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چکیده:
در این پژوهش با استفاده از نظریه تعیینگری شخصی ،مدلی انگیزشی برای
تبیین موقعیتهایی که عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه روستایی را
تحت تأثیر قرار میدهند ،مورد آزمون قرار دادیم .این مدل پیشنهاد میکند که
متغیرهای انگیزش درونی در عملکرد تحصیلی نقش اساسی داشته و این متغیرها در
کالس درس به وسیله حمایت معلم از خود پیروی و ارزش ادراک شدهی باالی
تحصیل تقویت شده و بر عکس به وسیله کنترل شدید معلم و ارزش ادراک شده
پایین تحصیل تضعیف میشوند .تحلیل انجام گرفته توسط نرم افزار آماری لیزرل از
دادههای جمعآوری شده از سیصد و شصت و پنج دانشآموز سال سوم راهنمایی و
دوره متوسطه نشان داد که میزان ارزش ادراک شده تحصیل پیش بینی کننده
انگیزش تعیین شده شخصی و شایستگی ادراک شده بوده و فراهم کردن شرایط
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تبیین و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان...

حمایت از خود پیروی در کالس درس پیشبینی کننده شایستگی ادراک شده عملکرد
تحصیلی میباشد.
کلید واژهها:
مدل انگیزشی ،ارزش ادراک شده تحصیل ،ادراک حمایت معلم از خود پیروی،
انگیزش تعیین شده شخصی ،شایستگی ادراک شده ،عملکرد تحصیلی.

مقدمه:
عملکرد تحصیلی دانشآموزان از عوامل مختلفی از جمله وضعیت
اقتصادی ،فضای خانواده ،شبکة ارتباطی فرد ،نوع مدرسه و امکانات آموزشی،
تعامل معلم و دانشآموز و بسیاری موارد دیگر تأثیر میپذیرد و این مسایل
موجب یك سری مشکالت تحصیلی میشوند که پارهای از آنها بدون رفع
عامل اصلی قابل بر طرف شدن نیستند؛ اما برخی از مشکالت و شکستهای
تحصیلی همان طور که آمد ناشی از عوامل مذکور نبوده ،بلکه میتوان آنها را
نتیجة نارسایی عملکرد در سطح سازمان روانی و به عبارت دقیقتر عوامل
انگیزشی و شخصیتی دانست .امروزه تأثیر عوامل انگیزشی و شخصیتی بر
عملکرد تحصیلی به عنوان امری مسلم پذیرفته شده و موارد پژوهشی بسیاری
به این موضوع پرداخته است .عملکرد تحصیلی ضعیف و به تبع آن ترک
تحصیل ،نه تنها یك مسئله ی آموزشی بلکه یك مشکل اجتماعی قابل توجه نیز
میباشد .به عالوه این که پیامدهای روانشناختی و اقتصادی نیز به دنبال دارد.
برای مثال ،این مسأله میتواند به از دست دادن عزت نفس ،مصرف مواد مخدر
و تبدیل فرد به بار اقتصادی برای جامعه منجر شود (منچ 1و کندل1988 ،2؛
تیدول .)1988 ،3وقتی منابع بیرونی ،از قبیل مشارکتهای اقتصادی و
همکاریهای آموزش متوسطه و عالی ،فرصتهای تحصیلی و اجتماعی را در
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اختیار دانشآموزان قرار می دهند کمك زیادی به پیشرفت و ادامه تحصیل آنها
میکنند (کالنجلو 1و همکاران .)1999 ،اما زمانی که مدارس با محدودیتهای
جدی در منابع بیرونی (یعنی محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی) مواجه
هستند ،آنطور که در مدارس روستایی دور افتاده رایج است ،باید به انواع
دیگری از منابع برای حمایت از هدفهای پیشرفت و ادامه تحصیل تکیه کنند.
اگر چه بعضی از دانشآموزان روستایی در خانه دارای منابعی برای حمایت از
بازدههای مثبت تحصیلی هستند ،اما بیشتر آنها با کمبود منابع در خانه و
اجتماع (یعنی؛ وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین ،خانوادههای تك والدینی،
والدین کم سواد ،کم ارزشگذاری والدین و اجتماع برای تحصیالت) مواجهاند
که با پیشرفت کم و خطر ترک تحصیل ارتباط پیدا میکند (فاولر 2و والبرگ،3
1991؛ هالر 4و ویرکلر1993 ،5؛ موری 6و کلر.)1991 ،7
نگاهی به پژوهشهای انجام گرفته در مورد عملکرد تحصیلی نشان
میدهد که یك عامل مهم و تأثیرگذار بر روی آن میتواند عامل انگیزش باشد
(بیین1985 ،8؛ رامبرگر1987 ،9؛ تید ول1988 ،؛ تینتو .)1975 ،10پژوهشهای
بسیاری نشان دادهاند که انگیزش میتواند به بازدههای مهمی منتهی شود .از
جملهی این بازدهها میتوان به تالش ،تجربهی هیجانهای مثبت در کالس
درس ،سازگاری روانشناختی در مدرسه ،تمرکز ،رضایت از زندگی تحصیلی
خود ،عملکرد تحصیلی ،و تمایل به ادامه تحصیل اشاره کرد (فوری یر،11
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والرند ،1و گوای1995 ،2؛ گاتفرید1990 ،1985 ،3؛ گرولنیك 4و رایان1987 ،5؛
هارتر 6و کانل1984 ،7؛ رایان و کانل1989 ،؛ والرند و بیسونت1992 ،8؛ والرند
و همکاران1989 ،؛ والرند و همکاران.)1993 ،
به عالوه ،بیشتر پژوهشهای آزمایشی نشان دادهاند که وقتی افراد به
طور بیرونی برای انجام تکلیف برانگیخته میشوند در مقایسه با زمانی که
دارای انگیزش درونی هستند دوام کمتری نشان میدهند (دسی و رایان
 .)1985این امر به ویژه زمانی بیشتر احتمال دارد که شرکت در تکلیف بعدی
اجباری نباشد .اگر چه برخی از دانشآموزان در سنین چهارده یا پانزده از
دبیرستان ترک تحصیل میکنند ،اما به نظر میرسد که عمدهی دانشآموزان
تحصیل خود را حداقل تا زمانی که به لحاظ قانونی و یا خانوادگی مجبور
هستند ،ادامه میدهند (معموأل تا سن شانزده سالگی) .در طی این دوره آنها
قصد خود را برای ادامه یا ترک تحصیل مشخص میکنند .بسیاری از
دانشآموزان که به موضوعات مشخصی عالقمند شدهاند یا به رشتههایی که
به مدرک دانشگاهی نیاز دارند تمایل پیدا کردهاند ،تصمیم به ادامه تحصیل
می گیرند و در نتیجه عملکرد تحصیلی آنها بهبود پیدا میکند .با این حال برای
بخش قابل توجهی از دانش آموزان انگیزش خود تعیین شده به تحصیل بسیار
کاهش یافته است (یعنی در آن ها سطوح پایینی از انگیزش درونی و تنظیم
شناسایی شده 9و سطوح باالیی از انگیزش و تنظیم بیرونی شکل گرفته است)؛
که در نتیجه ممکن است به عملکرد تحصیلی ضعیف بیانجامد .نقطهی حساس
زمانی است که اجبار به مدرسه رفتن به پایان میرسد ،یعنی زمانی که
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دانشآموزان به سن شانزده سالگی می رسند و باید تصمیم بگیرند که به
تحصیل ادامه دهند یا خیر .بدیهی است که در این زمان دانشآموزان مطابق با
تصمیم خود عمل میکنند .دانشآموزانی که تصمیم به ترک گرفتهاند به این
نحو عمل خواهند کرد و دانشآموزانی که قصد ادامه تحصیل دارند نیز
همینطور (هاردر 1و ریو .)2003 ،2پژوهشها در ادبیات نگرش نشان میدهند
که قصدها پیش بینی کنندهی مهمی برای رفتار هستند (آژن 3و فیش بین،4
.)1980
این الگوی انگیزشی نه تنها به لحاظ نظری درست است بلکه با متون
عملکرد تحصیلی نیز هم سویی دارد .نخست این که؛ با توجه به بافت اجتماعی،
دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی مطلوب نسبت به دانشآموزان عملکرد
تحصیلی ضعیف ،گزارش کردهاند که در فرایند تصمیمگیری در مدرسه بسیار
کمتر مشارکت داشتهاند ،اغلب به آنها گفته میشد که خود را اصالح کنند و
غالباً تأدیب میشدند (دان .)1992 5همچنین گزارش دادهاند که کمتر روابط
معلم ـ شاگردی مثبتی داشتهاند و معلمان آنها را کنترل میکردند (بییردن،6
اسپنسر 7و موراکو1989 ،8؛ دان .)1992
دوم این که در ارتباط با ادراک دانشآموزان از شایستگی 9و خود
پیروی ،10دیده شده است که دانشآموزان ترک تحصیل کرده ادراک پایینی از
شایستگی تحصیلی (هورویتز )1992 ،11و خود پیروی (دان  )1992در مقایسه
با دانشآموزانی دارند که به تحصیل خود ادامه دادهاند .و آخر این که ،در
1

Hardre
Reeve
3
Ajzen
4
Fishbein
5
Dohn
6
Bearden
7
Spencer
8
Moracco
9
competence
10
autonomy
11
Horowitz
2

پژوهشن
امه
تربيتي

سال ششم -
شماره -25
زمستان89

179

تبیین و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان...

ارتباط با انگیزش ،دانشآموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف ،سطوح پایینی از
عالقه و نگرش اما سطوح باالیی از بیگانگی و خستگی نسبت به مدرسه را
نشان میدهند (بییردن و همکاران1989 ،؛ کاالبرس 1و پو1990 ،2؛ هورویتز،
1992؛ رامبرگر1987 ،؛ تید ول .)1988 ،این نتایج از این فرضیه که
دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی ضعیف ممکن است جهت گیری انگیزشی
غیر خود تعیین شده را درونی کرده باشند ،حمایت میکند.
اگر چه معلمان کنترلی بر شرایط بیرون از مدرسه اعمال نمیکنند ،با این
حال میتوا نند بافت کالس درس را به نحوی فراهم بیاورند که درگیری
موقعیتی و عالقهی طبیعی را در کالس و دانشآموزان ایجاد کنند و رشد منابع
انگیزش درونی را در آنها افزایش دهند (دسی1995 ،3؛ هیدی 4و هرکایوس،5
2000؛ ریو1996 ،؛ سنسون 6و مورگان .)1992 ،7زمانی که معلمان عالیق
دانشآموزان را مورد حمایت قرار میدهند (تا این که رفتار آنها را کنترل کنند)،
دانشآموزان با احتمال بیشتری برای رفتن به مدرسه ارزش قایل میشوند و
در نتیجه عملکرد تحصیلی بهتری را نشان میدهند (استینبرگ ،8المن 9و
مانتس1989 ،10؛والرند و بیسونت1992 ،؛ والرند ،فوریر و گوای.)1997 ،
زمانی که انگیزش در کالس درس ایجاد شد و گسترش یافت ،میتواند به
عنوان منبع درونی خود دانشآموز عمل کند ،که به طور معناداری در عملکرد
تحصیلی مثبت دخیل است .یك نظریهی امید بخش برای درک تاثیرات انگیزشی
زیربنای عملکرد تحصیلی ،نظریهی تعیینگری شخصی (SDT) 11است (دسی
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و رایان1985 ،؛ رایان و دسی2000 ،؛ والرند و همکاران1997 ،؛ریو و چانگ،
.)2006
نظریهی تعیینگری شخصی ،وقتی به حوزهی آموزش و پرورش وارد
میشود ،به ایجاد عالقه به یادگیری در دانشآموزان ،ارزش نهادن به آموزش
و پرورش ،و اطمینان یافتن به قابلیتهای شخصی توجه دارد (دسی و
همکاران .)1991 ،براساس این نظریه ،دانشآموزان زمانی در فعالیتهای
مربوط به مدرسه فعاالنه درگیر میشوند که فعالیتهای آموزشی برای آنها
جالب هستند ،در ارتباط با زندگی آنها میباشند و شایستگیهای آنها را تایید
میکنند .نیازهای اساسی شایستگی و تعیینگری شخصی منبع انگیزشی
زیربنای تجارب دانش آموزان در عالقمند شدن به مدرسه و درونی سازی
ارزشهای مرتبط با مدرسه را توضیح میدهند .هم شایستگی و هم تعیینگری
شخصی لذت بردن درونی ،درگیری و بهزیستی را تسهیل میکند (رایان
ودسی .)2000 ،شایستگی نشان دهندهی نیاز به جستجوی چالشهای بهینه و
ادراک خویشتن به عنوان یك فرد موثر در تسلط یافتن بر آن چالشها است؛
تعیینگری شخصی نیاز فرد را به تجربهی انتخاب در آغاز به کار و تنظیم
رفتارهای خود بر حسب انتخابهای شخصی و نه آن چه رویدادهای محیطی
برای نحوهی عمل او تعیین میکنند ،نشان میدهد (دسی و رایان 1985؛ رایان
و دسی .)2000 ،بنابراین برای افزایش عالقه به یادگیری ،ارزشگذاری به
آموزش و پرورش ،و تایید قابلیتهای شخصی ،شرایط آموزشی باید
شیوههایی را برای حمایت از نیاز دانشآموزان به شایستگی و تعیینگری
شخصی پیدا کنند.
محیطهایی که از نیاز دانشآموزان به شایستگی و تعیینگری شخصی
حمایت میکنند ،محیطهای حمایت کنندهی خود پیروی را به وجود میآورند،
اما محیطهایی که این نیازها را مورد غفلت قرار میدهند یا آنها را ناکام
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بولت 1و کای .)1999 2زمانی که دانشآموزان معلمان حمایت کنندهی خود
پیروی دارند (دسی ،شووارتز ،3شینمن 4و رایان1981 ،؛ دسی ،اشپیگل ،5رایان،
کواسنر6و کافمن )1982 ،7یا وقتی معلمان خود را حمایت کنندهی خود پیروی
ادراک میکنند (گرونلیك 8و رایان1987 ،؛ راگبی ،9دسی،

پاتریك10

و رایان،

 ،)1992سطوح نسبتاً باالیی از تعیینگری شخصی (دسی و رایان1985 ،؛
والرند و همکاران ،)1997 ،شایستگی (دسی ،نزلك 11و شینمن1981 ،؛ رایان و
گرولنیك )1986 ،و ارزشگذاری به تحصیل (رایان و کانل )1989 ،12را گزارش
میدهند .زمانی که این منابع انگیزشی در کالس درس حمایت میشوند و
پرورش مییابند ،پایههای انگیزشی را که دانشآموزان برای درگیر شدن
فعاالنه در مدرسه و متعهد شدن به فارغالتحصیلی نیاز دارند در اختیار آنها
قرار میدهند (والرند و همکاران .)1997
هدف از این پژوهش تبیین و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان
دوره ی متوسطه مناطق روستایی بر اساس عوامل انگیزش درونی نظریهی
تعیینگری شخصی (دسی و رایان )1985 ،با استفاده از مدل سازی معادالت
ساختاری میباشد .این کار به این دلیل میتواند مفید باشد که میتواند به
یکپارچه کردن دانش موجود در زمینهی تعیین کنندههای انگیزشی عملکرد
تحصیلی و درک بهتر این فرایند بر مبنای نظریهی تعیینگری شخصی به ما
کمك کرده ،درک بهتری از فرایندهای روانشناختی دخیل در عملکرد تحصیلی
1

Bolt
Cai
3
Schwartz
4
Scheinman
5
Spiegel
6
Koestner
7
Kauffman
8
Grolnick
9
Rigby
10
Patrick
11
Nezlek
12
Connell
2
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دوره ی دبیرستان در اختیار ما قرار داده و همچنین آزمونی از نظریهی
تعیینگری شخصی ،که مبنایی برای مدل انگیزشی عملکرد تحصیلی در نظر
گرفته شده است ،به عمل آورد .مدل انگیزشی پیشنهاد شده برای عملکرد
تحصیلی دانشآموزان از دبیرستان در شکل یك ارایه شده است.
این مدل از پنج سازهی مکنون ادراک حمایت معلم از خود پیروی ،1ارزش
ادراک شده تحصیل ،2انگیزش تعیین شده شخصی ،3شایستگی ادراک شده 4و
عملکرد تحصیلی 5تشکیل یافته است.

1

Perceived teacher autonomy support
perceived value of schooling
3
Self-determined motivation .
4
Perceived competence .
5
School performance .
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انگيزش
تعيين
شده شخصي
ارزش ادراک
شده تحصيل
عملکرد
تحصيلي

شايستگي
ادراک شده

ادراک
حمايت
معلم از
خود پيروي

نمودار  .1مدل پیشنهادي از روابط میان ادراک حمايت معلم از خود پیروي ،ارزش ادراک
شدهي تحصیل ،انگیزش خود تعیین شده ،شايستگی ادراک شده و عملکرد تحصیلی.

در این مدل ،ادراک دانشآموزان از درجهای که شرایط کالس درس آنها
حمایت کنندهی خود پیروی است ،میزان برخورداری آنها را از منابع انگیزشی،
که توسط تعیین گری شخصی و شایستگی ادراک شده نشان داده میشود،
پیشبینی میکند .سپس این منابع انگیزشی ،هم به طور مستقیم و هم به طور
غیرمستقیم عملکرد تحصیلی را پیشبینی میکنند .این مدل انگیزشی مشابه
مدلی است که توسط هاردر و ریو ( )2003ارایه شده است .هر دو مدل،
مدلهای میانجی انگیزشی هستند ،زیرا بر اساس آنها؛ الف) زمانی که معلمان
حمایت بیشتری از خود پیروی به عمل میآورند ،دانشآموزان ادراک مثبتتری
از تعیین گری شخصی و شایستگی خواهند داشت( ،ب) سطوح انگیزش خود
تعیین شده و شایستگی ادراک شده دانشآموزان ،عملکرد تحصیلی آنها را
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مدل پیشنهادی تاثیر ارزش ادراک شدهی تحصیل در عملکرد تحصیلی نیز
منظور شده است.
در افزودن ارزش ادراک شدهی تحصیل در این مدل به عنوان پیش بینی
کنندهی عملکرد تحصیلی ،به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق انگیزش خود
تعیین شده ،از پژوهشهای قبلی (از جمله ویگفیلد 1و اکسل )2000 ،1992 ،2که
نشان میداد ارزش ادراک شده تحصیل فرایند انگیزشیای میباشد که هم با
انگیزش خود تعیین شده و هم با عملکرد تحصیلی در ارتباط باشد ،استفاده
بردهایم .همچنین مسی ،ویگفیلد و اکسل ( )1990نشان دادند که ارزش ادارک
شده ریاضی پیشبینی کنندهی نیرمندی برای تصمیم دانشجویان (و رفتار
واقعی آنها) در گرفتن دروس ریاضی در آینده میباشد .به این ترتیب همان
طور که در شکل یك آمده است پیشنهاد میشود که (الف) ادراک حمایت معلم
از خود پیروی به طور غیرمستقیم ،از طریق تاثیر بر انگیزش خود تعیین شده
و شایستگی ادراک شده دانشآموزان ،عملکرد تحصیلی را پیش بینی میکند،
(ب) انگیزش خود تعیین شده و شایستگی ادراک شده به طور مستقیم عملکرد
تحصیلی را پیش بینی میکنند( ،پ) ارزش ادراک شده تحصیل به طور مستقیم
عملکرد مدرسه را پیشبینی میکند و (ت) ارزش ادراک شدهی تحصیل از
طریق تاثیر بر انگیزش خود تعیین شده ،عملکرد تحصیلی را پیش بینی میکند.
مدارس روستایی و کوچك که با مشکالت اجتماعی و اقتصادی روبرو
هستند به روشهایی قابل دست یابی و مطمئن برای به حداکثر رسانیدن میزان
فارغالتحصیالن خود نیاز دارند .امکانات بیرونی و سیستمهای حمایتی در این
امر به مدارس کمك میکنند .اما زمانی که این منابع بیرونی وجود نداشته
باشند ،این قبیل مدارس میتوانند به سمت منابع درونی دانشآموزان که
کنترلپذیرتر هستند ،یعنی پیشرفت و انگیزش ،گردش کنند .مداخلههایی که در
مورد عملکرد تحصیلی با تمرکز بر جبران پیشرفت کم انجام گرفتهاند ،موثر
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نشان داده شدهاند .در این مطالعه به دنبال پیشنهاد گزینهی دوم ،یعنی راهبرد
مداخله ی انگیزشی در فراهم آوردن شرایط یادگیریای که از خود پیروی
دانشآموزان حمایت میکند ،برای بهبود عملکرد تحصیلی و افزایش نرخ
فارغالتحصیلی از دبیرستان هستیم.
روش:
پژوهش حاضر از جمله پژوهشهای غیرآزمایشی و از نوع مدل یابی
معادالت ساختاری است که هدف از آن بررسی رابطهی سازههای نهان برونزا
و درونزای موجود در مدل و نهایتاً تدارک مدلی انگیزشی برای پیشبینی
عملکرد تحصیلی دانشآموزان میباشد.
جامعه مورد مطالعه را کلیه دانشآموزان سال سوم راهنمایی و دورهی
دبیرستان شهرستان سنندج تشکیل میدهند .چون هدف پژوهش حاضر تدوین
یك مدل معادالت ساختاری است ،به نمونه بزرگ نیاز بود ،لذا سیصد و شصت
و پنج نفر دانشآموز با روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .در نمونهگیری
سعی شد نسبت شرکت کنندگان از هر دو جنس برابر بوده و از همهی پایههای
تحصیلی به نسبت تعداد آنها انتخاب شود.
ابزار مورد استفاده برای سنجش متغیرهای مورد نیاز برای انعکاس پنج
سازهی مکنون ادراک حمایت معلم از خود پیروی ،ارزش ادراک شدهی
تحصیل ،انگیزش خود تعیین شده ،شایستگی ادراک شده و عملکرد تحصیلی به
ترتیب سازهها عبارت خواهند بود از:
ادراک حمایت معلم از خود پیروی :به منظور سنجش ادراک حمایت معلم
از خود پیروی از نسخهی تغییر یافتهی پرسشنامهی شرایط یادگیریLCQ( 1؛
ویلیامز 2و دسی )1996 ،استفاده خواهد شد .این مقیاس شامل هشت ماده
میباشد که هر ماده بر روی یك مقیاس هفت درجهای از یك (کامأل مخالفم) تا
پژوهشن
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هفت (کامأل موافقم) نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه از دانشآموزان
میخواهد که دربارهی معلمانی که با آنها در مدرسه درس داشتهاند فکر کنند
که نشان دهندهی درجهی ادراک دانشآموز از حمایت کننده بودن شرایط
یادگیری از خود پیروی است .برای هر فرد نمرهی متوسط در تمام مادهها به
دست خواهد آمد .بالک و دسی ( ) 2000پایایی این مقیاس را با روش آلفای
کرونباخ  0/92گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر برای این مقیاس ضریب
آلفای  0/85به دست آمد.
ارزش ادراک شدهی تحصیل :برای سنجش ارزش ادراک شدهی تحصیل
از مقیاس سه مادهای ارزش ادراک شدهی تحصیل (دسی و همکاران)1991 ،
استفاده خواهد شد ،این مادهها عبارتند از« :بیشتر آن چیزهایی که در مدرسه
یاد میگیرم ارزشمند هستند»« ،من برای فعالیتها و کارهای مربوط به مدرسه
ارزش قایل هستم»« ،برای من کامأل روشن است که آن چه در مدرسه
می آموزم چقدر در آینده و زندگی من ارزشمند است و کاربرد دارد» .دسی
( )1991پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ  0/80گزارش کرده است.
ضریب آلفای محاسبه شده برای این مقیاس در این پژوهش  0/82است.
انگیزش خود تعیین شده :برای سنجش انگیزش خود تعیین شدهی
تحصیلی از پرسشنامهی خود تنظیمی تحصیلیASRQ( 1؛ رایان و کانل،
 )1989استفاده میشود ،این پرسشنامه به دالیل دانشآموزان برای انجام دادن
فعالیتهای درسی مربوط میشود .مقیاس انگیزش خود تعیین شده دارای یك
سوال و ده دلیل میباشد که هر دلیل بر روی یك مقیاس هفت درجهای از یك
(کامأل مخالفم) تا هفت (کامأل موافقم) نمرهگذاری میشود .رایان و کانل
( )1989پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 0/82گزارش کردهاند .در
پژوهش حاضر برای این مقیاس ضریب آلفای  0/78به دست آمد.
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شایستگی ادراک شده :برای سنجش شایستگی ادراک شده از مقیاس
شایستگی ادراک شده ،PCS) 1هارتر )1982 ،استفاده خواهد شد .این مقیاس
شامل چهار ماده میباشد که احساس آزمودنیها را از شایستگی خود در
فعالیتهای یادگیری میسنجند .ویلیامز و دسی ( )1998پایایی این مقیاس را با
روش آلفای کرونباخ  0/80گزارش کردهاند .در این پژوهش نیز پایایی این
مقیاس با همین روش  0/83به دست آمد.
عملکرد تحصیلی :عملکرد تحصیلی در این پژوهش با دو شاخص
سنجیده خواهد شد که عبارتند از:
شاخص اول :گزارش شخصی دانشآموزان از نمرهی معدل خود .از
دانشآموزان پرسیده میشود که «فکر میکنید معدل شما چند شود؟» ،که برای
این منظور یك مقیاس چهار درجهای (باالی  15 ،)4( 17تا  12 ،)3( 17تا 15
( ،)2پایین  ))1( 12به کار خواهد رفت .شاخص دوم مقیاس سنجش عملکرد
تحصیلی مورد انتظار )AP( 2خواهد بود که با این سه ماده سنجیده خواهد شد:
« من انتظار دارم که عملکرد تحصیلی خوبی داشته یاشم»« ،من انتظار دارم که
از بیشتر همکالسیهای خود بهتر عمل کنم»« ،پیشبینی و انتظار من از
موفقیتام خیلی خیلی باالست» .هاردر و ریو ( )2003پایایی این مقیاس را با
روش آلفای کرونباخ  0/79گزارش کردهاند .ضریب آلفای محاسبه شده برای
این مقیاس در این پژوهش  0/82است.
يافتهها:
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل معادالت ساختاری (با
نرمافزار )8. 25 LISRELاستفاده شده است .همچنین به منظور بررسی
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برازش الگوی مفروض با داده های مشاهده شده و مقایسه آن با الگوی
جایگزین دیگر از آزمون کای دو استفاده کرده ایم.
همانطور که در نمودار یك آمده است ،مدل دارای دو متغیر برونزاد
(ارزش ادراک شده تحصیل و ادراک حمایت معلم از خود پیروی و سه متغیر
درونزاد (انگیزش تعیین شده شخصی ،شایستگی ادراک شده و عملکرد
تحصیلی) میباشد .میانگین انحراف معیار و ماتریکس همبستگی برای پنج
متغیر مذکور ،که اساس تجزیه و تحلیل ما هستند ،در جدول یك آمده است.
جدول .1ماتريس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار نشانگرهاي مدل.
ردیف
1
2

متغیرهای پژوهش
ارزش ادراک شده ی
تحصیل

1

2

3

4

5

1

**0/476

**0/434

**0/559

**0/373

1

367**0/

380**0/

230**0/

1

**0/513

**0/366

1

**0/553

ادراک حمایت معلم از خود
پیروی

3

انگیزش تعیین شده شخصی

4

شایستگی ادراک شده

5

عملکرد تحصیلی
میانگین

18/51

39/89

57/45

22/95

1
18/49

انحراف معیار

2/66

9/68

7/39

4/05

3/78

 0/01 >**PوN=365
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نمودار  .2ضريب برآورد شده استاندارد نشانگرها و سازه هاي مدل.
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معنی داری)(ρ

کمیت t

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

شاخص

0/05

6/59

0/59

0/72

11

0/05

6/36

0/67

0/67

11

0/05

4/09

0/95

0/82

21

0/05

2/00

0/19

0/25

22

0/05

2/69

0/35

0/30

21

0/05

7/85

0/45

0/77

32

برای ارزیابی این که مدل مفروض تا چه میزان با دادههای به دست آمده
دارای برازندگی است ،عالوه بر شاخصهای خی دو و مقدار بحرانی حجم
نمونه ،بر سه شاخص برازندگی نیز اتکاء میکنیم (بولن 1و النگ.)1993 ،2
خیدو غیر معنیدار نشان دهندهی برازش مدل با دادههاست .همچنین زمانی
که حجم نمونه باال باشد ،سایر شاخصهای آماری بهتر برازندگی مدل را
نشان میدهند (هاردر و ریو .)2003 ،بنابراین شاخص خیدو برابر با دو یا
کمتر حاکی از برازش مناسب است و حجم نمونه باید از دویست باالتر باشد.
سه شاخص مهم دیگر برازش عبارتند از شاخص نیکویی برازش ) (SRMRو
متوسط باقیماندههای استاندارد شده ) ،(CFIشاخص برازندگی تطبیقی)(GFI
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جدول  .3شاخصهاي نیکويی برازش مدل

شاخص

میانگین مجدورات تقریب

 RSMEAریشة خطای

نیکویی برازش

 GFIشاخص

برازش تعدیل شده

شده برازندگی

 AGFIشاخص نیکویی

نشده برازندگی
 NFIشاخص نرم

 NNFIشاخص نرم

باقیماندههای استاندارد شده

 SRMRمتوسط

1/84

0/048

0/90

0/88

0/92

0/96

0/05

برازندگی تطبیقی

534/65

df

 CFIشاخص

2

2

P

0/000

0/96

 CFIو  GFIهر چه باالتر باشند (مثالً باالتر از )/90بهتر بوده و فقدان
برازندگی مدل فرض شده را با یك مدل مستقل مقایسه میکنند؛ در حالی که
 SRMRهر چه پایینتر (مثالً پایینتر از ) /50باشد ،مدل به دست آمده برازش
بهتری را داراست (هیو 1وبنتلر .)1999 ،2به طور خالصه برای ارزیابی برازش
2

مدل از شش شاخص استفاده میکنیم که عبارتند از :خیدو ،نسبت

df

 ،حجم

نمونه CFI ،GFI ،و  ،SRMRکه ما در این پژوهش عالوه این شش شاخص،
از چندین شاخص دیگر استفاده کردهایم.
مدل ساختاری :مطابق مدل انگیزشی فرض شده (نمودار  )1میزان ارزش
ادراک شدهی تحصیل پیشبینی کنندهی سطح انگیزش تعیین شدهی شخصی و
شایستگی ادراک شده بوده و ادراک حمایت معلم از خود پیروی پیشبینی
کنندهی شایستگی ادراک شده است ،که در نهایت متغیرهای ارزش ادراک
شدهی تحصیل ،انگیزش تعیین شده ی شخصی و ادراک حمایت معلم از خود
پیروی از طریق متغیر شایستگی ادراک شده ،عملکرد تحصیلی را پیشبینی
میکنند .با بررسی دادههای به دست آمده ،مشخص شد که مدل پیشنهادی در
بعضی مسیرهای فرض شده تأیید نشده ،در عوض در بین متغیرهای مدل در
مسیرهای جدیدی ارتباط برقرار شده است (نمودار)2 .؛ به طوری که هر دو
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متغیر مستقل ما ،یعنی ارزش ادراک شده ی تحصیل و ادراک حمایت معلم از
خود پیروی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیرهای انگیزش تعیین شدهی
شخصی وشایستگی ادراک شده عملکرد تحصیلی را پیشبینی میکنند .تحلیل
دادهها نیز برازندگی مدل به دست آمده را تأیید میکنند .نتایج مربوط به تجزیه
و تحلیل شاخصهای برازندگی مدل به دست آمده در جدول  3آمده است.
همانطور که از جدول مذکور بر میآید شاخص خیدو () χ2=534 ،p<0/01
معنیدار بوده و عدد به دست آمده بسیار بزرگتر از عدد مورد انتظار در چنین
2

حجمی از نمونه میباشد .شاخص

df

مقدار  1/84به دست آمد که زیر 2

بوده و میزان مناسبی است .سایر شاخصهای نشاندهنده نیکویی برازش
نیزحاکی از برازندگی مدل فرض شده با دادههای به دست آمده میباشد.
تحلیل مسیرهای مدل (جدول  )2نشان میدهند که بین مسیرهای مدل
ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد ( .) t >2همچنین ارتباط بین متغیرهای
مدل بصورت ماتریس همبستگی در جدول  1آمده است و در اینجا هم بین
متغیرهای مدل همبستگی مثبت و معنیدارتأیید شده است.
بحث و نتیجه گیری:
بر اساس نظریه تعیینگری شخصی ،زمانی دانشآموزان در فعالیتهای
مربوط به مدرسه فعاالنه درگیر میشوند که این فعالیتها جذاب ،مرتبط با
زندگی و تأیید کنندهی شایستگی آنها باشد .به عبارت دیگر ادراک دانشآموزان
از تعیین گری شخصی و شایستگی نشأت گرفته از منابع انگیزش درونی است
که درگیری ،عملکرد تحصیلی بهتر و در نتیجه تمایل به ادامه تحصیل را در
آنها حمایت میکند .یکی از منابع مهم انگیزش درونی ،باوری است که
دانشآموز نسبت به ارزشمند بودن مطالب درسی و تحصیل دارد .اگر
پژوهشن
امه
تربيتي

یادگیرنده به این باور برسد که محتوای دروس و مطالب مدرسه با امور
روزمره ی زندگی او مرتبط بوده و این قضیه را بصورت عینی و ملموس
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ادراک کند ،نسبت به زمانی که هیچ ارتباطی بین موضوعات مطرح شده در
مدرسه و امور روزانهی خود احساس نمیکند دارای انگیزش درونی بیشتری
برای درگیری فعاالنه در فعالیتهای مربوط به مدرسه و در نتیجه عملکرد
تحصیلی نیز به تبع بهترخواهد بود.
منبع مهم دیگر انگیزه تحصیلی ،عملکرد معلمان میباشد یك نقش مهم
معلمان در جهت رشد و گسترش منابع انگیزش درونی از طریق ایجاد کالس
درس حمایت کنندهی خود پیروی است؛ کالسی که نیازهای تعیینگری
شخصی و شایستگی را حمایت و پرورش میدهد .همانطور که والراند و
همکاران ( )1997عنوان کردند ما نیز در این پژوهش دریافتیم وقتی که
دانشآموزان احساس می کنند از نیازهای آنها غفلت شده یا نادیده گرفته
میشوند ،تمایل کمتری به مدرسه و درس خواندن دارند .یکی دیگر از یافتههای
مهم این پژوهش ،این است که ادراک جو حمایت کننده خود پیروی از جانب
یادگیرنده ،پرورش دهندهی متغیرهای انگیزشی مهمی مانند انگیزش تعیین شده
شخصی و حتی به طور مستقیم بر روی عملکرد تحصیلی در دوره دبیرستان
تأثیرگذار است.
پیشرفت تحصیلی ضعیف نیز پیشبینی کنندهی خوبی برای تصمیم به
ترک تحصیل است (بتین  -پیرسون .)2000 ،1مانیز قویاً با این نکته موافقیم که
عملکرد تحصیلی ضعیف پیشبینی کننده و مبنای شکلگیری تصمیم
دانشآموزان به ترک تحصیل است .بنابراین تالشها برای بهبود عملکرد
تحصیلی به منظور پیشگیری از ترک تحصیل ،به ویژه زمانی که این تدابیر
پیشگیرانه بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهها و سنین پایینتر
تمرکز مییابند ،راهبردهای نویدبخشی هستند.
مهمترین یافته پژوهش حاضر این است که در عملکرد تحصیلی دو منبع
مهم انگیزشی ادراک حمایت معلم از خود پیروی و انگیزش تعیین شده
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شخصی نقش بسیار با اهمیتی را ایفاء میکنند .با این اوصاف ،نکته اساسی که
از این یافته میتوان به دست آورد این است که عملکرد تحصیلی را نباید تنها
به عنوان مسأله ای که ناشی از مشکل شناختی است نگاه کرد؛ بلکه این مسأله
یك موضوع انگیزشی نیز میباشد .در تأیید این موضوع ،در این پژوهش ما
متغیر انگیزشی ارزش ادراک شده تحصیل ،که نقش آن در مدل هاردر و ریو
( )2003مشخص نشده و به آن پرداخته نشده بود ،به مدل انگیزشی خود
اضافه کرده و روابط ساختاری آنرا با سایر متغیرها مورد بررسی قرار دادیم.
ارزش ادراک شده تحصیل همراه با انگیزش تعیین شده شخصی در پژوهش
ویگفیلد وایکلس ( ) 1992 ،2000با عملکرد تحصیلی رابطه نشان داده بود و ما
هم به تبع این پژوهش ها آنرا در مدل پژوهشی خود وارد کردیم .در پژوهش
حاضر بین این متغیر و متغیرهای میانجی انگیزشی شایستگی ادراک شده و
انگیزش تعیین شده شخصی ارتباط یافت شد و بر عملکرد تحصیلی از طریق
این متغیرها تأثیر گذار بود .میس ،1ویگفیلد و ایکلس ( )1990دریافتند که ارزش
ادراک شده ریاضی پیشبینی کنندهی موفقیتها یا شکستهای دانشجویان در
این درس در ترمهای مختلف است .نتیجه پژوهش ما نیز همسو با نتایج
تحقیقات ذکر شده است .همچنین در مدل تأیید شده این پژوهش ،متغیر میانجی
شایستگی ادراک شده با هر دو متغیر مستقل ارزش ادراک شده تحصیل و
ادراک حمایت معلم از خود پیروی در ارتباط بوده و از طرف دیگر با متغیر
عملکرد تحصیلی ارتباط نشان داده است؛ به طوری که میتوان گفت شایستگی
ادراک شده نقش میانجی مهمی را در تأثیر گذاری متغیرهای انگیزشی بر روی
عملکرد تحصیلی ایفاء میکند و این نتیجهی مهم با پژوهشهای بندورا (،)1997
بندورا و شانك )1981( 2و ویگفیلد ( )1994که نشان دادند انتظارات خودکار
آمدی و انتظارات پیامد در بسیاری از موارد در انگیزش دانشآموزان به اندازه
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شایستگی ادراک شده نقش ایفاء میکنند .مفهوم «خودهای ممکن »1نیز تا حدود
زیادی بعضی از پایههای انگیزشی عملکرد تحصیلی را توضیح میدهد (کراس
و مارکوس .)1994 ،2حتی در نظریه انگیزش تعیین شده شخصی ،عالوه بر
خود پیروی و شایستگی ،بر ارتباط به عنوان نیاز سوم تأکید میشود؛ که
بعضی از دالیل انگیزشی مشارکت و درگیری دانشآموزان را در فعالیتهای
مدرسه تبیین میکند (گودناو1993 ،؛ رایان و پاولسون .)1991 ،3بنابراین،
انتظار داریم که در پژوهشهای بعدی نقش ارتباط و مؤلفههای آن نیز به مدل
تأیید شدهی این پژوهش اضافه شده ،تا نقش آن در عملکرد تحصیلی
مشخصتر شود .علی رغم این ،در پژوهش حاضر جنبههای بیشتری از مفید
بودن نظریه تعیین گری شخصی در تبیین عملکرد تحصیلی روشن شد؛ چرا که
عالوه بر دو منبع انگیزشی شایستگی ادراک شده و انگیزش تعیین شده
شخصی ،نقش جوی که معلم در کالس درس فراهم میکند (جو حمایت کننده
در مقابل کنترل کننده) به عنوان یك متغیر مؤثر بر عملکرد تحصیلی مشخص
شد.
این پژوهش به طور ویژه بر روی دانشآموزان روستایی متمرکز شد.
جالب خواهد بود اگر پژوهشهای بعدی بر روی دانشآموزان مناطق شهری
انجام گرفته و نتایج آن را با این پژوهش مورد مقایسه قرار دهند و یا مدل
تأیید شده در این پژوهش را در نمونه شهری مورد آزمون قرار دهند .همچنین
پیشنهاد میشود میزان تأثیرات متغیرهای انگیزشی مورد بررسی در این
تحقیق بر روی عملکرد تحصیلی در دو نمونه بزرگ روستایی و شهری مورد
مقایسه قرار گیرد؛ چرا که با توجه به پیشینه مطرح شده ،به نظر میرسد تأثیر
حمایت معلم از خود پیروی بر روی عملکرد تحصیلی در دانشآموزان
روستایی نسبت به دانشآموزان شهری نیرومندتر باشد و انگیزه تحصیلی
پژوهشن
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تربيتي
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دانشآموزان روستایی به طور نسبی بیشتر از دانشآموزان شهری از سبك
انگیزشی معلم تأثیر بپذیرد.
این پژوهش در هر کدام از زمینههای نحوه اندازهگیری و تعمیمپذیری
دارای سه محدودیت است .در حیطهی محدودیتهای مربوط به نحوه اندازه
گیری ،نخست اینکه ما ادراک کلی دانش آموزان را از همه معلمان آنها
سنجیدیم ،زیرا هدف ما در این پژوهش پیشبینی عملکرد تحصیلی در مدرسه
بود نه عملکرد تحصیلی در حیطهی موضوعی خاص .همچنین بر این امر
واقفیم که میزان ادراک دانشآموزان از حمایت از خود پیروی توسط معلمان
مختلف و در موضوعات مختلف درسی ،متفاوت است .به همین صورت ،سبك
انگیزشی معلمان یك مدرسه نیز با همدیگر کامالً متفاوت است .دومین
محدودیت مربوط به اندازه گیری این است که ما موقعیت اجتماعی -اقتصادی
متفاوت دانش آموزان را به عنوان یك متغیر تأثیرگذار در نتیجه پژوهش کنترل
نکردیم .سومین محدودیت در این حیطه ،در ارتباط با این مسأله است که ما در
این پژوهش تأثیر نظر دانشآموزان را مورد ارزیابی قرار دادیم ،نه اقدام واقعی
آنها در این زمینه .البته ما عمداً این متغیر را انتخاب کردیم ،زیرا در این
پژوهش میخواستیم فرایند تصمیمگیری دانشآموزان را که منجر به عملکرد
تحصیلی میشود مورد پژوهش قرار دهیم .در حیطه تعمیمپذیری هم با سه
محدودیت مواجه هستیم .نخست ،به میزان اعتماد به روش معمول ،یعنی
دادههای مبتنی بر پرسشنامههای خود گزارشی برای سنجش متغیرها بر
میگردد؛ چرا که در چنین روشی تظاهرات رفتاری در نتیجه پژوهش تأثیرگذار
خواهد بود .دومین عامل محدود کننده تعمیم پذیری ،مربوط است به زمان؛ به
این معنا که ما دادهها را به شیوه طرح تحقیق عرضی جمعآوری کردهایم نه
طولی .تج اربی مانند احساس داشتن خود پیروی حمایت شده و عملکرد
تحصیلی در طول زمان رخ میدهد و در چنین مواردی روش تحقیق طولی
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دقیقتر و مناسبتر است .سومین محدودیت مربوط به تعمیمپذیری ،این است
که ما ادراک دانشآموزان را از معلمانشان مورد مطالعه قرار دادهایم؛ با علم
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به این که ادراک آنها از جو مدرسه به عنوان یك محیط حامی خود پیروی یا
کنترل کننده از روابط آنها با والدینشان (گرولینك و رایان )1989 ،و مدیران
مدارس (والراند و همکاران )1997 ،تأثیر میپذیرد.
یافته های این پژوهش تلویحات عملی دیگری هم دارد .معلمان مهیا کننده
محیط حامی خود پیروی ،مستقیماً جو کالس مستعد پرورش انگیزش ،پیشرفت
و پشتکار را فراهم میکنند .از شیوههای مسلم ایجاد انگیزه میتوان به حمایت
معلمان از عالیق دانشآموزان ،ارتباط دادن مطالب درسی با زندگی ،تأیید
شایستگی و پرورش خود پیروی آنها اشاره کرد .با ارتقاء منابع انگیزشی
شایستگی و خود تعیینگری پیشرفت و پشتکار نیز ترغیب خواهد شد.
به طور خالصه ،با نگاهی به نمودار  2و میزان تأثیر جداگانه هر یك از
متغیرها بر روی عملکرد تحصیلی پی میبریم که:
الف)منابع انگیزشی به طور معنیداری عملکرد و تداوم در تحصیل را پیشبینی
میکنند.
ب) عملکرد تحصیلی ریشه عمیقتری در شایستگی ادراک شده نسبت به سایر
منابع انگیزشی دارد.
ج) عملکرد تحصیلی بیشتر از هر متغیر دیگری از شایستگی ادراک شده
تأثیرپذیر است.
در نتیجه ،مدارس کوچك روستایی نیازمند راههای معتبر و قابل تحقق
برای جبران کاستیها و مشکالت موجودند .فرصتهای بیرونی و سیستمهای
حمایتی برای ارتقاء وضعیت دبیرستانهای روستایی مهماند .در صورت عدم
دسترسی به این منابع بیرونی ،این مدارس میتوانند بر روی منابع درونی قابل
کنترل تر مانند عملکرد تحصیلی و انگیزش سرمایه گذاری کنند .مشخص شده
است که برای مداخله در ترک تحصیل ،تمرکز بر روی عملکرد تحصیلی
ضعیف مؤثر واقع شده است .این پژوهش گامی بود در جهت بهبود وضعیت
پژوهشن
امه
تربيتي
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عمل الزمه چنین محیطی ،فراهم کردن جو کالسی است که در آن معلمان به
دانش آموزان خود حق انتخاب داده ،به برنامهریزیها ،احساسات و سئواالت
آنها احترام گذاشته و فعالیتهای یادگیری را تدارک میبینند که در ارتباط با
اهداف و آرزوهای دانشآموزان باشد.
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