة 0/40 باشد، 
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جای نگرانی دارد. اما اگر در دامنة 0/10 باشد، مشکل آفرین است. هر چه مقدار شاخص تحمل به عدد 
1 نزدیک تر باشد، احتمال وجود هم خطی های چندگانه کمتر است )استیونس، 2002 به نقل از کریمی، 
1394 ص. 143(. با توجه به جدول 6، شاخص تحمل همة متغیرهای مستقل بیشتر از 0/40 و نزدیک 

به یک است که نشان از میزان پایین هم خطی بین متغیرهای مستقل دارد.

 جدول 6.   بررسی هم خطی چندگانه در متغیرهای پیش بینی کننده درگیری تحصیلی                                                                  

شاخص تحمل )ضریب تعیین - 1(ضریب تعیین نام متغیر ردیف 

 77 /0/230خودتنظیمی 1 

 0/51 0/49انگیزش درونی2 

 0/51 0/49 انگیزش بیرونی3

 0/89 0/21تبحر – گرایش4 

 0/82 0/18عملکرد - گرایش5 

 جدول 7.   اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش بر یکدیگر                                                                                

 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرها

 **0/32- **0/32عملکرد -گرایش  انگیزش بیرونی

**0/64-  **0/64خودتنظیمی  انگیزش بیرونی

**0/23-  **0/23تبحر-گرایش  انگیزش درونی

**0/70-  **0/70خودتنظیمی  انگیزش درونی

**0/23-  **0/23انگیزش بیرونی  درگیری تحصیلی

**0/50-  **0/50انگیزش درونی  درگیری تحصیلی

**0/16 **0/16 -تبحر – گرایش  درگیری تحصیلی

 *0/07 *0/07-عملکرد - گرایش  درگیری تحصیلی

 **0/50 **0/50-خودتنظیمی  درگیری تحصیلی

* P> 0/05             ** P> 0/01       
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بر اســاس داده های جدول 7، اثر غیرمســتقیم هدف های تبحری- گرایشی بر درگیری تحصیلی از 
طریق انگیزش درونی 0/16 و در ســطح 0/01 معنادار اســت و اثر غیرمستقیم هدف های عملکردی – 
گرایشی بر درگیری تحصیلی از طریق انگیزش بیرونی 0/07 و در سطح 0/05 معنادار است. همچنین، 
اثر غیرمستقیم خودتنظیمی بر درگیری تحصیلی از طریق انگیزش تحصیلی )درونی و بیرونی( 0/50 و در 
سطح 0/01 معنادار است. بنابراین نقش واسطه ای انگیزش )درونی و بیرونی( در رابطة بین خودتنظیمی 

و هدف های پیشرفت با درگیری تحصیلی تأیید می شود.

mot2

mot4

mot6

mot9

mot13

mot16

mot18

mot20

mot23

mot25

mot27

ach1

ach3

ach7

ach2

ach4
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mot3

mot7

mot8

mot10

mot14

mot15

mot17

mot21

mot22

mot24

mot28

شناختی

رفتاری

انگيزشی

راهبردهاي فراشناختي

راهبردهاي  شناختي

باورهای انگيزشی

درگيری تحصيلی

خود تنظيمي

0/33 0/72

0/75

0/81

0/76

0/68

0/70

0/58

0/77

0/86

0/55
0/41

0/44
0/47
0/46

0/75

0/37

0/55

0/7
6

0/7
3

0/6
0

0/58
0/46

0/62
0/64
0/62

0/61

0/75

0/65

0/5
6

0/6
8

0/6
4

0/
50

0/70

0/
23

0/
64

0/23

انگيزش دروني تبحر- گرايش

انگيزش بيروني عملكرد- گرايش

 نمودار2.   مدل معادله ساختاری متغیرهای پژوهش                                                                                                                  
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 جدول 8.  شــاخص های نیکویی برازش برای مدل درگیری تحصیلی بر اساس هدف های پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری 
جهت گیری انگیزشی

χ2 / dfNFICFIGFIAGFIRMSEA

3/660/940/960/940/910/074

نمودار 2 الگوی تأییدشده معادالت ساختاری برای شش متغیر هدف های پیشرف تبحر- گرایش و 
عملکرد - گرایش، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، خودتنظیمی و درگیری تحصیلی را نشان می دهد. 
این الگو نشــان می دهد که هدف های پیشرفت تبحر- گرایش و عملکرد- گرایش به ترتیب برانگیزش 
درونــی )0/23( و بیرونی )0/32(، خودتنظیمی بر انگیزش درونی )0/70( و بیرونی )0/64(، و انگیزش 
درونــی )0/50( و بیرونــی )0/23( بر درگیری تحصیلی اثر مســتقیم دارند. اما هدف های پیشــرفت و 
خودتنظیمی با میانجیگری جهت گیری انگیزشی بر میزان درگیری تحصیلی دانش آموزان تأثیر غیرمستقیم 
دارند. بنابراین، با مدل پیشنهادی در نمودار 1 برازش دارد. همان گونه که در جدول 8 مشاهده می کنید، 
همة شــاخص های نیکویی برازش مدل نیز در سطح مطلوبی هستند. این مقادیر نشان می دهند که مدل 
مفهومی پژوهش با داده های تجربی برازش خوبی دارد. به عبارت دیگر، جهت گیری انگیزشی در رابطة 

بین هدف های پیشرفت و خودتنظیمی با درگیری تحصیلی نقش میانجی ایفا می کند.

بحثونتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر بررســی تدوین مدل ســاختاری درگیری تحصیلی بر اساس 
اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری جهت گیری انگیزشی بود. برای نیل به این 
هدف با توجه به پیشــینة نظری و تجربی، الگویی مفهومی پیشــنهاد شد و با استفاده از 
روش تحلیل مدل معادالت ســاختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد الگوی 

پیشنهادی با داده های این تحقیق برازش خوبی دارد.
یافته ها نشان دادند، اثر مستقیم هدف های پیشرفت تبحری و عملکردی به ترتیب بر 
انگیزش درونی و بیرونی مثبت و معنادار است. در خصوص رابطة بین ابعاد هدف های 
پیشــرفت با ابعــاد انگیزش تحصیلی، الیــوت )1999( و پینتریــچ )2000( معتقدند که 
هدف هــای تبحری در برخــی از خصوصیات، با انگیزة درونی وجه اشــتراک دارند و 
هدف های عملکردی نیز از جهاتی شبیه جنبه های خاصی از انگیزة بیرونی هستند. گایل 
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و دویــک )1992( نیز معتقدند که عوامل افزایش دهندة هدف های یادگیری )با تأکید بر 
توسعة تبحر و صالحیت ها( با انگیزة ذاتی درونی، و عوامل مؤثر بر هدف های عملکردی 
)با تأکید بر ارزیابی عملکرد و صالحیت( با انگیزة ذاتی تقلیل یافته مرتبط هستند. این 

یافته همچنین با نتایج تحقیق ویسانی، غالمعلی لواسانی و اژه ای )1391( هم سو است.
نتایج پژوهشــی تحــت عنوان »نقش هدف های پیشــرفت، انگیــزش تحصیلی و 
راهبردهای یادگیری بر اضطراب« نشان داد، اثر مستقیم متغیرهای برون زای هدف های 
تبحــری و هدف های عملکردی به ترتیب بر انگیزش درونی و انگیزش بیرونی معنادار 
بودند. سلیمی، بارخدا و محمدیان شریف )1393( نیز در پژوهشی تحت عنوان »بررسی 
رابطة بین انگیزش تحصیلی و هدف های پیشرفت با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان« 
نشان دادند که هدف های پیشرفت با انگیزش تحصیلی رابطة مستقیم و معنی داری دارد. 
نتایج پژوهش برزگر برفویی و مالیی بهرامی )1393( نیز نشان داد که جهت گیری هدف 
عملکرد-گرایشی، می تواند انگیزش درونی و جهت گیری هدف عملکرد- گرایش می تواند 
انگیزش بیرونی را پیش بینی کند. این یافته همچنین با یافته های پژوهشگرانی چون لی، 
مک اینرلی لیم و اورتگا )2010(، کاپالن و فلوم )2010(، توکمن )2014( و باقرســت، 
تاپس و کنسینگر )2015( هم سو است. در تشریح این نتایج می توان گفت: دانش آموزانی 
که دارای هدف های تبحری هســتند، بر تســلط بر وظیفه و افزایــش قابلیت های خود 
تمرکز دارند و در پی پاسخ گویی به این سؤال ها هستند کــــه: چگونـــه می توانم ایـن 
وظیفه را انجام بدهم؟ و یا اینکه چه چــیزی یـاد خواهـم گرفـت؟ در این هدف، افراد 
بیشتر نــــگران پیشرفتشـان هسـتند تـا نـگران غلبـه بـــر دیگران. در واقـع دانش آموز 
دارای هدف تبحر، موفقیــــت را بـه تـالش، عالقـه و راهبردهای مـورد استفاده نسبت 
می دهد و نسبت به مدرسه، تکلیف های مدرســه و حتـی خوش بختی خود نگرش مثبت 
دارد. بنابراین، درگیری دانش آموز در فعالیت های کالسی توسط عوامل درونی تحریک 
می شود و دانش آموز دارای انگیزش درونی است. از طرفی دیگر، دانش آموزانی که هدف 
عملکردی دارند، بر مقایسة عملکرد خود با دیگران و تالش برای بهتر بودن از دیگران 
تمرکز دارند. بنابراین، دلبستگی بیرونی مانند گرفتن نمرة مورد نظر، تأیید معلم یا پذیرش 

هم ساالن تعیین کنندة فعالیت های یادگیری این گروه از دانش آموزان در کالس است.
یافته های پژوهش همچنین نشــان دادند که اثر مســتقیم انگیزش درونی )0/49( و 
بیرونی )0/23( بر درگیری تحصیلی مثبت و معنادار است. بااین حال، اثر انگیزش بیرونی 
بر درگیری تحصیلی ضعیف تر است. این یافته ها با نتایج پژوهش حسن زاده و مهدی نژاد 
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گرجی )1393( هم سوهستند. پژوهش مذکور نشان داد، بین انگیزش درونی و مؤلفه های 
آن، با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی رابطة مثبت معنادار وجود 
دارد اما بین انگیزش بیرونی و مؤلفه های آن، با پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان رابطة 
مثبــت ضعیفی وجود دارد. ایــن یافته همچنین با یافته هــای پژوهش های بریان، گلین 
وکیتلســن64 )2011(، کوتزی )2011(، موال )2010(، فردریکــس و همکاران )2004(، 
آریافر و رزقی شیر سوار )1393(، پیرکمالی، مؤمنی مهمویی و پاکدامن )1392(، یوسفی، 
قاســمی و فیروز نیا )1388(، رضاخانی )1386(، منظری توکلی )1376( و قاســمی پیر 

بلوطی )1374( هم سوست.
شــواهد نشــان می دهد، انگیزة تحصیلی با برایندهای آموزشــی متفاوتی، از قبیل 
کنجکاوی، پشــتکار، یادگیری و عملکرد بهتر مرتبط اســت )یوشــیدا و همکارانش65، 
2008(. پژوهش هایی که در مورد انگیـزة تحصـیلی انجام شده اند، بـه تبیین این موضوع 
پرداخته اند که چرا برخی از دانش آموزان سطح فعالیت و درگیری بیشـــتری را در یـک 
تکلیـف نشـــان می دهند. مثاًل از مطالب درسی معلم یادداشت برداری می کنند، یا مدام 
از معلـم سـؤال می پرسند، بـا دوستان و هم ساالن خود در زمینة مطالب درسی مدرسه 
بحث و گفت وگـو می کنند، خـارج از وقـت کالس، زمان زیادی را صرف مطالعة مطالب 
درسی می کنند و حتی ممکن است بـــه دنبـال اطالعـات جانبی باشتند و به کتابخانه ها 

نیز مراجعه کنند.
در تبییــن ایــن نتایج می تــوان گفت کــه جهت گیری های هدف در واقــع به عنوان 
جهت گیری های موقعیتی برای عمل در یک تکلیف پیشــرفت تعریف می شوند. گاهی 
هــدف از درگیــر شــدن با یک تکلیف، رشــد توانایــی و گاهی اثبات توانایی اســت. 
دانش آموزانی که دارای انگیزة درونی هســتند، برای تکلیف ها ارزش باالیی قائل اند و 
برای انجام آن ها تالش زیادی به خرج می دهند. آنان بیشتر از راهبردهای فراشناختی و 
ســطح باال استفاده می کنند. در نتیجه درگیری تحصیلی آنان در سطح مطلوبی است. در 
مقابل، دانش آموزانی که دارای انگیزة بیرونی هســتند، برای بهتر بودن از دیگران، انجام 
بهتر کارها، و داشــتن اســتانداردهای برتر عملکردی تالش می کنند. اگرچه دانش آموز 
ممکن اســت با تکلیف های درسی درگیر شود، ولی هدف و تالش او برای دستیابی به 
چیز دیگری است. بنابراین سطح و کیفیت تالش و درگیری دانش آموز تحت تأثیر عوامل 

بیرونی قرار می گیرد.
نتایــج این پژوهش همچنین نشــان می دهد کــه هدف های تبحری – گرایشــی و 
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عملکردی - گرایشی به طور غیرمستقیم و از طریق جهت گیری انگیزة درونی و بیرونی بر 
درگیری تحصیلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همان گونه که قباًل بیان شد، در خصوص 
تأثیر مســتقیم هدف های پیشرفت بر درگیری تحصیلی یافته های متناقضی گزارش شده 
است. یکی از علت های احتمالی تناقضات یادشده را می توان بـه اثرگذاری غیرمستقیم 
هدف های پیشـرفت بـــر درگیری تحصیلی نسبت داد. معنادار بودن تأثیر غیرمستقیم و 
مثبت هدف های پیشرفت بر درگیری تحصیلی نشان می دهد که هدف های پیشرفت زمانی 
می توانند نقش مهمی در درگیری تحصیلی داشته باشد که با انگیزة تحصیلی همراه باشند. 
به عبارت دیگر، در شرایطی که بافت آموزشی برانگیزاننده باشد، دانش آموز با هدف های 
پیشرفت معین می تواند درگیری تحصیلی باالیی داشته باشد. محتوا و روش های تدریس 
چالش برانگیز و مبتنی بر پژوهش و اکتشاف، رویکردهای دانش آموز محور در آموزش، 
روش های ارزشیابی مناسب، معلمان توانمند و روش های مؤثر تشویقی می توانند زمینة 
الزم را بــرای ارتقای انگیزة تحصیلی دانش آمــوزان فراهم کنند. گرچه هدف اصلی در 
آموزش وپرورش باید ایجاد زمینة الزم برای ارتقای انگیزة درونی باشد، ولیکن توجه به 

انگیزة بیرونی و تشویق و تقویت آن، در اصالح رفتار ضروری است.
عــالوه بر این، نتایــج تحقیق بیانگر وجود رابطه ای مســتقیم بیــن خودتنظیمی و 
جهت گیری انگیزشی است. در تبیین این نتایج، پینتریچ )200( نشان داد که دانش آموزان 
دارای خودتنظیمــی باال از انگیزه های تحصیلی بهتــری برخوردارند. این یافته با نتایج 
مطالعات متعددی )کاپالن و مایر66، 2009؛ ولترز، 2003؛ ســیف و خیر، 1386؛ سیف و 
لطیفیان، 1383؛ البرزی وسیف، 1382؛ خداپناهی، باعزت، حیدری وشهیدی، 1379( هم 
سوست. در تبیین این نتایج می توان گفت، خودتنظیمی برخاسته از نظریة سازنده گرایـی 
اسـت و ایـن نظریـه بر نقـش فعـال فراگیـرنده در یادگیری تأکید دارد. این فعال بودن و 
داشتن حـــق انتخـاب و آزادی عـواملی هسـتند کـه توسـط ریان و گرونیک67 )1998(، 

به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود انگیزه مطرح شده اند.
می توان گفت: انگیزشی کــه به طور خودانگیختــه از نیازهـای افــراد بــه شایســتگی 
و خودمختاری به وجود می آید، انگیزشی درونی است و تحت تأثیر رویدادهای بیرونی 
قرار نمی گیرد. از طرف دیگر فراگیرندگان خودگردان خود می توانند به کنترل و نظارت 
بر آموخته هایشــان بپردازند و با گزینش هدف های شــخصی و راهکارهای مناسب، به 
هدف ها برسند و به این باور نائل آیند که نتیجة به دست آمده به عملکرد آن ها وابسته بوده 
است. دستیابی به نتایج بهتر تحصیلی برای آن گروه از دانش آموزان که یادگیری شان به 
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منابع بیرونی و تقویتی وابسته است هم می تواند برانگیزاننده باشد.
از نتایج دیگر این پژوهش، معنادار بودن اثر غیرمستقیم خودتنظیمی از طریق انگیزة 
تحصیلی بر درگیری تحصیلی اســت. بررسی پینتریچ و دی گروت )1990( معین کردند 
که خودتنظیمی می تواند به طور غیرمستقیم بر امور مربوط به تحصیل مؤثر باشد. در تبیین 
این یافته ها می توان گفت: آگاهی دانش آموزان از اثربخشی خودتنظیمی، انگیزة ایشان را 
برای یادگیری زیاد می کند. افزایش انگیزه، استفاده از راهبردهای خودتنظیمی را تداوم 
می بخشد و بنابراین، مشغولیت تحصیلی را زیاد می کند. این یافته با یافته های پژوهش 

عرفانی )1396( و عطار خامنه و سیف )1388( هم سوست.
به طورکلــی، یافته های این پژوهش نشــان می دهند، متغیرهای اهداف پیشــرفت و 
خودتنظیمی، با واســطة جهت گیری انگیزشــی، بر متغیر درگیری تحصیلی تأثیر معنادار 
دارنــد. این یافته ها با مبانی نظری درگیری تحصیلی مطابقت دارد. بنا بر نظر آکســان68 
)2009(، مداخله های خودتنظیمی دانش آموزان، به واســطة کنترل شــرایط، به طورکلی 
یادگیــری را افزایــش می دهد و از کناره گیری می کاهد. از طــرف دیگر، دانش آموزان با 
انگیــزه بــه درس توجه کامل دارند، بــه یادگیری عالقه مندند، اهــل تالش اند، در امور 
تحصیلی درگیر می شوند و یادگیرندگانی خودتنظیم هستند )حیدری، نقی پور و کریمی، 
1396(. بـر اسـاس مـدل پینتـریچ و دی گـروت )1990(، بین شناخت و انگیزش ارتبـاط 
وجـود دارد. این مدل، هدف گزینی را از مؤلفه های ارزشـی و انگیزشی می داند. بنابراین، 
نــوع هدف ها، مقدار انگیزة ما را برای رســیدن به آن هدف ها تعیین می کند. هدف های 
پیشــرفت در موقعیت های تحصیلی، مبین انگیزة فرد از تحصیل است و به همین دلیل، 

تمایالت، کنش ها و پاسخ های او را در موقعیت های یادگیری تحت تأثیر قرار می دهد.
یافته های به دست آمده در مورد هدف های گرایشی )تبحری – گرایشی و عملکردی 
– گرایشی( و نقش آن در افزایش درگیری تحصیلی نشان می دهند، دست اندرکاران تعلیم 
و تربیت باید عواملی را که به پذیرش این هدف ها توســط دانش آموزان منجر می شــود 
را شناســایی کنند و آن ها را مورد توجه قرار دهند. از دیدگاه میس، آندرمن و آندرمن69 
)2006(، وقتی دانش آموزان موضوع های درسی را لذت بخش بدانند و برای زندگی مفید 
تشخیص دهند، انگیزة درونی آن ها برای یادگیری افزایش می یابد، پافشاری بیشتری بر 
یادگیری خواهند داشــت و هدف تبحری – گرایشی را انتخاب می کنند. همچنین، چند 
ویژگی دیگر برای تکلیف وجود دارند که موجب می شوند دانش آموزان هدف های تبحری 
را برگزیننــد. این ویژگی ها عبارت اند از: میزان تنوع و گوناگونی تکلیف، چالش برانگیز 
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بودن آن و شــیوة ارائة تکالیف به دانش آموز به گونه ای که او احســاس کند، انجام دادن 
تکلیف برای بهبود یادگیری او مفید اســت. برعکس، وقتی موضوع ها و مواد درسی در 
مدرسه ها و سایر نهادهای آموزشی جذاب و منطبق بر استعدادهای فراگیرندگان نباشند، 
دانش آموزان ممکن است به منظور بهتر شدن از دیگران و نیز اثبات شایستگی برانگیخته 

شوند، انگیزة بیرونی پیدا کنند و هدف های عملکردی- گرایشی را برگزینند.
الیوت و دویک )1988( معتقدند، اگر مالک های ارزشیابی مدرسه ها و سایر نهادهای 
آموزشی هنجاری باشد، یادگیرندگان هدف های عملکردی را بر خواهند گزید. برعکس، 
وقتی معیارهای ارزشــیابی در نهادهای آموزشــی مالکی باشد و بر مهارت ها تأکید کند، 
دانش آموزان هدف های تبحری را انتخاب می کنند و بر توسعه یادگیری ها و مهارت های 
خود پافشــاری خواهند کرد. مدیران و کادر مدرســه الزم اســت بر رشــد و گســترش 
یادگیری، درگیری تحصیلی و انگیزة تحصیلی با توجه به سلیقه ها و توانایی های تمامی 
دانش آموزان و متناســب با تفاوت های فردی آنان تأکید کنند و در این راستا به معلمان 
آزادی و اختیار بیشــتری داده شود تا کالس خود را به شیوة مطلوب خود اداره کنند. با 
توجه به نتایج تحقیق حاضر، انتظار می رود نظام آموزشی و معلمان مدرسه ها با طراحی 
مناسب تکلیف ها و استفاده از روش های آموزشی جدید، دانش آموزان را در جهت اتخاذ 
هدف های پیشرفت مبتنی بر انگیزة درونی ترغیب کنند. همچنین، با آموزش راهبردهای 
خودتنظیمــی در یادگیری، زمینة الزم را برای ارتقای انگیزة تحصیلی در دانش آموزان و 

بهبود سطح درگیری تحصیلی آنان فراهم سازند.
در پایان ازآنجاکه پژوهش حاضر فقط روی دانش آموزان دختر دورة متوســطه دوم 
نظری انجام شده است، لذا نتایج آن قابل تعمیم به دانش آموزان پسر و دانش آموزان سایر 
دوره ها، پایه ها و رشته های تحصیلی نیست. پیشنهاد می کنیم در پژوهش های بعدی، گروه 
نمونه از میان دانش آموزان دختر و پســر و از سایر پایه ها و دوره های تحصیلی انتخاب 
شــود تا امکان بررسی سیر تحولی این متغیرهای انگیزشی و مقایسة آن ها در دوره های 
متفاوت تحصیلی و بین دو جنس فراهم آید. همچنین متغیرهای این پژوهش درمجموع 
توانستند بخشی از واریانس درگیری تحصیلی را تبیین کنند. می توان گفت بخش بزرگی 
از واریانس این متغیر تبیین نشــده است. لذا پیشنهاد می کنیم، به منظور تبیین واریانس 
باقی مانده، پژوهش هایی با تمرکز بر سایر عوامل درون فردی و برون فردی مؤثر در این 

زمینه صورت گیرد.
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سیف، دیبا و خیر، محمد. )1386(. رابطه باورهای انگیزشی با رویکردهای یادگیری در میان جمعی از دانشجویان رشته پزشکی 
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