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مدلسازی راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری
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Abstract
The purpose of present study was
identifying
the
relations
between
motivational strategies and metacognitive
self- regulation with peer-assisted learning
among high school students Amol. The
statistical population was the 2950 persons
of Amol high schools' students in second
ant thirst grade mathematics discourse.
Among them selected 333 students as
sample according to Cochran formula and
multi cluster sampling. The research
instrument was the part of Pintrich and et al.
questionnaire containing motivational
strategies, learning strategies and peerassisted learning dimension. Data were
analyzed with SPSS21and LISREL8.8.
revealed that there is relation between the
Motivational strategies subscales with peerassisted learning statistically significance.
there is relation between the metacognitive
self- regulation subscales with peer-assisted
learning statistically significance. A
regression analysis revealed that share of
value task, internal aim orientation, selfregulation and learning control belif in
predicting peer-assisted learning students
meaningful. But share of other variables
were not significant in predicting peerassisted learning. The results of path
analysis showed that: Learning control
belief, internal aim orientation and value
task through variable of self- regulation has
an indirect effect on peer-assisted learning,
but self- regulation has a direct effect on
peer-assisted learning students.
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هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین راهبردهای
انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق
 جامعه آماری.همساالن در دانشآموزان متوسطه آمل بود
. نفر از دانشآموزان متوسطه شهرستان آمل بود2958 شامل
 نفر به عنوان نمونه به روش نمونهگیری خوشهای333
 برای گردآوری پژوهش از.چندمرحلهای انتخاب گردید
 شامل،پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری پینتریچ
 خودتنظیمی فراشناختی و یادگیری از،راهبردهای انگیزشی
 دادهها با استفاده از نرمافزار.همساالن استفاده شد
 و با روش تحلیل مسیرLISREL8.8  وSPSS21
 نتایج یافتهها نشان داد.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
بین راهبردهای انگیزشی با یادگیری از همساالن رابطه
 بین خودتنظیمی با یادگیری از.معناداری وجود دارد
 همچنین نتایج.همساالن نیز رابطه معناداری وجود دارد
 جهت گیری،تحلیل مسیر نشان داد که باور کنترل یادگیری
هدف درونی و ارزش تکلیف از طریق متغیر خودتنظیمی
بر یادگیری از طریق همساالن اثر غیرمستقیم میگذارد و
خودتنظیمی بر یادگیری از طریق همساالن دانشآموزان اثر
 بر، با توجه به یافتههای به دست آمده.مستقیم میگذارد
رشد و گسترش یادگیری از طریق همساالن و راهبردهای
انگیزشی و خودتنظیمی در مدارس با توجه به عالیق و
.تواناییهای دانشآموزان تاکید میشود
 خودتنظیمی، راهبردهای انگیزشی:واژههاي کلیدي
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• مقدمه
یکی از تدابیر الزم برای بهینهسازی آموزش پرداختن به مسائل و عوامل مؤثر بر رشد و دستاورد تحصیلی دانشآموزان است.
شناخت این عوامل و تعیین سهم و نیز مشارکت هر عامل در فرایند آموزش الزم است (کاتسولیس و کمبل .)2001 ،این عوامل
در ارتباط با ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی افراد و استفادة مطلوب از آنها کمک شایانی به بهبود وضعیت تحصیلی دانش-
آموزان میکند و زمینهساز موفقیتهای قابل توجه آنها در فرآیند آموزش و یادگیری و مهمتر از همه ،استمرار یادگیری میشود
(موسوی ،کیامنش ،اخوان تفتی.)1394 ،

یک از این عوامل تاثیرگذار بر فرآیند یادگیری ،همساالن است .همساالن میتوانند انگیزش تحصیلی خود را به روش های
متعدد تحت تاثیر قرار دهند .همساالن در کالس با وضعیت مشابهی قرار دارند ،از گروههای اجتماعی یکسانی خارج شدهاند و
به یکدیگر در یادگیری کمک میکنند (لی .)2010،یادگیری به کمک همساالن اشاره به تحصیل دانشها و مهارتها از طریق
کمکهای فعال و پشتیبانی همساالن دارد (تاپینگ و احلی .) 2001 ،این مفهوم یکی از مفاهیم عمده در نظریة سازگاری اجتماعی
است که بر زمینههای اجتماعی یادگیری تأکید میکند (سانتراک ) 2008 ،و تا حد زیادی دانشآموز محور است (پترسن .)2013 ،
روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیرباز به بررسی تأثیر عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانشآموزان در
حوزههای گوناگون درسی توجه داشتهاند (لینن برینک ،پینتریچ .)2002 ،انگیزش اغلب به عنوان محرک درونی برای رفتار یا عمل
به شیوه های خاص در نظر گرفته میشود .دانشآموزان موفق کسانی هستند که از انواع راهبردهای انگیزشی استفاده میکنند .در
مقابل دانشآموزانی که از این راهبردها استفاده نمیکنند ،در معرض خطر شکست تحصیلی هستند (یوکر و کیومتپ.)2020 ،
بعد از سالها تحقیقاتی در زمینة یادگیری و انگیزش صورت گرفته است و پژوهشگران دریافتند که دانشآموزان میتوانند
یاد بگیرند که چطور از موفقیت یادگیری توسط راهبردهای مناسب مدیریت انگیزش ،رفتار و یادگیری استفاده کنند (دمبو،
 .)2004در این راستا اغلب معلمان با مشکالت ناشی از عدم عالقه و انگیزش برخی از دانشآموزان به یادگیری و مطالعه مواجه
هستند .مسلما هر معلمی در جستجوی یافتن راهحلی برای برطرف کردن این مشکل است و همچنین در پی آن است که به هر
وسیله دانشآموزان را به درس و مدرسه عالقهمند و مشتاق کند .انگیزش در یادگیری عامل فوقالعادهای است .بسیاری از
دانشآموزان با وجود بهرهوری از هوشبهر عادی ،امکانات و سایر عوامل به علت عدم عالقه و انگیزش به درس نیروی الزم
را جهت فراگیری صرف نمیکنند و سرانجام با شکست مواجه میشوند (دمبو.)2004 ،
راهبردهای انگیزشی ( ،)motivational strategiesدر واقع منبعث از یک الگوی عمومی شناختی -اجتماعی از انگیزش
است که  6سازه عمومی مربوط به راهبردهای انگیزشی را مطرح میکنند :جهتگیری درونی هدف ،جهتگیری بیرونی هدف،
ارزش تکلیف ،باورهای کنترل یادگیری ،خودکارآمدی یادگیری و عملکرد ،اضطراب امتحان (پنتریچ ،اسمیت ،گارسیا ،مک
کیچی .)1993 ،جهتگیری درونی (اهمیتی که دانشآموزان به یک تکلیف یا دروس خاص میدهند) و اضطراب امتحان (حالت
هیجانی خاصی که در امتحانات رسمی یا موقعیتهای ارزشیابی تجربه میشود .در جهتگیری بیرونی فرد فعالیتی را انجام
میدهد تا به پیامدی مجزای از آن فعالیت دست یابد (محمدامینی.)1392 ،

وانگ و اکلیس ( ،)2013بیان میکنند راهبردهای انگیزشی در فرآیند یادگیری بر جنبههایی چون گزینش اهداف تصمیمگیری،
میزان تالش ،کوشش ،پشتکار و استمرار در تکالیف تأثیرگذاراست .در صورت توجه آموزش دهندگان به راهبردهای انگیزشی،
محیط یادگیری برای یادگیرندگان جذابتر و با نشاطتر خواهد بود .راهبردهای انگیزشی بر میزان یادگیری و استفاده از
راهبردهای خودتنظیمی فراگیران تاثیر عمده ای دارد و ازجمله عوامل تعیین کننده در موفقیت تحصیلی محسوب میشود
(سلمانی و همکاران.)1396 ،
یکی دیگر از متغیرهای موثر بر یادگیری خودتنظیمی فراشناختی ( )metacognitive self-regulationاست .شونکوف و
فیلیپس ،خودتنظیمی را به عنوان توانایی کودک در کسب کنترل کارکردهای بدنی ،مدیریت هیجان و حفظ توجه و تمرکز تعریف
کرده و معتقدند رشد خودتنظیمی اساس رشد کودکی اولیه بوده و در تمام جنبههای رفتار نمایان است (توکلیزاده و همکاران،
 .)1390مشاهدة همسالی که تکلیفی را خوب انجام میدهد ،احساس خودتنظیمی را در دانشآموزان ایجاد میکند .دانشآموزان
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باور دارند که اگر همساالن آنها موفق میشوند ،پس آنها هم میتوانند موفق شوند .این احساس خودکارآمدی ،به دانشآموزان
انگیزش میدهد تا فعاالنه روی تکلیف کار کنند ،و در صورتی که موفق شوند ،این احساس مهر تأیید میخورد (شانک1987 ،؛
به نقل از شهرآرای .)1390 ،راهبردهای خودتنظیمی یا سازماندهی موجب انعطافپذیری در رفتار یادگیرنده میشود و به او
کمک میکنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد .بنابراین سازههای اصلی
خودتنظیمی معطوف به یک سری فرایندهای است که در آن فرد هدفی را تنظیم ،عملی را برنامهریزی ،شروع و نظارت کرده،
عملکرد خود را در مقایسه با معیاری ارزشیابی و بر اساس این ارزشیابی اعمال خود را تغییر داده تا عملکرد خود را بیشتر ارتقاء
داده و بهتر به اهداف خود برسند (مصطفایی.)1387 ،
درگذشته بسیاری از پژوهشگران فرآیندهای شـناختی و انگیزشی را به طور مجزا بررسی کردهاند ،ولی امروزه اکثر
روانشناسان به هردو مؤلفه شـناخت و انگیزش و نقش آنها در مؤلفه های یادگیری توجه دارند و بر اساس نظریه های جدید
مانند یادگیری خودتنظیمی شـناخت و انگیزش بهصورت یک مجموعه درهم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته میشوند
(بیگدلی ،رجبی ،نصیری .)1395 ،تحقیقات مرتبط ،این حقیقت را آشکار میسازند که یادگیری دانشآموزان به باورهای انگیزشی
و راهبردهای یادگیریشان بستگی دارد (سینک2014،؛ به نقل ازسرشار و همکاران .)1396،پیشینههای پژوهشی گویای ارتباط
بین راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از همساالن هستند .پژوهشهای صورت گرفته نشان داد که
آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی اثر معناداری بر انگیزه تحصیلی ،سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی دانشآموزان دارد
(لواسانی ،میرحسینی ،حجازی ،و همکاران2011 ،؛ کازن .)2012 ،عابدینی و همکاران ( )1389نشان دادند که بین خودتنظیمی
و کمک طلبی از همساالن رابطه وجود دارد .قاسم زاده و همکاران ( )1400و قدم پور و همکاران ( )1382در پژوهش های
جداگانه نشان دادند که بین باورهای انگیزشی و رفتار کمک طلبی رابطه معنادار معنادار دارد .در پژوهش پولسون و جنتری
( )1995باورهای انگیزشی (باورهای کنترل یادگیری ،خودکارآمدی ،اضطراب آزمون) و در پژوهش پنگ ( )2012بین
خودکارآمدی و ارزشگذاری درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .همچنین پنگ نشان داد که اضطراب امتحان با
پیشرفت تحصیلی رابطه منفی دارد .قریسیم ،مایرین ،باتنرو ( )2012نتایج حاکی از آن بود که جهتگیری درونی ،جهتگیری
بیرونی ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکند .پالوس ،مانتینا ،کاستی ،مک سینگا ( )2011نشان دادند که بین ارزش
درونی ،خودکارآمدی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد .پژوهش میرافشار و همکاران
( )1391حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت درس ریاضی مؤثر بود .نتایج پژوهش سعدی
و یویار ( )2013حاکی از آن بود که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
پینتریچ و دیگروت ( )2002نشان دادند که دانشآموزانی که دارای گروه همساالن بزرگتری بودند ،انگیزش تحصیلی بیشتری
داشتند .بنابراین با توجه به پیشینه تحقیقاتی و نقش تعیین کننده راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی در یادگیری
دانشآموزان ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی الگوی مفهومی زیر با استفاده از تحلیل مسیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .به
عبارت دیگر سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا الگوی پیشنهادی اثر مستقیم و غیرمستقیم راهبردهای انگیزشی بر
یادگیری از طریق همساالن برازش دارد؟
باور کنترل
اضطراب امتحان
یادگیری از طریق همساالن

خودتنظیمی فراشناختی

جهت گیری هدف درونی
ارزش تکلیف
خودکارآمدی

شکل  .1الگوي پیشنهادي پژوهش
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• روش
روش پــژوهش حاضــر از نــوع تحقیقــات همبســتگی اســت .جامعــه آمــاری ایــن پــژوهش کلیــه دانــشآمــوزان رشــته
ریاضــی و فیزیــک مقطــع متوســطه شهرســتان آمــل بــاحجم  2958نفــر اســت .از بــین جامعــه آمــاری بــر اســاس فرمــول
کــوکران بــا لحــا  α = 0/05و مقــدار خطــای قابــل قبــول  0/05و p=q =0/5؛ تعــداد  333نفــر از دانــشآمــوزان بــه
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب گردید .بــا توجــه بــه تــراکم دانــشآمــوز در کــالسهــای متوســطه شهرســتان آمــل برابــر
 22نفر از بین  58مدرسة شهرســتان آمــل تعــداد  15مدرســه بــه صــورت تصــادفی انتخــاب و از هــر مدرســة انتخــابی یــک
کالس ریاضی فیزیک بهعنوان نمونه نهــایی انتخــاب شــد .جمــعآوری دادههــا بــه شــیوه میــدانی و بــا مراجعــه بــه مــدارس،
آزمودنیهــا بــه صــورت خوشــهای انتخــاب گردیــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای حاصــل از ایــن مطالعــه ،از نرمافــزار
های  SPSS21و  LISREL8.80استفاده گردید.

• ابزارها
الف .پرسشنامه راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی ) :(Motivational Strategies for Learning Questionnaireاین
پرسشنامه توسط پینتریچ و دیگروت ساخته و با  41عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
(راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است .خرده مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل  22عبارت بوده و سه
وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را میسنجد .پینتریچ و دی گروت
( )1990در بررسی روایی آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری
درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از
راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را به دست آوردند و ضرایب اعتبار خرده مقیاسهای خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی
و اضطراب امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب ،0/83 ،0/75 ،0/87 ،0/89
 0/74تعیین کردند .اعتبار پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/88به دست آمد.
ب .پرسشـنامۀ یـادگیري خــودتنظیمـی بوفـارد ) :(Beaufort Academic Self-Regulation Questionnaireاین
پرسشنامه را بوفارد ،بوریس ورت ،وزیو و الروشـه طراحی کرده اند ،کـه سـازة خـودتنظیمی را در انـدازه هـای پـنج درجـه
ای لیکرت از یک تا پنج می سنجد .این پرسشنامه مشتمل بـر  14ماده اسـت و بـرای هـر سـؤال  5گزینه در نظر گرفته که
شامل کامالموافقم ،موافقم ،نظـری نـدارم ،مخـالفم و کامالمخـالفم است که به ترتیب دارای  1تا  5امتیاز هستند .این پرسشنامه
سه مؤلفه دارد که شامل راهبردهای شناختی ،راهبردهای انگیزشی و راهبردهـای فراشـناختی اسـت .بـرای انـدازه گیـری
خـودتنظیمی در یادگیری ،میانگین نمرات سه مؤلفه با هم جمع شده و یک نمرة کلی خودتنظیمی به خـود اختصاص می دهد.

عطاردی ( )1392ضریب اعتبار کل پرسشنامه را  0/72گزارش کرده است .ضریب اعتبار پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/79به
دست آمد.
ج .پرسشنامه یادگیري به کمک همساالن ( :(Peer Aid Learning Questionnaireاین پرسشنامه توسط موسوی و
همکاران ( )1394ساخته شده است .و براساس مقیاس  5درجه ای لیکرت طراحی شده است و در ساخت آن به هر سه بعد
شناختی ،عاطفی و رفتاری توجه گردیده است و دارای سه خرده مقیاس آموزش به کمک همساالن ،ارتباط به همساالن و
احساس تعلق به گروه همسال است .موسوی و همکاران ( )1394اعتبار پرسشنامه را  0/81گزارش کرده اند .اعتبار پرسشنامه
در پژوهش حاضر  0/76بهدست آمد.

• یافتهها
در جدول  1شاخص های تمرکز و پراکندگی شامل میانگین و انحراف معیار ،برای متغیر های یادگیری از طریق همساالن،
جهت گیری هدف ،ارزش تکلیف ،باور کنترل ،یادگیری خودکارآمدی و اضطراب امتحان ارائه گردیده است.
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جدول .1شاخص هاي تمرکز و پراکندگی
متغیر

2

M

SD

1

یادگیری از طریق
همساالن

12/29

4/37

-

جهتگیری هدف درونی

19/23

5/63

0/458

-

4

3

5

6

جهتگیری هدف برونی

20/77

5/43

0/331

0/545

-

ارزش تکلیف

30/75

7/93

0/330

0/728

0/653

-

باورکنترل یادگیری

20/49

5/11

0/249

0/604

0/619

0/662

-

خودکارآمدی

38/94

10/05

0/397

0/713

0/756

0/768

0/623

-

اضطراب امتحان

21/17

7/09

0/282

0/316

0/365

0/278

0/408

0/316

7

-

 N=333؛ P>0/01

نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهد که متغیرهای جهتگیری هدف درونی ( ،)r = 0/458جهتگیری هدف بیرونی
( ،)r = 0/331ارزش تکلیف ( ، )r = 0/330باوهای کنترل یادگیری ( ،)r = 0/249اضطراب امتحان ( )r = 0/282و خودکارآمدی
( )r = 0/397به عنوان مولفههای راهبردهای انگیزشی؛ رابطه ساده معناداری با یادگیری از طریق همساالن دارند (.)P >0/01
نتایج همبستگی نشان میدهد که خودتنظیمی فراشناختی ( )r = 0/636با یادگیری از طریق همساالن در سطح اطمینان  99درصد
رابطه وجود دارند.
جدول .2ضرایب رگرسیون متغیرهاي پژوهش
متغیرهای پیشبین
مقدار ثابت
ارزش تکلیف
جهت گیری هدف بیرونی
اضطراب امتحان
جهتگیری هدف درونی
باور کنترل یادگیری
خودکارآمدی
خودتنظیمی فراشناختی

ضرایب غیراستاندارد
خطا
B
0/89
2/06
0/04
-0/08
0/05
0/03
0/03
0/01
0/05
0/189
0/05
-0/137
0/03
0/01
0/01
0/199

ضرایب استاندارد
Beta

-0/156
0/04
0/02
0/244
-0/16
0/02
0/61

t

sig

2/31
-2/08
0/66
0/40
3/58
-2/60
0/28
10/39

0/02
0/03
0/50
0/68
0/0001
0/01
0/77
0/0001

برای آزمون معناداری سهم هر یک از مولفه های انگیزشی در پیش بینی یادگیری از طریق همساالن مقادیر بتای هر کدام از
متغیرها مورد توجه قرار گرفت و معلوم شد که سهم باور کنترل یادگیری ،جهتگیری هدف درونی ،خودتنظیمی فراشناختی و
ارزش تکلیف در پیش بینی میزان یادگیری از طریق همساالن معنادار است (به ترتیب با= -0/16 ،0/244 ، 0/61، -0/156
 Betaو  .) p <0/01این درحالی است که نقش سایر متغیرها در پیش بینی یادگیری از طریق همساالن معنادار ظاهر نشد
(جدول .)2
در این پژوهش برای ترسیم نمودار تحلیل مسیر محققین نظریه کافی در مورد آرایش متغیرها بدست نیاوردهاند در این
صورت یکی از راههایی که بتوان تا حدودی آرایش متغیرها را تعیین کرد ،استفاده از رگرسیون چندمتغیری است بدین معنا که
اول یک متغیر به عنوان متغیر وابسته (یادگیری از طریق همساالن) در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از برونداد رایانه ،بتاهای
کلیه متغیرها را بدست آوردیم ،آنگاه بتاهایی که معنادار نیستند را حذف کردیم و از بین بتاهای ،باقیمانده آنکه از همه بزرگتر
است را مشخص نمودهایم و آن را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهایم (خودتنظیمی فراشناختی) و این بار نیز بتاهای مربوط
به این متغیر وابسته جدید را پیدا کرده و بتاهای بیمعنا را حذف کردهایم به این ترتیب عملیات را ادامه دادهایم تا به آخرین
متغیر وابسته رسیدهایم و آخرین متغیر یا متغیرهای باقیمانده به عنوان متغیرهای بیرونی در نظر گرفته شد که در نهایت آرایش
متغیر زیر بدست آمد.
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e =0/73

e=0/81

یادگیری از طریق همساالن

=0/24

باور کنترل

خودتنظیمی فراشناختی

جهت گیری هدف درونی
ارزش تکلیف

شکل .2تحلیل مسیر بین راهبردهاي انگیزشی ،خودتنظیمی فراشناختی با یادگیري از طریق همساالن

ضریب بتا باور کنترل بر خودتنظیمی فراشناختی ()  = 0/142
ضریب بتا جهتگیری هدف درونی بر خودتنظیمی فراشناختی ()  = 0/166
ضریب بتا ارزش تکلیف بر خودتنظیمی فراشناختی ()  = 0/170
طبق نتایج شکل  ،1سه متغیر باور کنترل ،جهتگیری هدف درونی و ارزش تکلیف دارای اثر غیر مستقیم بر متغیر یادگیری
از طریق همساالن و دارای رابطه مستقیم با خودتنظیمی فراشناختی هستند .متغیر خودتنظیمی نیز دارای اثر مستقیم بر متغیر
یادگیری از طریق همساالن است.
جدول  3نشان میدهد ،نسبت خی دو با درجهآزادی برابر است با  2/76و کمتر از  3است؛ همچنین مقدار شاخص RMSEA

برابر با  0/6و کمتر از  ،0/8مقدار شاخصهای  GFIو  AGFIنزدیک به یک است و مقدار  RMRبرابر با  0/04و بسیار کوچک
است ،بنابراین مقدار این شاخصها ،از برازش مطلوب برخوردار است.
جدول .3شاخص هاي نیکوئی برازش مدل
مجذور خی دو

df

نسبت مجذور خی به درجه
آزادی

سطح معناداری

RMSEA

GFI

AGFI

RMR

13/8

5

2/76

0/002

0/6

0/88

0/87

0/04

• بحث
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همساالن دانش-
آموزان مقطع متوسطه بود .نتایج حاکی از این بود که بین راهبردهای انگیزشی با یادگیری از طریق همساالن رابطه معناداری
وجود دارد و نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد باور کنترل یادگیری ،ارزش تکلیف و جهتگیری درونی هدف به صورت
غیرمستقیم بر یادگیری از طریق همساالن اثر میگذارد .نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای پژوهشهای ،عابدینی و همکاران
()1389؛ پولسون و جنتری ()1995؛ پنگ ( )2012؛ قریسیم و همکاران ()2012؛ پالوس و همکاران ()2011؛ پینتریچ و دیگروت
()2002؛ همخوان است .در تبیین چنین یافتهای میتوان گفت ،مدارسی که در برنامهریزیهای خود بر مقایسه ،دستهبندی و
رقابت بین دانشآموزان تاکید میکنند ،شانس اندکی را برای دانشآموزان خود فراهم میسازند تا بتوانند با سایر دانشآموزان
همکاری کرده و تاثیرپذیری متقابل داشته باشند .در مقابل ،مدارسی که بر مهارتهای اجتماعی تاکید دارند فرصتهایی را برای
تعامل و همکاری در گروه همساالن به وجود میآورند .دانشآموزان در این مدارس طبق انگیزش و نیازها دسته بندی میشوند
و موفقیت برحسب تالش جمعی تعریف میشود و بر ارزش و انگیزش به یادگیری تاکید میشود .در این شرایط دانشآموزان
انگیزة باالیی دارند و برای خود اهداف چالشبرانگیز در نظر میگیرند و به خاطر منافعی که نصیبشان میشود بر یادگیری اصرار
میورزند .انگیزش به عنوان یک وسیله برای آمادگی ذهنی یا رفتار ورودی پیشنیاز یادگیری به حساب میآید و یادگیری خود
نیز می تواند علتی بر پیدایش یا افت آن شود .یادگیری عمیق و موفق باعث ایجاد انگیزه بیشتر در دانشآموزان برای مطالعه و
پژوهش میشود و عملکرد تحصیلی باالیی را در پی خواهد داشت.

از دیگر یافتههای این پژوهش این بود که ،بین خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همساالن رابطهی معناداری وجود
دارد و تحلیل مسیر نشان میدهد که خودتنظیمی فراشناختی به صورت مستقیم بر یادگیری از طریق همساالن اثر میگذارد .نتایج
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حاصل از این پژوهش با یافتههای عابدینی و همکاران ()1389؛ میرافشار و همکاران ()1391؛ سعدی و یویار ( )2013همخوانی
دارد .در تبیین چنین یافتههای میتوان گفت؛ دانشآموزانی که از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده میکنند ،در هنگام
تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی میکنند با معنادار کردن اطالعات ،ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبل ،کنترل چگونگی این
فرایند و ایجاد محیط یادگیری مناسب ،مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند .به عبارت دیگر این دانشآموزان
با استفاده از راهبردهای فراشناختی (خودپرسشی ،خودنظارتی و خودارزیابی) بر چگونگی یادگیری خود واقفند .در حالی که
دانشآموزانی که کمتر از این راهبردها استفاده میکنند ،یادگیری آنها طوطیوار است و فقط با تکرار انجام میشود و از آنجا که
محل این نوع یادگیری حافظه کوتاه مدت است ،مطالب یادگرفته شده در صورت فقدان کاربرد به سرعت فراموش خواهند شد
(بمبوتی .)2008 ،عالوه بر این تغییر نگرش و باورها ،تأثیرات مثبتی در فرد و عملکرد او ایجاد میکند .با تغییر نگرش ،کنترل
زمان آسانتر و برنامهریزی کوتاهمدت و بلند مدت بهتر انجام میگیرد و وقتی کارها در زمان مناسب و درست انجام گرفت
رضایت خاطر و خشنودی در فرد ایجاد میشود و میزان استرس و اضطراب او کاهش مییابد .از طرفی دانشآموزانی که
خودتنظیمی باالتری دارند یادگیری از همساالن ،تنظیم تالش و کمکطلبی بیشتری را در انجام وظایف درسی به کار میگیرند
و به توانایی خود اطمینان دارند.
یافته دیگر پژوهش حاکی از این بود که خودتنظیمی فراشناختی در رابطه بین راهبردهای انگیزشی و یادگیری از طریق
همساالن نقش میانجی دارد .به عبارت دیگر راهبردهای انگیزشی از طریق خودتنطیمی فراشناختی اثر غیرمستقیم بر یادگیری از
طریق همساالن دارد .این یافته با پژوهشهای عابدی و همکاران ( ،)1394پینتریچ و دی گروت ( )1990همخوانی دارد.
برخورداری از انگیزه درونی برای یادگیری و استفاده از راهبردهای شناختی و خودگردانی از عوامل مهم یادگیری بهشمار می
رود .یادگیرندگانی که انگیزه درونی برای یادگیری دارند ،نسبت به آنچه انجام می دهند و آنچه که برای رسیدن به هدف هایشان
می خواهند انجام دهند ،آگاهی شناختی و فراشناختی دارند.

• نتیجه گیري
یافتههای این پژوهش نشان دادند که بین راهبردهای انگیزشی ویادگیری از طریق همساالن با نقش میانجی خودتنظیمی
فراشناختی رابطه وجود دارد .بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات پیشین که نشان می دهد انگیزش و متغیرهای انگیزشی بر
کارکردهای شناختی فراگیران تاثیرات مستقیم و معناداری دارد و همچنین با توجه به این که آموزش و به کارگیری راهبردهای
شناختی نیز می تواند متغیرهای انگیزشی نظیر خودکارآمدی ،انگیزش و  ...را تحت تاثیر قرار دهد ،میتوان گفت که هیچ یک
از متغیرهای انگیزشی و شناختی ،به تنهایی قادر به تبیین یادگیری و عملکرد تحصیلی فراگیران نیستند ،بلکه با استفاده از راهبرد
یادگیری خودتنطیم و در نظر گرفتن تعامل بین متغیرهای شناختی و انگیزشی است که می توان یادگیری و عملکرد تحصیلی را
بهتر تبیین کرد.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی همراه بود از جمله اینکه تحقیق حاضر صرفا بر روی دانشآموزان مقطع متوسطه انجام
شد ،بنابراین نمی توان نتایج آن را با قاطعیت به سایر گروه های سنی و با مقاطع تحصیلی متفاوت تعمیم داد .با توجه به یافتههای
بهدست آمده به دستاندرکاران آموزشی پیشنهاد میشود که بر رشد و گسترش یادگیری از طریق همساالن و راهبردهای انگیزشی
و خودتنظیمی در مدارس خود با توجه به عالیق و تواناییهای تمامی دانشآموزان و متناسب با تفاوتهای فردی آنان تاکید
کنند .شایان ذکر است که شواهد حاصل از این نوع تحقیقات ،سیاستگذاران نظام آموزشی را در ایجاد تحول بنیادین در نظام
تعلیم و تربیت یاری خواهد داد.
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