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چکیده

This study aims to investigate the relationship between  بررسی رابطۀ خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق،هدف پژوهش حاضر
academic self-concept and academic engagement of
students with regard to the mediating role of academic تحصیلی دانشآموزان با توجه به نقش واسطهای خودکارآمدی تحصیلی
self-efficacy and self-regulatory learning approaches.  این پژوهش از نظر هدف.و راهبردهای یادگیری خودتنظیم است
This paper is applied in terms of purpose, and is
 جامعۀ آماری.همبستگی است-کاربردی و از منظر روش توصیفی
correlational in terms of method. The statistical
population consists of 41,876 male students of Isfahan  دانشآموز پسر دورۀ متوسطۀ اول شهر اصفهان41،876 تحقیق شامل
studying the first high school in 2016–2017. A sample . مشغول به تحصیل بودهاند1395-1396 است که در سال تحصیلی
of 979 individuals were selected via cluster sampling in
979 حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
several
phases.
The
Academic
Engagement
Questionnaire (AEQ), the School Self-Concept  برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای اشتیاق.نفر انتخاب شد
Inventory (SSCI), the Academic Self-Efficacy  خودکارآمدی،(SSCI)  خودپندارۀ تحصیلی،(AEQ) تحصیلی
Inventory (ASEI), and Motivated Strategies for
Learning Questionnaire (MSLQ) were applied in order (MSLQ) ( و راهبردهای انگیزشی برای یادگیریASEI) تحصیلی
to collect data. The data was analyzed by using  تجزیه و تحلیل دادهها به روش مدلسازی معادالت.استفاده کردیم
structural equation modeling method and by employing . انجام گرفتAmos  وSPSS ساختاری و با نرمافزارهای آماری
SPSS and Amos statistical software. The results of the
analysis indicated that academic self-concept, academic ،نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد خودپندارۀ تحصیلی
self-efficacy, and self-regulatory learning approaches خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم بهطور مستقیم
had a direct impact on academic engagement. In
 همچنین خودپندارۀ تحصیلی به شکل.بر اشتیاق تحصیلی اثر دارند
addition, self-concept had an indirect relationship with
academic engagement in two ways of academic self- غیرمستقیم و از دو مسیر خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری
efficacy and academic self-regulatory learning خودتنظیم با اشتیاق تحصیلی ارتباط دارد؛ بنابراین برای افزایش اشتیاق
approaches.
Therefore,
academic
self-concept,
،دانشآموزان به تحصیل باید به متغیرهای خودپندارۀ تحصیلی
academic self-efficacy, and academic self-regulatory
.خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم توجه کرد
learning approaches must be considered to increase
academic engagement in students.
 خودکارآمدی، اشتیاق تحصیلی، خودپندارۀ تحصیلی:واژههای کلیدی
Keywords: Academic Self-Concept, Academic
. راهبردهای یادگیری خودتنظیم،تحصیلی
Engagement, Academic Self-Efficacy, Self-Regulatory
Learning Approaches.
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مقدمه
دانشآموزان قشر کارآمد و آیندهساز هر کشور هستند؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان و توجه به آنها گامی بهسوی توسعۀ پایدار است (قنبری و سلطانزاده .)1395 ،یکی از رفتارهای
مهم و اساسی که به یادگیری و پیشرفت تحصیلی مربوط میشود سازۀ اشتیاق 1تحصیلی است (پینتریچ،
 .)2004این مفهوم به کیفیت تالشی اشاره دارد که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند
تا بهصورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند (ریچاردسون ،النگ و وودلی.)2003 ،
آرشامبالت ،جانوس ،فالو و پانگانی ( )2009اشتیاق تحصیلی را دارای سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری
میدانند .بعد شناختی شامل انواع راهبردهای شناختی و فراشناختی است که دانشآموزان برای یادگیری از
آنها استفاده میکنند .بعد عاطفی شامل سه مؤلفۀ احساس ،ارزش و عاطفه است؛ برای مثال این مؤلفه
باورهای دانشآموزان را در این زمینه منعکس میکند که چرا دروس و مهارتهایی که یاد میگیرند مفید،
مهم و جذاباند .بعد رفتاری شامل رفتارهای قابلمشاهدۀ دانشآموزان در برخورد با تکالیف درسی است و
مؤلفههای تالش ،پایداری و درخواست کمک از دیگران را شامل میشود.
صالح نجفی ،حجازی ،کدیور و غالمعلی لواسانی ( )1398در پژوهشی دادهبنیاد به این نتیجه رسیدند که
افرادی که اشتیاق تحصیلی 2بیشتری دارند دیدگاه خوشبینانهتری به زندگی دارند .به عبارت دیگر ،اشتیاق
تحصیلی زیاد سبب میشود افراد تالش ،تابآوری و امید را راهی برای دستیابی به اهداف خود بدانند و
درنتیجه امید و بهزیستی بیشتری داشته باشند .تحقیقات آپادایا و سالمل ارو ( )2013نشان داده است سطح
زیادی از اشتیاق تحصیلی بهطور مثبت با موفقیت تحصیلی و بهطور منفی با بیماریهای روانی مانند
نشانههای افسردگی و فرسودگی ارتباط دارد .ابعاد اشتیاق تحصیلی ،نقش میانجیگری بین سازگاری مقابله و
عملکرد تحصیلی دارند (ویزوسو ،ردریگرز و آریس گاندین .)2018 ،همچنین اشتیاق شناختی سبب پیشرفت
زیاد و موفقیت تحصیلی دانشآموزان میشود (وارا ،آلوکا و ادونگو .)2018 ،تروتا ،پارو و توپاال ( )2018نشان
دادند هرچه اشتیاق تحصیلی افزایش یابد ،تصمیم برای رهاکردن درس و فرار از مدرسه کاهش مییابد.
همچنین تالش و اشتیاق به کار ،از ویژگیهای مهم مفهوم درگیری تحصیلی است که اهمیت بسیاری در
بررسی ادراکها ،باورها و تفاوتهای فرهنگی دانشآموزان با سایر جوامع دارد (حکیمزاده ،بشارت و خالقی
نژاد.)1391 ،
عوامل محیطی و شخصی متعددی بر اشتیاق تحصیلی مؤثر است .از میان عوامل محیطی میتوان به
خانواده ،همساالن ،معلم و جو تحصیلی اشاره کرد .بااینحال یکی از مسائل مهم این است که در فرایند
مشاوره ممکن است عوامل محیطی خارج از کنترل فرد باشد و امکان مشاوره و مداخلۀ زیادی در آنها وجود
نداشته نباشد؛ زیرا سیستمهای بزرگتر و پیچیدۀ دیگری بر آن اثرگذار است .براساس مطالعات و پیشینۀ
پژوهش ،مهمترین عوامل فردی مثبت مؤثر بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان با توجه به رویکرد پژوهش
1. engagement
2. academic engagement
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شناسایی شدند که عبارتاند از :خودپندارۀ تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خودتنظیم .اشتیاق
تحصیلی همچنین بهطور مستقیم از عملکرد تحصیلی حمایتشده ،عزتنفس و خودکارآمدی درسی تأثیر
میپذیرد (اسالمی ،درتاج ،سعدیپور و دالور .)1397 ،عالوهبراین خودپندارۀ تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان تأثیر معناداری دارد (زاهدبابالن ،کریمیانپور و دشتی .)1393 ،یکی از مهمترین سازههایی که
در این راستا در تحقیقات آموزشی و روانشناختی مطرح است خودپندارۀ تحصیلی 1است که رابطۀ آن با
پیشرفت تحصیلی هنوز هم یکی از موضوعات مهم پژوهشی محسوب میشود .خودپنداره با عنوان ادراک فرد
از خود در سطوح مختلفی از ویژگیها یا ابعاد تعریف میشود (بشرپور ،عیسیزادگان ،عادل زاهد و احمدیان،
 .)1392خودپندارۀ تحصیلی هر فرد درنتیجۀ قیاس خود با دیگران حاصل میشود (فرال ،والک و کای)2009 ،
و بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان اثر مستقیم دارد (هانگ .)2011 ،افرادی که در انجامدادن کارهای
تحصیلی ،خود را مطمئنتر و توانمندتر میدانند ،در مقایسه با دیگران خودپندارۀ تحصیلی بسیار مؤثرتری
دارند و به موفقیتهای بیشتری دست مییابند (زاهد بابالن و همکاران .)1393 ،بیشتر مطالعات ،روابط
متقابل بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی را تأیید میکنند (مشکات و حسینی .)2015 ،همچنین فرال و
همکاران ( )2009به این نتیجه رسیدند که باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان متأثر از خودپندارۀ
تحصیلی آنها است .خودکارآمدی عامل فردی مهمی در نظریۀ شناختی-اجتماعی 2بندورا )1960( 3است که
ادعا دارد موفقیت به تعامل میان رفتار ،عوامل فردی و شرایط اجتماعی و محیطی بستگی دارد (به نقل از
پری ،دواین ،دافی و وانس .)2007 ،پژوهشها در محیطهای تحصیلی نشان میدهد احساس خودکارآمدی
مؤثر درمورد یادگیری ،با شعف ،اشتیاق ،تعیین اهداف یادگیری ،استفاده از راهبردهای یادگیری مؤثر ،نظارت
بر ادراک ،ارزیابی پیشرفت اهداف ،امید ،خوشبینی و پیشرفت تحصیلی و ایجاد محیطهای حمایتی ،اشتیاق
تحصیلی ،جهتگیری پیشرفت ،عملکرد تحصیلی ،باورها و اهداف و دستاوردهای تحصیلی ،یادگیری
خودتنظیم تحصیلی ،و نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی رابطه دارد (شانک و پاجرس2005 ،؛
الهدابی و کارپینسکی2020 ،؛ دیشمن ،مکلیور ،داودا ،ساندرز و پت2019 ،؛ فلدمن و کوبوتا2015 ،؛ خدائی،
صالحی و محسنپور1394 ،؛ حجازی ،قاضی طباطبایی ،غالمعلی لواسانی و مرادی1393 ،؛ شیخاالسالمی،
محمدی ،ناصری جهرمی و کوثری.)1394 ،
سازۀ مرتبط دیگر یادگیری خودتنظیم 4است .خودتنظیمی را کوششهای روانی برای کنترل وضعیت
درونی بهمنظور دستیابی به اهداف مهمتر تعریف کردهاند (بوهرا و سوجان .)2015 ،براساس مطالعات،
دانشآموزان با خودتنظیمی زیاد ،پیشرفت تحصیلی رضایتبخشی را تجربه میکنند و برای ادامۀ تحصیل
انگیزۀ بیشتری دارند (زیمرمن و کیستانتاس2014 ،؛ دانیال2015 ،؛ برودینت و پون .)2015 ،دانیال ()2015
نشان داد شایستگی در یادگیری خودتنظیم بر میزان موفقیت تحصیلی دانشآموزان تأثیر میگذارد و ارتباط
1. academic self-concept
2. social cognitive theory
3. Bandura, A.
4. self-regulated learning
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بین انگیزۀ تحصیلی 1و عملکرد تحصیلی را تقویت میکند .همچنین بین خودکارآمدی ،یادگیری خودتنظیم و
عملکرد تحصیلی رابطۀ مثبت وجود دارد.
نتایج پژوهشها نشان داده است خودپندارۀ تحصیلی پیشبین معناداری برای خودکارآمدی تحصیلی
(صالحی و یونسی )1394 ،و یادگیری خودتنظیم (طالبزاده نوبریان ،ابوالقاسمی ،عشورینژاد و موسوی،
 )1390است .با توجه به پژوهشهای انجامشده و تعاریف خودپندارۀ تحصیلی ،این متغیر یک باور عمیقتر
است که تغییر آن نیز میتواند سختتر باشد .از طرفی خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خودتنظیم با توجه
به تعاریف نظری متغیرهای رفتاری مشخصتر هستند و این دو متغیر میتوانند بهوسیلۀ خودپندارۀ تحصیلی
پیشبینی شوند .پس این امکان وجود دارد که خودپنداره با حضور واسطهای دو متغیر خودکارآمدی تحصیلی
و یادگیری خودتنظیم ،اثر مشخصتری بر اشتیاق تحصیلی بگذارد؛ بنابراین سازههای خودکارآمدی تحصیلی
و یادگیری خودتنظیم میتوانند میانجیگر رابطۀ سازۀ خودپندارۀ تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی باشند.
تمامی این روابط را میتوان در قالب مدلی مفهومی درنظر گرفت که در آن ،خودپندارۀ تحصیلی از
طریق خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان اثرگذار است (شکل )1؛ بنابراین،
این پژوهش مدل اشتیاق تحصیلی را در دانشآموزان برازش میکند و به این سؤال پاسخ میدهد که با توجه
به نقش واسطهای خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم ،آیا خودپندارۀ تحصیلی با اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان رابطه دارد.

خودکارآمدی تحصیلی

خودپندارۀ تحصیلی

اشتیاق تحصیلی

راهبردهای
یادگیری خودتنظیم

شکل  -1مدل مفهومی اشتیاق تحصیلی

روش
روش پژوهش براساس هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات و یافتهها از نوع توصیفی-همبستگی
است و برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از روش معادالت ساختاری استفاده شده است .جامعۀ آماری این
1. academic motivation

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال دوازدهم

43

پژوهش شامل  41،876دانشآموز پسر دورۀ متوسطۀ اول شهر اصفهان است که در سال تحصیلی -1396
 1395مشغول به تحصیل بودهاند .از میان آنها  979نفر بهصورت تصادفی خوشهای چندمرحلهای برگزیده
شدند .از میان نواحی ششگانۀ شهر اصفهان ،بهصورت تصادفی سه ناحیۀ  5 ،2و  6انتخاب شدند و از بین
مدارس هر ناحیه نیز دو مدرسه بهصورت تصادفی درنظر گرفته شد .انتخاب گروه نمونه از این مدارس صورت
گرفت و مطالعه روی  1280دانشآموز انجام شد .پس از بررسی اولیه و خروج دادههای پرت ،تعداد نمونه به
 979نفر رسید .دانشآموزان شرکتکننده در این تحقیق ،از پایههای هفتم ،هشتم و نهم حضور داشتند که
شامل  336نفر ( 34/3درصد) پایۀ هفتم 309 ،نفر ( 31/6درصد) پایۀ هشتم و  334نفر ( 34/1درصد) پایۀ
نهم هستند .عالوه بر راهنماییهای الزم که در دستورالعمل پرسشنامهها ارائه شد ،به شرکتکنندگان
اطمینان داده شد که اطالعات فقط در راستای اهداف مطالعه و بدون ذکر مشخصات هویتی مورد استفاده
واقع خواهد شد .پس از توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه از افراد ،بهمنظور گردآوری دادههای
مورد نظر ،از پرسشنامۀ اشتیاق تحصیلی ،پرسشنامۀ خودپندارۀ تحصیلی ،مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و
پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری استفاده شد .این پرسشنامهها در ساعات درس تفکر و سبک
زندگی و اجتماعی دانشآموزان و با همکاری دبیران بهعنوان فعالیت تشویقی توسط محقق اجرا شد و عالوه
بر رعایت موارد اخالقی ،به آنها اطمینان داده شد که این پرسشنامهها هیچگونه ارتباطی با عملکرد تحصیلی
شان (نمرات درسی) نخواهد داشت.
در این پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری و از نرمافزارهای آماری SPSS
و  Amosاستفاده شده است.
پرسشنامۀ اشتیاق تحصیلی :)AEQ( 1پرسشنامۀ اشتیاق تحصیلی توسط آرشامبالت و همکاران
( )2009ساخته شده و دارای  9سؤال و  9گویه است که سه مفهوم اشتیاق تحصیلی ،شامل اشتیاق رفتاری
(حضور فعال و همراه با شور و شوق در مدرسه) ،اشتیاق عاطفی (دوستداشتن مدرسه و عالقه به کارهای
مدرسه) و اشتیاق شناختی (بهکارگیری فرایندهای شناختی و فراشناختی در یادگیری دروس) را اندازهگیری
میکند .مادههای این پرسشنامه از نوع آزمونهای بستهپاسخ پنجگزینهای است که براساس مقیاس لیکرت
پنجدرجهای (کامالً موافقم=  5تا کامالً مخالفم=  )1نمرهگذاری میشود .آرشامبالت و همکاران ( )2009روایی
این پرسشنامه را به روش تحلیلعاملی تأیید کردهاند .در این پژوهش ،بهمنظور بررسی روایی سازۀ
پرسشنامهها ،تحلیلعاملی تأییدی مرتبۀ دوم روی دادههای حاصل از کل نمونه انجام شد که برابر با
TLI =0/92 ،CFI =0/94 ،CMIN/DF =4/42 ،PNFI =0/74 ،PCFI =0/75 ،RMSEA=0/059
است؛ بنابراین مدل اندازهگیری پرسشنامۀ اشتیاق تحصیلی از برازش مناسبی برخوردار و درنهایت تأیید شد.
آرشامبالت و همکاران ( )2009ضرایب پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) را برای اشتیاق تحصیلی رفتاری
)1. Academic Engagement Questionnaire (AEQ
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 ،0/65برای اشتیاق تحصیلی عاطفی  ،0/83برای اشتیاق تحصیلی شناختی  0/88و برای کل اشتیاق
تحصیلی  0/86گزارش کردند .امینی ( )1391نیز ضریب پایایی اشتیاق تحصیلی رفتاری ،عاطفی ،شناختی و
کل را بهترتیب برابر  0/83 ،0/75 ،0/76و  0/77گزارش کرد .در این پژوهش ،ضریب پایایی اشتیاق
تحصیلی رفتاری ،عاطفی ،شناختی و کل بهترتیب برابر  0/8 ،0/82 ،0/83و  0/86محاسبه شد.
پرسشنامۀ خودپندارۀ تحصیلی :)SSCI( 1پرسشنامۀ خودپندارۀ تحصیلی توسط چین و تامسون
( )2003ساخته شده است .این پرسشنامه ،ابزاری پانزدهگویهای است که تمرکز آن بر سنجش خودپندارۀ
تحصیلی دانشآموزان دورۀ ابتدایی و راهنمایی است و برایناساس ،خودپنداره را در سه سطح عمومی،
ال
آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی میسنجد .پاسخگویی به سؤاالت براساس طیف لیکرت در چهار سطح کام ً
موافق تا کامالً مخالف قرار دارد .نمرهگذاری آزمون همۀ عبارات بهصورت مستقیم است .حداقل نمرۀ
آزمودنی  15و حداکثر آن  60است .افشاریزاده ،کارشکی و ناصریان ( )1392برای بررسی روایی سازه،
همگرایی پرسشنامۀ خودپندارۀ تحصیلی را با پرسشنامۀ عزتنفس روزنبرگ بررسی کردند و همبستگی بین
نمرۀ کل در هردو پرسشنامه را  0/57بهدست آوردند .در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی روایی سازۀ
پرسشنامۀ خودپندارۀ تحصیلی ،تحلیلعاملی تأییدی نوع دوم روی دادهها انجام گرفت .برای تحلیلعاملی
تأییدی از روش دومرحلهای استفاده شد که برابر با ،PNFI =0/63 ،PCFI =0/65 ،RMSEA=0/047
 CFI =0/95 ،CMIN/DF =3/12و  TLI =0/92است؛ بنابراین مدل اندازهگیری پرسشنامۀ خودپندارۀ
تحصیلی از برازش مناسبی برخوردار و درنهایت تأیید شد .افشاریزاده و همکاران ( )1392ضرایب پایایی
برای مقیاس عمومی ،آموزشگاهی ،غیرآموزشگاهی و کل را بهترتیب  0/47 ،0/73 ،0/48و  0/78بهدست
آوردند .این ضرایب در پژوهش حاضر بهترتیب  0/53 ،0/66 ،0/63و  0/82بهدست آمد.
مقیاس خودکارآمدی تحصیلی :)ASEI( 2مقیاس خودکارآمدی تحصیلی توسط جینکز و مورگان
( )1999ساخته شد .این مقیاس دارای سی گویه و دارای سه زیرمقیاس استعداد ،کوشش و بافت است.
گویههای این مقیاس با طیف لیکرت دارای پاسخ چهاردرجهای (کامالً موافقم=  1تا کامالً مخالفم=  )4است.
نمرهگذاری گویههای  29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،21 ،18 ،17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1و 30
بهصورت مستقیم و نمرهگذاری گویههای  22 ،20 ،19 ،16 ،15 ،5 ،4و  23بهصورت معکوس است .حداقل
نمرۀ آزمودنی  30و حداکثر آن  120است .کریمزاده و محسنی ( )1385روایی این مقیاس را از طریق تحلیل
عاملی مطلوب گزارش کردهاند .در مطالعۀ حاضر ،بهمنظور بررسی روایی سازۀ مقیاس خودکارآمدی تحصیلی،
تحلیلعاملی تأییدی نوع دوم روی دادهها انجام گرفت که برابر با ،PCFI =0/71 ،RMSEA=0/051
 CFI =0/94 ،CMIN/DF =3/5 ،PNFI =0/67و  TLI =0/91است؛ بنابراین مدل اندازهگیری مقیاس
خودکارآمدی تحصیلی از برازش مناسبی برخوردار و درنهایت تأیید شد .کریمزاده و محسنی ( )1385پایایی
این پرسشنامه را با آزمون آلفای کرونباخ بهدست آوردند که برای مقیاس استعداد ،بافت و کوشش و کل
)1. School Self-Concept Inventory (SSCI
)2. Academic Self-Efficacy Inventory (ASEI
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بهترتیب  0/65 ،0/66 ،0/6و  ،0/76و در پژوهش حاضر بهترتیب  0/4 ،0/64 ،0/7و  0/82بهدست آمد.
جینکز و مورگان ( )1999میزان همسانی درونی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/82اعالم کردند.
پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری :)MSLQ( 1پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی
برای یادگیری توسط پینتریچ و دیگروت ( )1990ساخته شد .این پرسشنامه با  55عبارت در دو بخش
باورهای انگیزشی (خودکارآمدی ،ارزشگذاری رونی و اضطراب امتحان) و راهبردهای یادگیری خودتنظیم
(راهبردهای شناختی و خودتنظیمی) تنظیم شده است .در این پژوهش از بخش راهبردهای یادگیری
خودتنظیم این پرسشنامه استفاده شده است .پاسخگویی به سؤاالت براساس طیف لیکرت در هفت سطح
کامالً موافقم تا کامالً مخالفم قرار دارد .نمرهگذاری آزمون بهصورت مستقیم است .حداقل نمرۀ آزمودنی 22
و حداکثر آن  154است .پینتریچ و دیگروت ( )1990در بررسی روایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل،
برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان ،و برای
مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیم دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی را بهدست
آوردند .در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی روایی سازۀ پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیم ،تحلیل
عاملی تأییدی نوع دوم روی دادهها انجام گرفت و نتایج آن برای راهبردهای شناختی عبارتاند از:
 CFI =0/95 ،CMIN/DF =2/74 ،PNFI =0/71 ،PCFI =0/73 ،RMSEA=0/042و .TLI =0/94
همچنین نتایج برای خودتنظیمی =2/54 ،PNFI =0/63 ،PCFI =0/64 ،RMSEA=0/04
 CFI =0/96 ،CMIN/DFو  TLI =0/94است .نتایج برای راهبردهای یادگیری خودتنظیم عبارتاند از:
 CFI =0/9 ،CMIN/DF =3/2 ،PNFI =0/69 ،PCFI =0/71 ،RMSEA=0/048و TLI =0/91؛
بنابراین مدل اندازهگیری پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری از برازش مناسبی برخوردار ،و
درنهایت تأیید شد .پینتریچ و دیگروت ( )1990ضرایب پایایی خردهمقیاسهای راهبردهای شناختی و
خودتنظیمی را با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/83و  0/74تعیین کردند .حسینینسب ( )1379نیز ضرایب
پایایی را برای راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بهترتیب  0/64و  0/68بهدست آورد .در پژوهش حاضر
مقدار این ضرایب بهترتیب  0/76و  0/79است.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
دانشآموزان شرکتکننده در این تحقیق از پایههای هفتم ،هشتم و نهم حضور داشتند که شامل  336نفر
( 34/3درصد) پایۀ هفتم 309 ،نفر ( 31/6درصد) پایۀ هشتم و  334نفر ( 34/1درصد) پایۀ نهم هستند .برخی
از ویژگیهای جمعیتشناختی در جدول  1ارائه شده است.

)1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ
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جدول  -1توزیع دانشآموزان بهتفکیک شغل پدر ،شغل مادر و تعداد فرزندان خانواده
فراوانی
385
594
298
499
362
493
124

متغیر
کارمند
آزاد
شاغل
خانهدار
تکفرزند
دو فرزند
بیشتر از دو فرزند

شغل پدر
شغل مادر
تعداد فرزندان

درصد فراوانی
39/32
60/68
30/44
69/56
36/98
50/36
12/66

ب) توصیف شاخصها
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق ،آمار توصیفی شامل شاخصهای تمایل مرکزی و پراکندگی
است .در جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرها بهتفکیک کالس و کل نمونه آمده است.
جدول  -2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش بهتفکیک کالس و کل نمونه
کالس هفتم
نام متغیر

کالس هشتم

کل

کالس نهم

انحراف
انحراف
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
میانگین
میانگین
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد

15/63
رفتاری
26/91
عاطفی
اشتیاق تحصیلی
28/04
شناختی
70/58
کل
18/13
عمومی
18/26
آموزشگاهی
خودپندارۀ
9/07
غیرآموزشگاهی
تحصیلی
45/46
کل
39/43
استعداد
39/88
بافت
خودکارآمدی
12/05
کوشش
تحصیلی
91/35
کل
40/35
خودتنظیمی
راهبردهای
راهبردهای شناختی 66/4
یادگیری
خودتنظیم
106/76
کل

4/51
5/89
5/39
12/37
3/43
3/47
2/05
7/72
5/53
5/69
2/2
11/42
11/11
7/05
15/97

14/83
25/24
26/6
66/66
17/76
17/53
8/92
44/21
38/32
38/58
11/48
88/38
39/81
64/54
104/35

4/71
6/19
5/91
12/74
3/25
3/42
2/1
7/7
5/45
5/66
2/12
11/36
6/83
11/27
15/98

16/76
81/25
27/07
69/65
18/06
17/7
8/94
44/7
38/79
39/37
11/78
89/94
40/27
64/7
104/97

3/79
5/34
5/28
11/2
3/24
3/27
1/94
7/16
5/25
4/86
2/08
10/48
5/53
10/63
14/08

15/76
26/01
27/26
69/02
17/98
17/84
8/98
44/81
38/86
39/3
11/78
89/93
40/15
65/24
105/39

4/41
5/85
5/55
12/21
3/35
3/4
2/03
7/54
5/42
5/43
22/14
11/14
6/5
11/03
15/38

ج) سنجش مدل اندازهگیری
برای آزمون برازش این مدل از معادلۀ ساختاری استفاده شد که در آن ،خودپندارۀ تحصیلی متغیر مکنون
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برونزا ،خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خودتنظیم متغیرهای مکنون میانجی و اشتیاق تحصیلی متغیر
مکنون درونزا است .این مدل در شکل  2نشان داده شده است.
خودکارآمدی تحصیلی
*0/23

**0/86

اشتیاق تحصیلی

**0/36
**0/23

خودپندارۀ تحصیلی

یادگیری خودتنظیم

**0/82

شکل  -2مدل معادلۀ ساختاری روابط خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با میانجیگری
خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

در جدول  3شاخصهای برازش کلی مدل ارائه شده است.
جدول  -3شاخصهای کلی برازش مدل :رابطۀ میان خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با
میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم
شاخصهای کلی برازش
مطلق

مقتصد

تطبیقی

CMIN

DF

P

TLI

CFI

CMIN/DF

PNFI

PCFI

RMSEA

8138/1

3384

0/001

0/8

0/81

2/41

0/68

0/77

0/038

در جدول  2پیشفرض نرمالبودن چندمتغیره و شاخصهای کلی برازش برای این مدل بررسی شده
است .نسبت بحرانی برای ضریب مردیا ( )C.R.= 152/12 ،1182/91نشان میدهد نرمالبودن چندمتغیره
تأیید نمیشود .رد این پیشفرض بهدلیل کجی توزیع است .همچنین با روش حداکثر درستنمایی و
خودگردانسازی ،پیشفرض نرمالبودن بررسی شد و نشان داد پارامترها از دقت الزم برخوردارند و بهخوبی
برآورد شدهاند .مقدار کای اسکوئر نسبی ( )2/41بیانگر آن است که مدل بهطورکلی قابلقبول است؛ بنابراین
مقدار کای اسکوئر برای این مدل معنادار است .مقادیر بیشتر از  0/90برای شاخصهای تطبیقی  TLIو
 CFIبهمعنای توان مدل در فاصلهگرفتن از یک مدل استقالل و نزدیکشدن به مدل اشباعشده برمبنای
معیارهای تعریفشده است .مقدار شاخصهای مقتصد  PNFIو  0/68( PCFIو  )0/77نشان میدهد
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اقتصاد مدل رعایت شده است .مقدار  0/038برای شاخص  RMSEAگویای آن است که مدل دادهها
بهخوبی برازش یافته است و این مدل تأیید میشود (قاسمی.)1389 ،

د) مدل ساختاری
جدول  4شاخصهای برازش جزئی مدل را بهطور خالصه نشان میدهد.
جدول  -4خالصۀ پارامترهای برآوردشده برای تأثیر خودپندارۀ تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی
بر اشتیاق تحصیلی
پارامتر

برآورد استاندارد

نسبت بحرانی

سطح معناداری

خودپندارۀ تحصیلی  اشتیاق تحصیلی
خودپندارۀ تحصیلی  خودکارآمدی تحصیلی
خودپندارۀ تحصیلی  یادگیری خودتنظیم
خودکارآمدی تحصیلی  اشتیاق تحصیلی
یادگیری خودتنظیم  اشتیاق تحصیلی

0/36
0/86
0/82
0/23
0/23

2/72
8/01
7/74
2/77
2/6

0/003
0/001
0/001
0/013
0/009

براساس نتایج جدول  ،3ضریب تأثیر مستقیم خودپندارۀ تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی (گاما=  )0/36در
سطح  ،0/01ضریب تأثیر خودپندارۀ تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی (گاما= )0/86در سطح  ،0/01و
ضریب تأثیر خودپندارۀ تحصیلی بر خودتنظیمی یادگیری (گاما= )0/82در سطح  0/01معنادار است .همچنین
خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی (گاما= )0/23در سطح  ،0/05و ضریب تأثیر خودتنظیمی یادگیری
بر اشتیاق تحصیلی (گاما= )0/23در سطح  0/01معنادار است .با توجه به تأیید این روابط ،تأثیر مستقیم
خودپندارۀ تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی و تأثیر غیرمستقیم خودپنداره از طریق ارتباط میانجی خودکارآمدی
تحصیلی و یادگیری خودتنظیم بر اشتیاق تحصیلی بررسی شد که نتایج در جدول  5ارائه شده است .مدل
مذکور  60درصد واریانس اشتیاق تحصیلی و  74درصد واریانس خودکارآمدی تحصیلی و  67درصد واریانس
یادگیری خودتنظیم را تبیین کرد.
جدول  -5میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خودپندارۀ تحصیلی (از طریق راهبردهای
یادگیری خودتنظیم) بر اشتیاق تحصیلی
اثر (استاندارد)

نوع متغیر
مستقل

وابسته

میانجی

شاخص

مستقیم

غیرمستقیم

کل

خودپندارۀ
تحصیلی

اشتیاق
تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی
یادگیری خودتنظیم

برآورد استاندارد
انحراف معیار
سطح معناداری

0/36
0/16
0/021

0/39
0/15
0/05

0/75
0/039
0/009
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براساس نتایج جدول  ،4ضریب تأثیر غیرمستقیم خودپندارۀ تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی در سطح 0/05
معنادار است .از آنجا که اثر مستقیم در سطح  0/05و اثر کل در سطح  0/01نیز معنادار شده است،
خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی یک میانجی نسبی است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم در ارتباط
بین خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق تحصیلی  979نفر از دانشآموزان مقطع متوسطۀ اول پرداخت .مطالعه
بهصورت کمی و در قالب مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت .نتایج در مدل میانجی بیانگر
میانجیگری نسبی خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خودتنظیم در رابطۀ بین خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق
تحصیلی است.
نتایج گزارششده مبنی بر اینکه خودکارآمدی تحصیلی میانجی نسبی رابطۀ بین خودپندارۀ تحصیلی و
اشتیاق تحصیلی است ،با پژوهشهای گرین و همکاران ( ،)2012صالحی و یونسی ( )1394و غالمعلی
لواسانی و مهدیپور ماراالنی ( )1394همسو است .همچنین خودپندارۀ مثبت تحصیلی درنتیجۀ مقایسۀ خود با
دیگران در محیط مدرسه شکل میگیرد و شامل مجموعهای از باورها و دیدگاههای فرد درمورد خود و
عملکرد تحصیلی است (لنت ،بران و گوری .)1997 ،از طرفی براساس دیدگاه بندورا ( )1997یکی از منابع
خودکارآمدی تحصیلی با نتایج مثبت وظایف فرد در قیاس با همساالن بهوجود میآید و به گفتۀ یانگ
( )2004اطمینان فرد به توانمندیهای خود در انجامدادن وظایف تحصیلی در یک معیار تعریفشده ،باور به
خودکارآمدی تحصیلی فرد نام دارد .بهاینترتیب میتوان از بعد شناختی ،دو سازۀ خودپنداره و خودکارآمدی را
دارای زادگاهی مشترک دانست؛ تا جایی که لینن برینک و پنتریچ ( )2003درمورد تفاوت خودکارآمدی و
خودپنداره بیان میکنند که خودپنداره یک ارزیابی عاطفی عمومی است؛ درحالیکه خودکارآمدی یک ارزیابی
توسط فرد در یک موقعیت خاص است .حال انتظار میرود اگر خودپنداره در حوزۀ خاص تحصیلی درنظر
گرفته شود و در زمینۀ خودکارآمدی نیز منحصراً در موقعیت تحصیلی صحبت شود  -یعنی آنچه در مدل
پژوهش حاضر بررسی شد  -همبستگی دو متغیر مثبت و زیاد باشد؛ چنانکه نتایج این پژوهش نیز این
پیشبینی را تصدیق میکند .از طرفی ،بهدلیل اینکه نتایج عملی این دو سازه برای فرد ،در قالب مشارکت و
همکاری بیشتر در امور تحصیلی (اشتیاق تحصیلی) و درنتیجه عملکرد بهتر است ،از لحاظ نظری میتوان
یکی از پیامدهای این دو متغیر (با توجه به جهت مثبت یا منفیشان) را درجهای از اشتیاق تحصیلی دانست.
کما اینکه این نتیجه در پژوهشهای مارش ،والکر و دباس ( ،)1991چاپمن ،تونمر و پروچنو )2000( ،و فرال
و همکاران ( )2009نیز تأیید شده است .درمجموع میتوان نتیجه گرفت افراد با خودپندارۀ مثبت/منفی
تحصیلی ،هم از طریق خودکارآمدی تحصیلی باال/پایین و هم بهوسیلۀ عوامل دیگر ممکن است اشتیاق
تحصیلی بیشتر/کمتری داشته باشند.
از دیگر نتایج پژوهش ،میانجیگری نسبی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم برای رابطۀ بین
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خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق تحصیلی است .به عبارت دیگر ،این معنا را در خود جای داده است که
خودپندارۀ تحصیلی ،هم از طریق راهبردهای یادگیری خودتنظیم و هم بهوسیلۀ عوامل دیگر ،با اشتیاق
تحصیلی رابطۀ معنادار دارد .در تبیین این مهم میتوان گفت فرد با دستیابی به خودپندارۀ مثبت در زمینۀ
تحصیلی و درنتیجه اعتماد به توانمندیهای تحصیلی خود که نتیجۀ خودپنداره مثبت است ،به انجامدادن
متعهدانه و مشتاقانۀ تکالیف درسی میپردازد؛ چیزی که در تعریف زیمرمن ( )2002یادگیری خودتنظیم نامیده
شده است .درواقع ،فرد با یادگیری خودتنظیم ،یادگیریهایش را از لحاظ شناختی ،انگیزشی و رفتاری آغاز و
مدیریت میکند و این بهلحاظ عملی با رفتارهای مشتاقانۀ تحصیلی هماهنگ است .عالوهبراین ،ضریب تأثیر
رابطۀ خودپندارۀ تحصیلی بر یادگیری خودتنظیم با نتایج پژوهشهای سینک ،بارنت و هیکسون (،)1991
نوریوز و مارکوز ( ،)1990لرنر و کراجر ( ،)1997پاریس و نیومن ( ،)1990هیگینز ،رونی ،کرو و هایمز ()1994
و هانسفرد ( )1994همسو است و معناداری رابطۀ یادگیری خودتنظیم و انگیزش تحصیلی با نتایج
پژوهشهای آپلتون ،کریستنسون ،کیم و رچلی ( ،)2006فردریک ،بالمنفلد و پریس ( ،)2004فرالنگ و
کریستنسون ( ،)2008غالمعلی لواسانی ،مهدیپور ماراالنی و حجازی ( )1396و کریمی و کریمی ()1395
همراستا است؛ برای مثال ،والتر و تایلر ( )2012به بررسی مدلهای مربوط به یادگیری خودتنظیم و اشتیاق
تحصیلی پرداختند تا به این سؤال پاسخ دهند که چرا برخی دانشآموزان در مدرسه عملکردی موفق دارند و
عملکرد گروهی دیگر ناموفق است .براساس مدل اشتیاق تحصیلی فردریک و همکاران ( )2004به تبیین
رابطۀ بین یادگیری خودتنظیم و اشتیاق تحصیلی میپردازد .بهعالوه ،تحقیقات زیادی ،ارتباط میان یادگیری
خودتنظیم و جنبۀ شناختی اشتیاق بهعنوان یک آگاهی فراشناختی و استفاده از راهبردهای کنترل فراشناختی
را گزارش کردند (آپلتون و همکاران2006 ،؛ فردریک و همکاران2004 ،؛ فرالنگ و کریستنسون .)2008 ،از
دیدگاه اسکینر ،ولبرن و کانل ( )1990اشتیاق تحصیلی سبب جذب دانشآموزان به فعالیتها و تالشهای
خودجوش در مدرسه و پایداری در انجامدادن تکالیف مدرسه میشود .همچنین اشتیاق تحصیلی با ابعاد
عاطفی ،رفتاری و شناختی در تعهد به یادگیری و عملکرد تحصیلی موفق بروز مییابد.
در مقابل ،تجارب متعدد موفقیت و شکست افراد بهمرور موجب شکلگیری نوعی دیدگاه در فرد نسبت به
خودش میشود (رضویه ،سیف و طاهری )1384 ،که از آن با نام خودپندارۀ تحصیلی یاد میشود .همین
تجربیات و نوع برداشت فرد از آنها به قضاوتهای فرد دربارۀ توانمندیهایش در حوزۀ تکالیف درسی
میانجامد (بندورا .)1997 ،این مسئله میتواند دلیل دیگری برای ضریب تأثیر بسیار باال و بااهمیت خودپندارۀ
تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی باشد .در تبیین قوت این ضریب همبستگی همچنین در مرتبۀ بعدی
میتوان وجوه اشتراک این دو متغیر را زمینۀ شکلگیری این مهم دانست ،از جمله اینکه هم خودپنداره و هم
خودکارآمدی تحصیلی در درجۀ اول از متغیرهای درونفردی و متأثر از ویژگیهای فردی هستند .عالوهبراین
هردوی این ویژگیهای درونفردی به موقعیت یکسان یعنی حوزۀ تحصیل مربوط هستند .سومین وجه
مشترک به اکتسابیبودن خودکارآمدی تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی برمیگردد (منداگلیو و پرت.)2003 ،
یافتههای این پژوهش در زمینۀ رابطۀ خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با نتایج پژوهش کاروی،
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توکر ،رینک و هال ( )2003و لینن برینک و پنتریچ ( )2003هماهنگ است .کاروی و همکاران ( )2003چند
عامل را بهعنوان پیشبینیکنندۀ اشتیاق تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی معرفی میکنند که یکی از آنها
خودکارآمدی است .عالوهبراین ،این نتیجه با نظریۀ شناختی اجتماعی بندورا همجهت است؛ چرا که این
نظریه ،جنبههای تعیینکنندۀ خودکارآمدی را در تالش مشتاقانه در حین انجام تکالیف ،شامل وظایفی که
افراد برای انجامدادن انتخاب میکنند ،میزان تالش ،پافشاری و پشتکاری که در انجام تکالیف از خود نشان
میدهند و احساسشان دربارۀ تکالیف و وظایف تحصیلی اندازهگیری میکند (کاروی و همکاران.)2003 ،
درواقع خودکارآمدی تحصیلی با کیفیت تالش و اشتیاق برای پافشاری در انجام تکالیف و وظایف مرتبط
است (بندورا1997 ،؛ اسچانک1989 ،1؛  1991به نقل از لینن برینک و پنتریچ)2003 ،؛ چنانکه پیترسون-
گرازویس ،برایر و نیکالیدو ( )2013نیز در تحقیقات خود نشان دادند افراد با خودکارآمدی قوی ،تمایل
بیشتری به برنامهریزی کارآمد ،عملکرد بهتر ،ایدههای جدید و درگیرانه نشان میدهند .عالوه بر اینها می
توان از پژوهشهای بسیاری هم نام برد که به رابطۀ مستقیم خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی اشاره می
کنند ،از جمله مکگئون و همکاران ( ،)2014آلتونسوی ،چیمن ،اکی جی ،آتیک و گوکمن ( )2010و بنیاسد
و پورشافعی ( .)1391هرچند از نظر نیومن )1991( 2اشتیاق چیزی بیش از انگیزش است ،بهسبب اینکه
انگیزش مقدمهای الزم برای اشتیاق است (به نقل از هیجزن ،بوکرتز و ودر ،)2007 ،میتوان نتایج چنین
مطالعاتی را نیز شاهدی بر روایی نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه در این زمینه دانست.
درنهایت ،در تبیین کل مدل پژوهش میتوان گفت خودپندارۀ تحصیلی ،هم از طریق دو متغیر
خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خودتنظیم و هم بهوسیلۀ متغیرهای دیگر ،با اشتیاق تحصیلی رابطه دارد.
درواقع اینکه هر فرد دربارۀ خود چگونه فکر میکند ،هم روی نوع ارزیابی فرد درمورد عملکردش و هم بر
نحوۀ انجام فعالیتها و تکالیف درسیاش که نمودی از میزان اشتیاق تحصیلی هم میتواند باشد ،تأثیر
میگذارد؛ همانگونه که صالحی و یونسی ( )1394نیز در ارائۀ مدلی به تبیین نقش خودکارآمدی تحصیلی در
انگیزش و عملکرد تحصیلی برمبنای حمایت اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی و خودپندارۀ تحصیلی پرداختند.
در این مدل ،مسیر رابطۀ خودپندارۀ تحصیلی و انگیزش تحصیلی ،با خودکارآمدی تحصیلی میانجیگری
میشود؛ با این تفاوت که ضرایب تأثیر مسیر در این تحقیق ،کمتر از پژوهش حاضر کمتر است
( )0/86>0/25که میتواند بیانگر تأثیر سن در میزان اثرگذاری باشد؛ زیرا پژوهش صالحی و یونسی ()1394
روی دانشجویان اجرا شده ،درحالیکه جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دانشآموزان است.
همانطور که گفته شد ،خودپندارۀ تحصیلی ،هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم ،اشتیاق
تحصیلی افراد را افزایش میدهد؛ بااینحال یافتۀ مهم پژوهش این است که خودکارآمدی تحصیلی و
یادگیری خودتنظیم ،نقش میانجیگری نسبی در این پژوهش دارند .براساس نظریۀ بندورا ()1977-1991
خودپندارۀ قوی در افراد موجب ایجاد تصویر قویتری از جنبههای مهم زندگی میشود .این تصویر قویتر از
1. Schunk, D. H.
2. Newman, R. S.
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خود کمک میکند باور محکمی از توانمندیهای تحصیلی فردی در قالب خودکارآمدی تحصیلی بهوجود آید.
از طرفی قویبودن خودپنداره ،راهبردهای خودتنظیم را فعال میکند؛ زیرا افراد با تصویر قویتر از خود،
تواناییهایشان را برای رسیدن به اهداف مطلوب یا بخشی از آن بسیج میکنند ،هنگام انجامدادن تکلیف،
ناظر بر یادگیری خودشان هستند و راهبردهایی را انتخاب میکنند که آنها را در رسیدن به تکلیف بیشتر
یاری میدهد (والکایری.)2006 ،
درعینحال با افزایش همزمان خودپندارۀ تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی میتوانند اشتیاق تحصیلی
بیشتر را پیشبینی کنند؛ چرا که فرد به توانمندیهایش اطمینان دارد و راهبردهای مناسب برای انجام
تکالیف درسی را میشناسد؛ بنابراین تالش ،استقامت و پافشاری بیشتر و حتی توجه بیشتری به تکلیف نشان
میدهد .به این ترتیب ،آنچه اشتیاق افراد را تبیین میکند ،خودپندارۀ تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و
یادگیری خودتنظیم است؛ چنانکه به اعتقاد کاروی نیز متغیرهای مربوط به «خود» که در این پژوهش همه از
این نوع هستند (خودپندارۀ تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در قالب یادگیری خودتنظیم)،
متغیرهای مهم و تعیینکنندهای در اشتیاق تحصیلی بهشمار میآیند.
نکتۀ مهم این یافتهها این است که خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خودتنظیم ،نقش میانجی در این
پژوهش دارند .بدینترتیب ،از دیدگاه کاربردی در محیطهای آموزشی و مشاوره میتوان به دو منبع مهم
افزایش اشتیاق تحصیلی یعنی خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خودتنظیم و مداخله در افزایش آنها نظر
داشت .عالوه بر آن ،مداخلههایی همزمان در جهت افزایش خودپنداره نیز میتواند در جهت افزایش بیشتر
اشتیاق تحصیلی مؤثر واقع شود؛ زیرا این متغیر نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر اشتیاق تحصیلی مؤثر
بوده است.
با توجه به نتایج پژوهش و نقش مهم خودپنداره در ایجاد تحصیلی و موفقیت تحصیلی پیشنهاد میشود با
تمرکز روی شکلگیری خودپندارۀ مثبت در دانشآموزان در محیط مدرسه و محیط خانواده و سپس تمرکز و
کنترل روی شکلگیری خودکارآمدی باال و یادگیری خودتنظیم و درنتیجه افزایش اشتیاق تحصیلی،
برنامههای مناسب آموزشی و تربیتی در دسترس والدین و مسئوالن مدارس قرار گیرد .پژوهش حاضر روی
دانشآموزان پسر متوسطۀ اول در شهر اصفهان اجرا شده است .با توجه به اینکه اصفهان شهری با فرهنگ و
تمدن و تاریخ طوالنی است که بیشتر خانوادههای آن عالقهمند به مسائل علمی هستند و فرزندانشان را از
قدیم به کسب علم و مهارتهای مختلف تشویق میکردند ،خودپنداره ،خودکارآمدی و اشتیاق افراد در این
شهر میتواند معنادار باشد .ضمن مراعات در تعمیم نتایج به نمونههای متفاوت در شهرهای دیگر پیشنهاد
میشود پژوهش روی نمونۀ دختران و سایر مقاطع تحصیلی و مدارس با دانشآموزان دارای سطح عملکرد
تحصیلی متفاوت اجرا شود.
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