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چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ع ّلی خودتنظیمی
با تابآوری تحصیلی با توجه به نقش واسطهای انگیزش
خودمختار است .جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان
کارشناسی دانشگاههای دولتی تهران در سال تحصیلی
 98-97تشکیل میدادند .از این جامعه  360نفر انتخاب
شدند .شیوه نمونهگیری به صورت تصادفی خوشهای
انجام گرفت .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خود
تنظیمی بوفارد ( ،)1995پرسشنامه انگیزش تحصیلی
والرند ( ،)1989و پرسشنامه تابآوری تحصیلی مارتین
( )2003بودند .دادهها با استفاده از مدلیابی روابط ع ّلی
(تحلیل مسیر) مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد
که خودتنظیمی بر تابآوری اثر مستقیم و معنادار دارد،
به این معنی که افزایش خودتنظیمی در یادگیرندگان
میتواند موجب ارتقاء تابآوری در آنان شود .همچنین
رابطه انگیزش خودمختار و تابآوری مستقیم و منفی
است که بدلیل انگیزش بیرونی است و نشان دهنده آن
است انگیزش غیر خودمختار تاب آوری تحصیلی را کم
می کند .عالوه براین چون رابطه کل متغیر خودتنظیمی
کمتر از رابطه مستقیم آن با تابآوری است ،احتمال نقش
میانجی انگیزش خودمختار منتفی نمیباشد .بنابراین نه
تنها تابآوری یادگیرندگان به گونه مستقیم از طریق
خودتنظیمی قابل پیشبینی است بلکه این رابطه از طریق
انگیزش خودمختار تحصیلی نیز میانجیگری میشود.
کلیدواژه ها :تابآوری تحصیلی ،انگیزش خود مختار،
خودتنظیمی ،شناخت ،فراشناخت ،انگیزش
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Abstract
This study was conducted to investigate the relationship between self-regulation and academic
resiliency with respected to mediating role of autonomous motivation. The target population of the
study comprised Tehran universities under graduate
students in the academic year of 1397-1398. The
sample consisted of 360 students who were selected
by random cluster sampling method. The instruments
used in this study were: Academic motivation scale
 colleagues, 1989), self-regulation scaleو (Vallerand
(Bufard, 1995) and academic resiliency questionnaire
(Martin, 2003). The research method applied to this
study was casual modeling. The results revealed that
self-regulation had direct effect to predict academic
resiliency. Meaning that increase of self-regulation
promotes resilience. In addition relationship of academic autonomous motivation is direct and negative
which is the result of external motivation. This shows
that non-autonomous motivation decreases academic
resilience. Furthermore, autonomous motivation mediated the relationship of self-regulation with academic resiliency.
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 lمقدمه
از رسالت های آموزش و پرورش و نهادهای تعلیم و تربیت پرورش انسان هایی توانمند

می باشد که بتوانند در موقعیت های غیر قابل پیش بینی و تهدید کننده کارآمد باشند .در این

مسیر عوامل زیادی وجود دارد که باعث شکست و عدم موفقیت دانش آموزان شده و زندگی
آینده آنان را با چالش روبرو می نماید .متولیان آموزش همواره به دنبال دستیابی به راه هایی

برای مقابله مفید با مشکالت بوده اند و کوشیده اند تا با کمترین آسیب ممکن به حل مشکالت
بپردازند .بر همین مبنا از دغدغه های مربیان و نهادهای آموزشی شناسایی و پرورش عوامل

مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان و کاهش عوامل مشکل آفرین و مؤثر بر ناکامی ها
و شکست دانش آموزان می باشد .بسیاری از تحقیقات نشان داده اند ،دانش آموزانی هستند

که با وجود قرار گرفتن در موقعیت های فشارزا ،مشکل زا و تهدید کننده به موفقیت می رسند
و سطوح باالی تحصیلی را تجربه می کنند (خلف  ،2014هیتون  )2013این فرایند تاب آوری
تحصیلی نامیده می شود.

مطالعات درباره تاب آوری کمک به تغییر در پارادایم علوم جامعه شناسی و سالمت

کرده است .بجای تمرکز روی ریسک فاکتورها االن توجه بیشتر روی توانمندی های شخصی
می باشد ،به همین دلیل تاب آوری بطور نزدیک با هدف تحقیقات و روانشناسی مثبت ارتباط
پیدا کرده است ( مک کاویلند و رائی.)2012 ،

کانر دیویدسون ( ،)2003تاب آوری را قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی ،روانی_

معنوی در شرایط مخاطره آمیز بیان نموده است .بنابراین افرادی که از مهارت تابآوری

باالتری برخوردار هستند ،توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده را دارند و بهتر
میتوانند دشواریها را تحمل کرده و از آن عبور کنند( .اکسوز ،گوون 2014 ،نقل از بیرانوند،
 .)1396در نتیجه علی رغم شرایط سخت و دشوار در انجام درست کارها کمترین تعلل را

از خود نشان میدهند و انعطافپذیری الزم را برای مواجهه با انواع شرایط را دارا میباشند

و میتوانند به خوبی از مشکالت به وجود آمده عبور کنند و رخدادهای منفی زندگی مانع از
رسیدن آنها به اهدافشان نمیشود (بیرانوند.)1396 ،

هارت و گاگنون ( ،)2014تاب آوری را غلبه بر نامالیمات ،توانایی دستکاری تغییر

شکل دادن آنها بیان می کنند .در تحقیقات اولیه تاب آوری به عنوان یک سازه تک بعدی در
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نظر گرفته می شد ،اما در سال های اخیر به علت پیچیدگی سازه تاب آوری ،آن را با ابعاد
مختلف مورد توجه قرار دادهاند .تابآوری با ابعاد تحصیلی ،رفتاری و هیجانی است (جوکار،

کجور کهولت و حیات .)2014 ،تاب آوری در حیطه تحصیلی به عنوان توانایی دانش آموز
یا دانشجو برای رویارویی با افت تحصیلی ،استرس ها و فشار درسی تعریف شده است

(سامچیت  .)2004،مارتین و مارش ( )2009تاب آوری تحصیلی را به عنوان ظرفیت دانش
آموزان در غلبه بر خطرات حاد و مزمن که به عنوان تهدیدهای بزرگ در فرایند تحصیلی به
شمار می آیند ،تعریف می کنند و آن را در دانش آموزانی که با چالش روبه رو هستند ،به عنوان

بخشی از زندگی تحصیلی شان می دانند .تاریخ پژوهش ها نشان می دهد که یک عامل خاص
نمی تواند تعیین کننده تاب آوری باشد بلکه چندین عامل است که نهایت ًا تعیین خواهد کرد که
فرد در مواجهه با شرایط سخت و دشوار تاب آور خواهد بود یا نه (مک درمید 2008 ،نقل از
شیرازی .)1389 ،اگرچه باورهای اولیه در خصوص تاب آوری تحصیلی آن را صفتی ذاتی

در نظر گرفته و افراد تاب آور را غیر آسیب پذیر و با ویژگی های منحصر به فرد می پنداشتند؛
اما نتایج تحقیقات در سال های اخیر نشان داده که تاب آوری تحصیلی یک توانمندی ذاتی

نبوده و قابل دستیابی است و زمانی حاصل می شود که عوامل حفاظتی مناسب علیرغم وجود

عوامل خطر زا در زندگی افراد تاب آور حضور داشته باشند (مارتین  .)2006 ،بنابراین تمرکز
اصلی پژوهش ها در حوزه تاب آوری تحصیلی شناسایی عوامل مؤثر در رشد تاب آوری

می باشد ،این عوامل به عنوان عوامل حفاظتی و یا ارتقاء دهنده یا ترغیب و تسهیل کننده
تاب آوری مفهوم سازی شده اند.

مارتین ( )2006مدل چرخه یاد گیرنده را طراحی کرده و به این وسیله افکار و

احساسات و رفتارهای زیر بنایی مربوط به انگیزش تحصیلی را توضیح می دهد .او بیان

می کند که با افزایش عوامل تقویت کننده انگیزش و کاهش عوامل تضعیف کننده انگیزش

می توان تاب آوری در حوزة تحصیلی را پرورش داد .مارتین فرایند پرورش تاب آوری در

یادگیرندگان را معرفی کرده است .بر اساس نظر او نخستین مؤلفه ایجاد و افزایش خود
باوری در یادگیرندگان است .فراهم آوردن فرصت های موفقیت و تجربه در یادگیرنده باعث
رشد خودباوری در یادگیرندگان می شود و بتدریج یادگیرندگان می توانند برای دستیابی به

موفقیت برنامه ریزی کنند و به این باور می رسند که کلید پیشرفت در گرو تالش و استفاده از
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راهبردهایی است که تحت کنترل و اختیار خود آنان است .به بیان دیگر ،بر وضعیت تحصیلی

خود کنترل خواهند داشت .احساس تسلط بر شرایط و باور خود در دستیابی به موفقیت باعث

تالش بیشتر می شود ،بطوریکه به آسانی دست از تالش بر نمی دارند .بنابراین ،برای تسلط

بر محتوای یادگیری تعهد بیشتر دارند و کم تر تحت تأثیر ترس از شکست قرار می گیرند.
به این ترتیب مارتین تاب آوری تحصیلی را متشکل از خودباوری (اعتماد به نفس) ،احساس
کنترل ،اضطراب کم (خویشتن داری) و پافشاری (تعهد) معرفی می کنند (مارتین و مارش،
.)2003

تاب آوری تحصیلی تحت تأثیر عامل هایی چند گانه است .در بعضی تعاریف تاب آوری

را ویژگی شخصی و در بعضی دیگر آن را فرایند تعاملی معرفی کرده اند (هرمن و همکاران،

 .)2011پژوهش های مختلف از نقش عوامل فردی بر تاب آوری تحصیلی حمایت می کند
(نولتیمر .)2013 ،یک شایستگی شخصی که بنظر می رسد اختصاص ًا با میزان تاب آوری
افراد ارتباط دارد میزان خودتنظیمی آنهاست( .دیشن و همکاران 2006 ،و گاردنر و همکاران،
 .)2008در سال های اخیر نقش عوامل آموزشی از جمله تأثیر راهبردهای خودتنظیمی

یادگیری بر تاب آوری نیز مطرح شده است (نقل از برازجانی .)1389 ،اگرچه معانی مختلفی
از خودتنظیمی در ادبیات وجود دارد بیشتر آنها بنظر می رسد که در این عقیده مشترکند که

خودتنظیمی توانایی است که ظرفیت نگهداری تالش ها و جهت گیری به سمت اهداف
مورد نظر را دارد ،در حالیکه وسوسه های آنی ایجاد شده را کنترل می کند (مارتین و مکللند،
 2008و نیل و گری .)2005 ،انطباق موفقیت آمیز نسبت به چالش ها بستگی به این دارد

که اشخاص چگونه احساسات ،و افکار خود را مدیریت کنند و اینکه چطور افکار سازنده
داشته باشند و رفتارشان را هدایت کنند و هوس هایشان را بطور اتوماتیک کنترل کنند و روی

محیط طوری عمل کنند که منبع استرس را کاهش دهند (کامپس ،کانراسمیت ،هاردینگ،
تامسون و ودزورث ،2001 ،نقل از گاردی .)2017 ،بنابراین ،مطالعه خودتنظیمی اختصاص ًا با
درک میزان تاب آوری افراد ارتباط دارد اگر ما لزوم مدیریت این چالش ها را برای ساخت

یک روش زندگی سازگار به حساب آوریم (بوکنر و همکاران ،2009 ،جتسوتیر و لرنه2008 ،
و لنگو.)2002 ،

خودتنظیمی پیامدهای ارزشمندی در فرایند یادگیری و آموزشی دارد زیرا خودتنظیمی
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شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود است ،از راه پرورش خودباوری ساختاربندی

دوباره یادگیری است که بتوانند بیشترین موفقیت را بدست آورند و موفقیت بیشتر دانش آموزان
باعث افزایش خودباوری است (مارتین و مارش.)2003 ،

خودتنظیمی به استفاده از راهبردها و فرایندهایی اشاره دارد که موجب فعال شدن و حفظ

تداوم تفکر ،آموختهها ،رفتارها و عواطف به منظور دستیابی به اهداف میشود (شانک،1997 ،

نقل از سیف .)1393 ،صاحب نظران معتقدند که بدون مهارت های خود تنظیمی دانش آموزان

به دلیل اینکه مشکالت خود را به فقدان توانایی هایشان نسبت می دهند ،در معرض خطر
بزرگ افت تحصیلی یا شکست هستند (به نقل از زیبا زاده.)1387 ،

خودتنظیمی یک چترساختاری است که خیلی از شایستگی ها را باهم متّحد می کند.
(اندرمن ،2011نقل از ،فونته )2015 ،جهت گیری شخصی ،سازگاری ،خودمدیریتیّ ،
حل

مسئلهّ ،
تفکر انتقادی ،ارتباطات و مهارت های اجتماعی این جریانی است که فرد را در راه
رسیدن به مقصدخود (که الزمه اش مهارت و خواست می باشد) به طور ف ّعال ،کمک می کند.
از طریق ف ّعال بودن ،کنترل ،بازداری ،حفاظت و سازگاری رفتارخود ،احساسات ،انگیزش و

استراتژی های شناخت و فراشناخت ومنابع بیرونی شخص ،درجستجوی اهداف مورد عالقه

خود برمی آید (پنتریچ ،2004 ،نقل از لمون.)2004 ،

آرتوچ گاردی ( )2017به پژوهشی در مورد ارتباط بین تاب آوری و خودتنظیمی در

نوجوانان اسپانیایی در معرض خطر ریسک طرد اجتماعی پرداختند .دراین تحقیق خودتنظیمی

یک عامل مهم محافظ در موقعیت تهدید کننده درنظر گرفته شده بود و در برنامه های
تاب آوری شامل شده بود .در تحقیقی که توسط برازجانی ( ،)1389گاردنر ،دیشن وکانول

( )2008انجام شد تاب آوری توسط خودتنظیمی یادگیری پیش بینی شد .باباچاهی و عابدینی
( )1396در تحقیق خود با عنوان «رابطة اهداف پیشرفت ،راهبردهای فراشناختی با تاب آوری
تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان غیر انتفاعی و دولتی شهر اصفهان در سال
 »94-95به این نتیجه رسیدند که راهبردهای فراشناخت با تاب آوری تحصیلی رابطة معنادار
دارند .کریمی قرطمانی ( ،)1395در تحقیقی با عنوان «تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری

خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان شاهد و ایثارگر مقطع

متوسطه» به این نتیجه رسیدند که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر افزایش اشتیاق
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و تاب آوری تحصیلی در دختران شاهد و ایثارگر حمایت می کند و تلویحات مهمی در توجه

به آموزش های مبتنی بر خودتنظیمی در بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکالت تحصیلی
دانش آموزان دارد .زارعی ( )1394نقش تاب آوری تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در پیش
بینی پیشرفت تحصیلی را درس ریاضی بررسی نمودند.

انگیزش تحصیلی نیز میتواند در روند آموزشی و شخصیتی فرد تأثیرگذار باشد ،به

طوری که بهترین برنامههای آموزشی در نبود انگیزه منجر به شکست است .مارتین و مارش
( )2006در مدل تابآوری بیان میکنند که زیربنای تابآوری تحصیلی عوامل انگیزشی
است .از طرف دیگر بر اساس نظر دسی و ریان افرادی که دارای انگیزش خود مختارند،

انگیزش درونی بیشتری برای فعالیتهای آموزشی دارند .در چنین افرادی انگیزههای درونی
در انجام امور تحصیلی به انگیزههای بیرونی و بیانگیزگی غلبه دارد .یادگیرندگانی که فعالیت

آموزشگاهی را بیشتر به دلیل لذت و عالقهای که به آن دارند انجام میدهند نه بدلیل فشار

و اجبار مقررات آموزشی ،واجد انگیزش خود مختار هستند (گرولینک و ریان .)1987 ،بر

همین اساس چنین افرادی تالشهای متناسب با چالش انتخاب میکنند و نسبت به انجام آن
تقید دارند ،در حالیکه افراد متأثر ازمحرکهای بیرونی بیشتر انگیزش غیرخودمختار دارند.

میزان خودمختاری انگیزش تحصیلی در یاد گیرنده حاصل شدت تأثیر عوامل بیرونی ،عوامل
درونی شده و یا کامال درونی بر فرد است .تسلط افراد خودانگیخته در موقعیت یادگیری

موجب کاهش اظطراب و ترس از شکست در آنها میشود و این تالش و تعهد همراه با عدم
نگرانی از شکست موجب تابآوری یادگیرنده میشود .نتایج مطالعة قاسم و حسین چاری

( )1391حاکی از این است که انگیزش درونی (خودمختار) میتواند تابآوری تحصیلی
را پیشبینی نماید .میرزایی و همکاران ( )1395به این نتیجه رسیدند که نه تنها تاب آوری
یادگیرندگان به گونة مستقیم از راه ادراک شایستگی قابل پیشبینی است ،بلکه این رابطه از

راه انگیزش خودمختار تحصیلی نیز میانجیگری میشود .رضایی ،گلستانه و موسوی ()1392
در تحقیقی روی دانشآموزان دوره دبیرستان نتیجه گرفتند که بین تابآوری تحصیلی با
انگیزش تحصیلی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهش های زیادی بر تاب آوری عمومی و روانشناختی تمرکز دارند اما پژوهش های

کمی هستند که به تاب آوری تحصیلی توجه نموده اند .از آن جا که پژوهشگران تاب آوری
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را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار می دانند ،تاب آوری یکی از عوامل

محافظت کننده است که نقش مهمی در موفقیت افراد و غلبه بر شرایط ناگوار دارد بر همین
مبنا با آگاهی از عوامل مؤثر بر تاب آوری ،می توان فرایند آموزشی را حتی در شرایط دشوار

و چالش برانگیز تسهیل نمود و از افت و دلزدگی تحصیلی پیشگیری کرد .بر این اساس ،به

منظور گسترش نتایج پیشین و به منظور دستیابی به دیدگاهی جامع تر برای موفقیت تحصیلی
بیشتر به مطالعات بیشتری در ارتباط با عوامل مؤثر بر تاب آوری تحصیلی نیاز داریم .به همین

منظور با توجه به تعریف تاب آوری و عوامل مؤثر بر آن در این تحقیق سعی نمودیم تا با
تدوین مدل ع ّلی عوامل فردی مؤثر بر تاب آوری و ارتباط آنها با یکدیگر را بررسی نماییم.
بنابراین در صدد هستیم تا تعیین کنیم که آیا روابط بین خودتنظیمی و تابآوری با

میانجیگری انگیزش خودمختار به صورت یک مدل علی برقرار میباشد؟

هدف اصلی این مطالعه تبیین علی روابط میان خود تنظیمی و انگیزش خودمختار و

تابآوری تحصیلی است .بنابراین ،این پژوهش بر آن است که به بررسی گزارههای زیر

بپردازد:

 -1خودتنظیمی بر تاب آوری تحصیلی تأثیر دارد.
 -2انگیزش خودمختار میتواند تابآوری تحصیلی را پیشبینی کند.
 -3خودتنظیمی با میانجیگری انگیزش خودمختار میتواند تابآوری تحصیلی را

پیشبینی کند.

بر مبنای آنچه گفته شد ،این پژوهش در پی آن است که با استفاده از روش مدل ع ّلی

به آزمون این مدل مفهومی پرداخته و روابط بین متغیرهای خودتنظیمی انگیزش خودمختار و
تابآوری تحصیلی را در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران بررسی

کند .بر همین اساس مدل مفهومی پژوهش حاضر به قرار زیر میباشد( .شکل )1
تاب آوری

خودتنظیمی
انگیزش خودمختار

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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 lروش
پژوهش حاضر بنیادی میباشد واز نوع توصیفی -همبستگی با استفاده از روش مدلیابی

روابط علی است .ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن را ﻣﯽدﻫﺪ
(اسچامیکر و لومکس.)2004 ،

برای جمع آوری ادبیات تحقیق و آشنایی با تحقیقات مربوط به کتب ،مجالت ،پایان نامه

و مقاالت مراجعه شد و با جستجوی اینترنتی و مراجعه حضوری به مراکز اسناد و مدارک
علمیایران و مراجعه به دانشگاه های مختلف نیز مطالب مورد نیاز جمع آوری گردید و مورد
استفاده قرار گرفت.

قبل از ارائه پرسشنامه به آزمودنی ها ،پژوهشگر از آزمودنی ها درخواست می کند

که جهت قابل استناد بودن نتایج تحقیق و به هدر نرفتن زحمات آزمودنی ها و محقق ،به
پرسشنامه ها با دقت و حوصله پاسخ دهند و در صورت عدم تمایل به پاسخ میتوانند در
تحقیق مشارکت ننمایند .پرسشنامه ها بصورت فردی به آنها ارائه شد و برای آنها توضیح داده
شد درج نام و نام خانوادگی ضرورتی ندارد و پرسشنامهها صرف ًا جهت تحقیق دانشگاهی مورد

استفاده قرار میگیرد .پس از آماده شدن پرسشنامه ها ،بازبینی ،کدگذاری گزینه ها و استخراج

داده ها انجام خواهد گرفت و داده ها بصورت رایانه ای ثبت می شوند و سپس داده های
بدست آمده با استفاده از نرم افزار  AMOSو  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

جامعه آماری این پژوهش ،عبارت است از کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاههای

دولتی شهر تهران (تهران ،عالمه طباطبایی ،ال ّزهرا ،شهید بهشتی ،علم و صنعت ،تربیت دبیر
شهید رجایی) که در نیمسال دوم تحصیلی  1397-98مشغول به تحصیل بودهاند.

ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي از روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ واﺣﺪ

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺮد ﮐﻼسﻫﺎي درس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫا ﺑﺮ اﺳﺎس

روش (کالین  )2011،ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در  40آزﻣﻮدﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب آﯾﺘﻢﻫﺎ
در  5ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ  200ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ سه ﻣﺘﻐﯿﺮ

خود تنظیمی ،انگیزش تحصیلی و ﺗﺎبآوري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ
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اﺳﺎس ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ  200ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ به منظور ﺑﺮازش ﺑﻬﺘﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
 370ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .از آن ﻣﯿﺎن  10ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
 360ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
 lابزار
□ الف :ﻣﻘﯿﺎس اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  1989ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ واﻟﺮﻧﺪ،

ﺑﻠﯿﺰ ،ﺑﺮﯾﺮ و ﭘﻠﺘﯿﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﺗﻌﯿﯿﻦﮔﺮي دﺳﯽ و رﯾﺎن ﺑﺮاي

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و رواﺳﺎزي ﺷﺪ .در اﯾﺮان ﻧﺴﺨﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آن ﺗﺮﺟﻤﻪ،
ﭘﺎﯾﺎﺳﺎزي و رواﺳﺎزي ﮔﺮدید (میرزایی  .)1395،اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس  28ﮔﻮﯾﻪ دارد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎي

ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ« :ﭼﺮا ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ روﯾﺪ؟» ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﻫﻔﺖ درﺟﻪاي ﻟﯿﮑﺮت ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده
ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﻋﺪد  1ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺪد  7ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ

و ﻋﺪد  4ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪ وﺳﻂ اﺳﺖ .رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ  5ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﯿﺪن ،اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﯾﮏ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ،
ﺗﻨﻈﯿﻢ درون ﻓﮑﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ (ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ) بین

 0/75ﺗﺎ  0/889در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮن  0/891اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
دروﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ.

□ ب :ﻣﻘﯿﺎس خودتنظیمی :این پرسشنامه حاوی  14سؤال است که توسط بوفارد

و همکاران طراحی شده است و توسط کدیور ( ،)1380هنجاریابی شده است .ضریب
پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  0/71بدست آمده است .پایایی خرده مقیاس

راهبردهای شناختی  0/70و خرده مقیاس فراشناختی نیز  0/68گزارش شده است .در این

پرسشنامه سؤاالت  13 ،10 ،9 ،6 ،3مربوط به مؤلفه فراشناختی خودتنظیمی و سؤاالت ،14
 1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،8 ،11 ،12مربوط به مؤلفه شناختی هستند .بار ارزشی مربوط به عاملها در
حد قابل قبول بوده است و این ابزار قادر است  0/52واریانس خودتنظیمی را تعیین نماید.

روایی سازه آن در حد مطلوب بوده است (کدیور .)1380،در این آزمون برای هر سؤال 5
ال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کام ً
گزینه در نظر گرفته میشود که شامل :کام ً
ال
مخالفم میباشند که به ترتیب دارای امتیاز از  5تا  1هستند .نمره گذاری سؤاالت  5و  13و

مجله روانشناسی / 98رابطه خود تنظیمی با تاب آوری ...

179 / 179 /

 14بر عکس بقیه سؤاالت است.
□ ج :ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺎبآوري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ مارتین ( )2003به منظور

ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎبآوري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر و
اﺳﺘﺮس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﮏ ﺑﻌﺪي ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ  6ﮔﻮﯾﻪ
ً
ً
(ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ) درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
(1ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ) ﺗﺎ 7
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت از
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ هاشمی ( )1389ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﭘﺎﯾﺎﺳﺎزي

و رواﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﻞ  56/665درصد از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﺗﺎبآوري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  0/845بدست آﻣﺪ.

روش ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تحلیل مسیر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ

ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮي اﺳﺖ.
 lیافته ها

توصیف مدل :ابتدا مدل بدست آمده (تجربی) به صورت شکل  2آمده است.
e1

e2

فراشناخت

شناخت

خود تنظیمی
a5
انگیزش
خودمختار
a6
تابآوری

شکل  .2مدل تجربی تاثیرخودتنظیمی بر تاب آوری تحصیلی با میانجی گری انگیزش خودمختار

ابتدا شاخصهای توصیفی (میانگین ،میانه ،انحراف معیار) برای کل نمونه بررسی و در

جدول  1گزارش شدند .میانگین و انحراف معیار محاسبه شده نشان میدهد که نمرهها از

پراکندگی خوبی برخوردارند.
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جدول  .1شاخص آمار توصیفی خودتنظیمی و انگیزش خودمختار و تاب آوری تحصیلی
میانگین

متغیرها

انگیزش خودمختار تحصیلی
شناخت

انحراف استاندارد

واریانس

5/377

28/920

4/932

-15/976
31/958

2/930

18/813

فراشناخت

تابآوری تحصیلی

8/856

7/16

29/225

24/333

51/384

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،انگیزش خودمختار تحصیلی که برآیند

تفاوت انگیزش بیرونی و درونی است ،به دلیل بیشتر بودن انگیزش بیرونی منفی شده است.
باتوجه به دادههای گردآوری شده ،ضریبهای همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی

محاسبه و به صورت ماتریس همبستگی در جدول  2ارائه شدند .تمامی همبستگیها بجز

همبستگی انگیزش خود مختار با تاب آوری در سطح  p<0/01معنا دارند.
جدول  .2ماتریس همبستگی درباره تأثیر خودتنظیمی برتابآوری تحصیلی
متغیرها

شناخت

شناخت

1

فراشناخت

فراشناخت

**0/540

1

تابآوری تحصیلی

**0/294

**0/327

انگیزش خودمختار تحصیلی **0/279

انگیزش خودمختار تحصیلی تابآوری تحصیلی

**0/257

1
1

0/092
p< 0/01

**

p< 0/05

*

برای پیشبینی تابآوری تحصیلی ،الگوی مفهومی پیشنهاد شده از راه مدلیابی ع ّلی

بررسی و از روش بیشترین احتمال برای برآورد الگو از شاخص مجذور کای ( ،)xشاخص

مجذور کای بر درجه آزادی ( ،)CIMIN/DFشاخص برازندگی مقایسه ای ( ،)CFIشاخص
نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده ( )AGFIو ریشه خطای میانگین

مجذورات تقریب ( ،)RMSEAبرای برازندگی الگوها استفاده شد.
جدول  .3مشخصههای برازش مدل
GFI

AGFI

RMSEA

p

CIMIN/DF

CFI

0/999

0/991

0/000

0/429

0/625

1/000

با توجه به نتایج جدول  3آمارههای مربوط به برازش مدل مشاهده میشود که شاخص

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب کمتر از  0/05است و شاخص نیکویی برازش و
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شاخص تعدیل شده نیکویی برازش مقادیر نزدیک به یک دارند .این مقادیر انطباق خوب

الگو را با دادههای مشاهده شده نشان میدهند .بنابراین ،در ادامه به بررسی مسیرهای مدل
روابط ع ّلی شامل تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی میپردازیم.
جدول  .4مسیرهای آزمون شده در مدل روابط علّی (پارامتر برآورد شده و استاندارد شده)
مسیرها

از خودتنظیمی به تابآوری تحصیلی

از انگیزش خودمختار به تابآوری تحصیلی
از خودتنظیمی به انگیزش خودمختار

تاثیرات مستقیم تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات کل
**0/423
-0/026
**0/449
-0/071
**0/364

-0/104
**0/364

0/0001
0/0001

p< 0/01

**

p< 0/05

*

بررسی اثر متغیرها نشان میدهد متغیرها به گونه مستقیم بر تابآوری اثر دارند .همچنین

خود تنظیمی بر انگیزش خودمختار اثر کلی مثبت دارد .انگیزش خودمختار بر تابآوری اثر
مستقیم دارد ولی اثر غیرمستقیم ندارد و همچنین خودتنظیمی با انگیزش خودمختار رابطه

مستقیم دارد بررسی اثرهای مستقیم نشان داد که رابطهای معنادار بین متغیر مستقل و میانجی
با متغیر وابسته وجود دارد .در ادامه به خطای ناشی از برآورد در هر سازه میپردازیم که نتایج
آن در جدول  5قرار دارد.

جدول  .5مقدار خطای ناشی از برآورد در هر سازه
خطای ناشی از برآورد سازهها

خطای ناشی از برآورد سازه مکنون انگیزش خودمختار
خطای ناشی از برآورد سازه تابآوری

مقدار برآورد خطای استاندارد
4/746

41/829

0/800
3/466

مقدار t
5/933

12/067

معناداری
p<0/01
p<0/01

مطالعه خطاهای ناشی از برآورد سازه مکنون و مشاهده شده (جدول  )5نشان دهنده

این است که مدل ازطرف خودتنظیمی و انگیزش خودمختار قابل گسترش است .به این معنی

که متغیرهای برونزای دیگری نیز میتوانند بر مدل تأثیر داشته باشند.
 lبحث

در بررسی فرضیه اول پژوهش و با توجه به جدول  4مدل ع ّلی نشان میدهد که

خودتنظیمی بر تابآوری اثر مستقیم و مثبت و معنادار دارد .این به معنی آن است که افزایش
خودتنظیمی در یادگیرندگان میتواند موجب ارتقای تابآوری در آنان شود.

خودتنظیمی نتایج با ارزشی در فرایند یادگیری و آموزشی دارد ،زیرا خودتنظیمی
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شرکت فعال در محیط اطراف خود است .از نظر زیمرمن و مارتین پونز ( )1986خودتنظیمی
تحصیلی فرآیندی پویا و سازنده است که در آن یادگیرندگان ،اهدافی را برای خود انتخاب
میکنند و سپس سعی میکنند تا شناخت ،رفتار و انگیزش خود را متناسب با هدف مورد

نظرشان کنترل کنند .در واقع خودتنظیمی در تعیین فعالیتهایی که افراد تعقیب میکنند،
میزان تالشی که آنها برای تعقیب فعالیتها به کار میگیرند و سطوح متمایز مقاومت آنها
در مواجهه با موانع احتمالی مهم است (گور ،2006 ،به نقل از حسینی ،اژه ای ،لواسانی و

خلیلی.)1396 ،

خودتنظیمیهای مؤثر بطور مداوم استراتژیهایشان را برای بدست آوردن هدفهایشان

هدایت میکنند (زیمرمن .)2002 ،چنین فراگیرانی برای یادگیریشان ،برنامه ریزی و نظارت

میکنند و به این باور خواهند رسید که کلید موفقیت و پیشرفتشان در گرو تالش و استفاده
از راهبردهایی است که تحت کنترل و اختیار خودشان میباشد ،به عبارتی احساس کنترل بر

وضعیت تحصیلی خود خواهند داشت (مارتین و مارش .)2003 ،وقتی فراگیران یادگیریشان
را کنترل میکنند بینش عمیقتری در مورد چگونگی یادگیریشان و اینکه چه چیزی برای

آنها بهتر کار میکند بدست میآورند و این موضوع در نهایت به آنها کمک میکند وظایف

خود را در سطح باالتری انجام دهند .بر این اساس بدلیل احساس تسلط بر شرایط و همچنین
باور خود در دستیابی به موفقیت ،تالش و پافشاری بیشتری میکنند و به راحتی دست از

تالش برنمیدارند و بنابراین ابرام در تسلط بر محتوای یادگیری باعث پیشرفت و موفقیت

بیشتر شده و باعث شده زمانی که با موقعیتهای مشکل رو به رو میشوند کنار نمیکشند
و قادر خواهند بود و برموقعیت کنترل پیدا کرده و شرایط سخت را با موفقیت کنترل کرده

که باعث موفقیت بیشتر شده و این امر باعث خود باوری شده که از مهمترین مؤلفههای
تابآوری است ،بنابراین کنترل موقعیت و خودباوری و پافشاری در نهایت به تاب آوری

میانجامد.

یادگیری خودتنظیم در پژوهش محققانی مثل برازجانی ( ،)1389شیرازی (،)1389

اسفندارمز ( ،)1393زارعی ( ،)1394باباچاهی و عابدینی ( ،)1396کریمی قرطمانی (،)1395

گاردنر و دیشن و کانول ( ،)2008آرتوچ گاردی ( ،)2017مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته

که رابطه مستقیم و معنی دار میان یادگیری خودتنظیم و تابآوری را تأیید مینماید که با
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نتایج این تحقیق که خودتنظیمی با تابآوری اثر مستقیم و معنادار دارد ،همسو است .در

بررسی فرضیه دوم پژوهش مبنی بر رابطه انگیزش خودمختار با تابآوری تحصیلی نتایج
روابط ع ّلی (جدول )4نشان میدهد رابطه انگیزش خودمختار با تابآوری رابطهای مستقیم و
منفی است .تابآوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار میدانند .در نظریه
اسناد و کنترل تابآوری یکی از عوامل حفاظتکننده همراه با سایر عوامل محافظتکننده

است که نقش مهمی در موفقیت افراد و جان به در بردن از شرایط ناگوار دارد ،به طوری که

برخورداری از این خصوصیت باعث میشود دانش آموزان به رفتار سازگارانه در موقعیت
حل مسئله دست پیدا کرده و رویارویی با مشکالت را بر آنها سادهتر میسازد (طالبی
جویباری و پرزور .)1394 ،برخورداری از عوامل محافظتی تابآوری ،مجموعه منابع درونی

و بیرونی مؤثری را برای دانشآموز فراهم میکند که با بهرهگیری از آنها میتواند در
شرایط گوناگون انگیزش تحصیلی خود را حفظ کرده و متناسب با موقعیت ،راهبردهای

خودتنظیمی انگیزشی را مورد استفاده قرار دهد (فیروزبخت ،لطیفیان .)1397 ،در بعضی
تعاریف تابآوری را ویژگی شخصی و در بعضی دیگر آن را فرایند تعاملی پویا معرفی

کردهاند (هرمن و همکاران .)2011 ،مارتین ( ،)2006با استفاده از نظریههای نیاز به پیشرفت،
نظریه انگیزشی خود ارزشمندی ،نظریه خود کارآمدی ،نظریه ارزش -انتظار ،نظریه اسناد و
کنترل و نظریه جهتگیری انگیزش ،مدل چرخ یادگیرنده را طراحی کرده و به این وسیله
افکار و احساسات و رفتارهای زیر بنایی مربوط به درگیری تحصیلی را توضیح میدهد،

او بیان میکند که با افزایش عوامل تقویتکننده انگیزش و عوامل تضعیفکننده انگیزش
میتوان تابآوری در حوزه تحصیل را پرورش داد .او بیان میکند خودباوری از مهمترین

تقویتکنندههاست که باید پرورش داده شود .یادگیرندگانی که فعالیتهای آموزشگاهی را

بیشتر بدلیل عالقه و لذتی که به آن دارند ،انجام می دهند نه بدلیل فشار و مقررات آموزشی،
دارای انگیزش خودمختارند (گالس و سینگر 1972 ،نقل از پینتریچ و شانک .)1390 ،این

افراد انگیزش درونی بیشتری برای فعالیتهای آموزشی دارند ،بر موقعیت آموزشی احساس
تسلط و کنترل بیشتری دارند ،به همین اساس چنین افرادی تالشهایی متناسب با چالش
انتخاب کرده و به انجام آنها تأکید مینمایندکه باعث موفقیت بیشتر شده و به خودباوری

آنها کمک کرده وموجب کاهش اضطراب و ترس از شکست شده و این تالش و تعهد و
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نداشتن نگرانی از شکست باعث تابآوری یادگیرنده میشود.
نتایج مطالعه قاسم و حسین چاری ( )1391حاکی از این است که انگیزش درونی

(خودمختار) میتواند تابآوری تحصیلی را پیشبینی نماید .به عالوه هاشمی و جوکار
( )1393نیز در پژوهش خود بیان میدارند که تنظیم شناختی_ عاطفی (انگیزشی) مثبت و
درگیری در فعالیتهای تحصیلی میتواند یکی از پیشبینیکنندههای مهم تابآوری تحصیلی

باشد؛ به طوری که کنترل هیجانات در موقعیتهای بغرنج ،یادگیرنده را تابآور مینماید و از
سوی دیگر یادگیرندگانی که فعالیتهای آموزشی را بخاطر فشارهای بیرونی (تنظیم بیرونی)

و یا از روی بی انگیزگی انجام میدهند ،افرادی هستند که انگیزش تحصیلی خودمختار
ندارند (فورتیر ،والرند و گای .)1995 ،یادگیرندگانی که یادگیریشان به واسطه تنظیم بیرونی،

درون فکنی شده است بدلیل اطاعت و فشار و اجبار این یادگیری تالش متناسب با چالش
را انتخاب نمی کنند و بر موقعیت آموزشی تسلط کمتری دارند که این عدم تسلط و تالش

کمتر باعث ترس ازشکست آنان شده و منجر به کاهش خود باوری و سرانجام باعث پایین
آمدن تابآوری میشود .در پژوهش حاضر رابطه انگیزش خودمختار وتابآوری مستقیم

و منفی است که بدلیل انگیزش بیرونی منفی شده است که نشاندهنده آن است که انگیزش

غیرخودمختار تابآوری تحصیلی را کم میکند.

در بررسی فرضیه سوم پژوهش مبنی بر رابطه خودتنظیمی و تابآوری با میانجیگری
انگیزش خودمختار ،نتایج مدل ع ّلی جدول  4نشان میدهد ،خود تنظیمی با تابآوری رابطهای
مستقیم ،مثبت و معنادار دارد و همچنین خودتنظیمی با انگیزش خودمختار رابطهای مستقیم و
معنادار دارد.ا رابطه انگیزش خودمختار با تابآوری تحصیلی رابطهای مستقیم و منفی است.

چون رابطه کل متغیرخودتنظیمی با تابآوری کمتر از رابطه مستقیم آن با تابآوری است،
احتمال نقش متغیر میانجی انگیزش خودمختار منتفی نمیباشد .نتایج نشان میدهد انگیزش

خودمختار با تابآوری رابطه مستقیم و منفی دارد و رابطه کل آن با رابطه مستقیم برابر است.
یافتههای پژوهشی متعددی حاکی از وجود روابطی پیچیده و مستحکم بین عوامل انگیزشی و

راهبردهای خودتنظیمی یادگیری بودهاند (کاپالن و مایر  ،2009ولترز  ،2003سیف و لطیفیان
 .)1383رضایی ،گلستانه و موسوی ( )1392نیز در تحقیقی روی دانشآموزان دوره دبیرستان

نتیجه گرفتند که بین تابآوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود
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دارد .همچنین پیرانی ( )97درتحقیق خود دریافتند خودتنظیمی از طریق واسطه گری انگیزش

تحصیلی بر درگیری تحصیلی اثر دارد.
 lنتیجه گیری

روابط نشان میدهد که انگیزش خودمختار بعنوان یک متغیر میانجی رابطه خودتنظیمی و

تابآوری را تحت تأثیر قرار میدهد و این رابطه را بازداری میکند .بر طبق نظریه خودمختاری
دسی و ریان ما اشخاص پیچیدهای هستیم که بندرت فقط به وسیله یک نوع انگیزش انگیخته

میشویم .اهداف مختلف ،عالیق و عقاید به ما میگویند که ما چه میخواهیم و چه احتیاج
داریم ،بنابراین خوب است فکر کنیم انگیزش از بیتصمیمی تا خود تصمیمی ،روی یک

طیف قرار دارد .هر دو انگیزش داخلی و خارجی در تصمیمات و رفتار ما بسیار مؤثرند و هر
دو ما را برمیانگیزانند تا سه نیاز اساسی (خودمختاری ،شایستگی ،ارتباط) تشخیص داده شده

بوسیله مدل نظریه خود تصمیمی ( )SDTرا مالقات کنیم .طبق نظر (دسی و ریان ،)2008 ،
تفاوت اشخاص در شخصیت نتیجه تفاوت سطح در هریک از نیازهایی است که ارضاء شده
یا ممانعت شده اند .یادگیرندگانی که فعالیتهای آموزشگاهی را بیشتر بدلیل فشار و اجبار

مقررات آموزشی انجام میدهند واجد انگیزش تحصیلی بیرونی هستند .یعنی انگیزش بیرونی

بیشتری برای فعالیتهای آموزشی دارند و بر موقعیت آموزشی احساس تسلط و کنترل
کمتری دارند ،به همین دلیل چنین افرادی تالشهای متناسب با چالش انتخاب نمیکنند و
عدم تسلط و کنترل در موقعیت یادگیری موجب افزایش اضطراب و ترس از شکست در آنها

میشود .در خیلی از موارد دانشآموزانی که شکست را میپذیرند به طور فعال شانس خود

برای موفقیت را از طریق اصال امتحان نکردن خراب میکنند (مارتین و همکاران ،زیر چاپ).
این دانشآموزان کمبود انگیزش و تابآوری دارند .بنابراین کاهش تالش و تعهد همراه با

نگرانی و ترس از شکست موجب کاهش تابآوری میشود .به همین واسطه فراگیرانی که
یادگیریشان به علت اجبار و اطاعت است تابآوری در آنها کاهش مییابد .بنابراین با

توجه به نظریه زیربنایی تابآوری تحصیلی مارتین ( )2002و انگیزش خودتعیینگر دسی

و ریان ( )2000عوامل انگیزشی با تابآوری ارتباط دارند .بنابر نتایج بدست آمده میتوان

چنین استنباط کرد که منفی بودن رابطه انگیزش خودمختار با تابآوری و همچنین کمتر بودن

رابطه کل خودتنظیمی با تابآوری بدلیل نقش میانجی انگیزش خودمختار ناشی از ویژگی
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جامعه فراگیران درباره غالب بودن انگیزه بیرونی و احتماال ترس از شکست آنان بوده است.
در این مطالعه به بررسی مدل ع ّلی متغیرهای خودتنظیمی و انگیزش خودمختار با تابآوری

تحصیلی پرداختیم .نتایج پژوهش نشان دادند که متغیر خودتنظیمی به عنوان متغیر برون زاد

هم به طور مستقیم بر تابآوری اثر دارد و هم از راه متغیر میانجی بر تابآوری تأثیر دارد.
عالوه بر این ،معنی داری خطاهای برآورد (جدول )5نشان میدهد که عاملهای برون زاد
دیگری در رابطه متغیرهای این پژوهش با تابآوری تحصیلی میتوانند تأثیرگذار باشند.

بنابراین پیشنهاد میشود عوامل دیگری مانند جهتگیری هدف یادگیرندگان ،خودشکوفایی،
عزت نفس و ادراک یادگیرندگان از جو کالس بر مدل مورد پژوهش قرار گیرد.
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