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چكيده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی (یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای شناختی) بود .جامعه آماری
پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر رامیان در سال تحصیلی  1351-52که شامل  903نفر میشدند ،تشکیل دادند .با استفاده
از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی خوشهای  212دانشآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند .از این تعداد 54
( )%43دانشآموز پسر و  )%92( 122دانشآموز دختر بودند .روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی بود.برای جمعآوری دادهها درباره درگیری شناختی
از پرسشنامه درگیری در مدرسه استفاده شد .این پرسشنامه توسط وانگ ،ویلت و اکلس و براساس چارچوب نظری پیشنهاد شده توسط فردریکس،
بلومنفلد و پاریس ساخته شده است .ابزار دیگر پژوهش ،پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بود .با استفاده از آزمون Tمستقل دادهها مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان دادند که بین میانگین گروه های دانشآموزان با انگیزش پیشرفت باال و دانشآموزان با انگیزش پیشرفت پایین
در مقیاسهای درگیری شناختی ،یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای شناختی ،تفاوت معنادار وجود دارد.
کليد واژگان :انگیزش پیشرفت ،درگیری شناختی ،راهبردهای شناختی ،یادگیری خودتنظیمی.

رفتارهای پرخطر جلوگیری کند (لیپمن و ریورز.)2002 ،1

مقدمه

درگیری در مدرسه یک مفهوم چندبعدی است که شامل

درگیری در مدرسه نقش مهمی را در پیشگیری از ترک

رفتار ،هیجان و شناخت میشود.

تحصیل ،پیشرفت تحصیلی و افزایش شایستگی دانش-

چندین چارچوب نظری ،بنیادهای نظری را برای مطالعه

آموزان بازی میکند .در واقع درگیری در مدرسه جوابی

درگیری در مدرسه فراهم کردهاند .این چارچوبهای

است برای این سؤاالت که چرا میزان ترک تحصیل در بین

نظری به پژوهشگران اجازه میدهند تا درگیری در مدرسه

دانشآموزان افزایش پیدا کرده است؟ چرا سطح انگیزش

را از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار دهند .هیچ یک از

دانشآموزان کاهش پیدا کرده است؟ و چرا دانشآموزان

چارچوبها ،درگیری در مدرسه را به عنوان یک سازه

به مدرسه و انجام تکالیف بیعالقه شدهاند؟ درگیری در

چندبعدی در نظر نمیگیرند .طبق الگوهای انگیزشی،

مدرسه به سه علت میتواند مهم باشد .درگیری در مدرسه

دانشآموزان سه دسته نیازهای اساسی روانشناختی دارند

میتواند :عملکرد تحصیلی دانشآموزان را بهبود ببخشد،

که شامل شایستگی ،خودمختاری و ارتباط میشود .میزانی

حضور در مدرسه و کالس درس را افزایش دهد و از بروز

که این نیازها در مدرسه برآورده میشوند ،تعیین کننده

Lippman & Rivers
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میزان انگیزش دانشآموزان است که در مقابل میزان

اولین چالش اینست که مفهومسازیها ،تعاریف و روش-

درگیری دانشآموزان در فعالیتهای مدرسه را تعیین می-

های اندازهگیری از یک مطالعه به مطالعه دیگر متنوع است

کند (لی .)2010 ،1وجود ویژگیهای خاص در مدرسه،

و پژوهشگران بر سر مفهومسازیها ،تعاریف و روشهای

برای برآورده شدن مناسب نیازهای اساسی روانشناختی

اندازهگیری اتفاق نظر ندارند .چالش دیگر ،استفاده از

دانشآموزان ضروری است (حجازی ،قاضی طباطبایی،

اصطالحات متنوع در پژوهشهای مربوط به درگیری در

غالمعلی لواسانی و مرادی .)2014 ،الگوی دیگر ،الگوی

مدرسه است که ممکن است معنی مشابه داشته یا نداشته

مشارکت و همانندسازی فین )1525( 2است .این الگو

باشند و ممکن است نشان دهنده دیدگاههای نظری

شامل دو عنصر میباشد .مشارکت ،عنصر رفتاری ،که

پژوهشگران یا ترجیحات شخصی آنها باشد .بیشتر

شامل پاسخ دادن به سؤاالت و دستورات معلم ،سؤال

پژوهشگران در پژوهشهای اخیر یک مفهوم سازی سه

پرسیدن و نشان دادن شور و عالقه به تکالیف کالسی،

بعدی از درگیری در مدرسه را پذیرفتهاند (لی.)2010 ،

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی مدرسه و

الگوی درگیری در مدرسه که در این تحقیق پایه ساختاری

مشارکت در اداره کردن کالس و همانندسازی ،عنصر

برای بررسی درگیری دانشآموز فراهم خواهد کرد ،الگوی

هیجانی ،شامل تعلق به مدرسه و تعهد در انجام دادن

ارایه شده توسط فردریکس ،بلومنفلد و پاریس)2004( 3

تکالیف مدرسه میباشد (فین.)1525 ،طبق این الگو،

است که شامل عناصر رفتاری ،هیجانی و شناختی درگیری

مشارکت در فعالیتهای مدرسه ،تعلق دانشآموز به

میشود .درگیری در مدرسه یک مفهوم چندبعدی است

مدرسه را افزایش میدهد .به عبارت دیگر مشارکت مقدم

که از سه بعد ساخته شده است :رفتار ،هیجان و شناخت.

بر همانندسازی است (لی .)2010 ،نظریه کنترل اجتماعی

درگیری رفتاری شامل رفتارهای مثبت (برای مثال ،حضور

بر تشکیل یک بانداجتماعی تأکید میکند .باند اجتماعی با

در کالس درس ،تبعیت از قوانین و هنجارهای کالس

ایجاد یک ساختار در مدرسه رفتارهای مطلوب را افزایش

درس و انجام دادن تکالیف مدرسه) ،مداخله در یادگیری

داده و از بروز رفتارهای مشکلدار مثل ترک تحصیل،

و تکالیف آموزشگاهی (برای مثال ،تالش ،تمرکز و توجه)

بزهکاری و جرم و جنایت جلوگیری میکند .باند

و شرکت در فعالیتهای فوق برنامه (برای مثال ،ورزش)

اجتماعی با مولفه هیجانی درگیری در مدرسه همپوشانی

میشود .درگیری هیجانی شامل واکنشهای هیجانی

دارد (لی .)2010 ،نظریه دلبستگی بر اهمیت شکلگیری

دانشآموز و حس پیوند داشتن به مدرسه میشود .درگیری

یک رابطه هیجانی نیرومند با مدرسه و کارکنانش تأکید

شناختی به یادگیری خودتنظیم و راهبردهای یادگیری

میکند .طبق این نظریه ،همانند دلبستگی بین کودکان و

اشاره دارد (فردریکس و همکاران .)2004 ،یادگیرندگان

والدین ،بین دانشآموزان ،معلمان ،مدیران مدرسه و مربیان

خودتنظیم هنگام انجام تکالیف برای برنامهریزی ،نظارت

نیز یک رابطه مثبت شکل میگیرد (لی.)2010 ،

و ارزیابی شناختشان از راهبردهای فراشناختی استفاده

علی رغم کوششهایی که برای یکپارچه کردن چارچوب-

میکنند (پینتریچ و دی گروت1550 ،4؛ زیمرمن.)1550 ،9

های نظری انجام شده ،دو چالش عمده از فهم درگیری

آنها برای یادآوری ،سازماندهی و فهم مطالب از

در مدرسه به عنوان یک سازه چندبعدی جلوگیری میکند.

راهبردهای تکرار ،خالصه کردنو بسط معنایی استفاده می-
کنند (کورنو و ماندیناک1523 ،2؛ واینستاین و مایر،7
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 .)1522آنها تالششان را برای انجام تکالیف مدیریت کرده

یادگیری دو طبقه کلی از هدفها را دنبال کنند .اهداف

و کنترل میکنند ،برای مثال ،با پشتکار و جلوگیری از

تسلط و اهداف عملکرد (ایمز و آرچر .)1522 ،2دانش-

حواسپرتی ،خودشان را در فعالیتهای شناختی درگیر نگه

آموزانی با هدف تسلط در هنگام یادگیری بدنبال فهم

میدارند (کورنو1553 ،؛ پینتریچ و دی گروت.)1550 ،

مطالب هستند ،میخواهند بر یک مهارت تسلط یابند و از

بین استفاده از راهبردهای عمیق و سطحی تمایز وجود

طریق تالش شخصی ،شایستگیشان را افزایش دهند.

دارد .دانشآموزانی که از راهبردهای عمیق استفاده میکنند

دانشآموزانی با هدف عملکرد بیشتر نگران این هستند که

از نظر شناختی ،درگیرترند .آنها تالش بیشتری میکنند،

چطور عملکردشان با دیگران مقایسه میشود و بدنبال

بین مطالب جدید و مطالب قبالً آموخته شده رابطه برقرار

مشوقهای بیرونی هستند (آلدرمن.)27 ،2004 ،7

میکنند و درک بیشتری از مطالب دارند (واینستاین و مایر

مدل شناختی اجتماعی انتظار-ارزش (اکلس ،آدلر و

 .)1522پژوهشهای بسیاری هر یک از این مؤلفهها را

میس1524 ،2؛ اکلس1553 ،؛ ویگفیلد1524 5؛ ویگفیلد و

بطور مجزا مورد بررسی قرار میدهند اما مولفههای

اکلس2000،؛ میس ،ویگفیلد و اکلس  )1550به نقش

درگیری در مدرسه تأثیرات متقابلی بر روی یکدیگر می-

انتظارات دانشآموزان از موفقیتهای تحصیلی و ارزشی

گذارند .در واقع این مؤلفهها بطور پویایی به هم وابستهاند.

که برای تکالیف درسی قایل هستند توجه دارد .انتظار

آنها فرایندهای مجزا نیستند (فردریکس و دیگران.)2004 ،

موفقیت را (اکلس ،آدلر ،فوترمن ،10گاف 11و کازاال،12

منظور از انگیزش پیشرفت "میل یا اشتیاق برای کسب

1523؛ ویگفیلد )1554 ،بعنوان باورهای فردی درباره

موفقیت و شرکت در فعالیتهایی است که موفقیت در

اینکه تکالیف آتی را به چه خوبی انجام خواهد داد،

آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است"

تعریف کردهاند .این الگو پیشنهاد میکند که انتخاب

(اسالوین ،322 ،2002 ،1به نقلِ سیف .)237 ،1350 ،بنا

تکلیف تحت تأثیر ارزش تکلیف قرار میگیرد .انتظارات

به نظریه اتکینسون ،)1597( 2افرادی که انگیزش پیشرفت

(خودکارآمدی) و ارزشها مستقیماً بر عملکرد ،پشتکار و

باالیی دارند در تکالیفی که دارای درجه دشواری

انتخاب تکلیف تأثیر میگذارند .مؤلفههای انگیزش شامل

متوسطند ،موفقیت زیادی به دست میآورند .اینها تکالیف

اهداف دانشآموز ،خودطرحوارهها 13و حافظه هیجانیبر

چالش برانگیزند ،یعنی تکالیفی که دانشآموزان برای

انتظارات دانشآموزان تأثیر میگذارند (اکلس و دیگران،

موفقیت در انجام آنها حداکثر تالش خود را میکنند .این

1523؛ اکلس و ویگفیلد.)2002 ،

افراد وقتی شکست میخورند ،تالش را رها نکرده و تا

پژوهشها نشان دادند که انگیزش پیشرفت و جهتگیری

رسیدن به موفقیت تالش میکنند.

هدف 14بر استفاده از راهبردهای یادگیری و خودتنظیمی

طبق نظریهی اهداف پیشرفت بین اهداف ،انتظارات،

تأثیر میگذارد .دانشآموزانی که انگیزش پیشرفت باالیی

اسنادها ،تواناییها ،جهتگیری انگیزشی ،3مقایسه

دارند در موقعیت تکلیف ،اهداف تسلط را انتخاب میکنند

پیشرفت9

تا اهداف عملکرد را .این دانشآموزان تکالیف چالش

روابط مهمی وجود دارد .دانشآموزان میتوانند در هنگام

برانگیز را ترجیح میدهند و به جای استفاده از راهبردهای

1

8

2

9

اجتماعی ،مقایسه با خود 4و رفتارهای منتهی به

Eccles, Adler & Meece
Wigfield
10
Futterman
11
Goff
12
Kaczala
13
Self scheme
14
Goal orientation

Slavin
Atkinson
3
Motivational orientation
4
Self-comparison
5
Achievement-oriented behaviors
6
Ames & Archer
7
Alderman
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سطحی مثل به یادسپردن از راهبردهای عمیق مثل مرتبط

که خودکارآمدی و اهداف تسلط استفاده از راهبردهای

کردن مطالب جدید با مطالب قبالً آموخته شده استفاده

یادگیری معنادار را تحت تأثیر قرار میدهد.

میکنند .دانشآموزان با هدف تسلط ،پشتکار ،تالش،

طبق پژوهشی که توسط صداقت ،عابدین ،حجازی و

بازیابی حافظه بیشتر ،درک مطلب بهتر و استفاده بیشتر از

حسنآبادی ( )2011انجام شده است عوامل انگیزشی از
شده12

و

راهبردهای خودتنظیمی را نشان میدهند (راویندران،

قبیل توانایی ادراک شده ،ابزارگرایی ادراک

گرین و دی باکر2000،1؛ ایمز و آرچر1522 ،؛ آلدرمن،

اهداف پیشرفت ،درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی را

2004؛ ولترز ،یو و پینتریچ1552 ،2؛ الیوت ،مک گرگور و

پیشبینی میکنند.

گابل1555 ،3؛ میس ،بلومنفلد و هویلی1522 ،4؛ میلر،

با توجه به اینکه مؤلفههای انگیزش پیشرفت گوناگون مثل

گرین ،مونتالوو ،راویندران و نیکولز1552 ،9؛ گراهام و

جهتگیری هدف ،اهداف یادگیری و اهداف تسلط،

گوالن1551 ،2؛ نولن1522 ،7؛ پینتریچ و دی گروت،

خودکارآمدی و توانایی ادراک شده با درگیری شناختی

1550؛ گرین و میلر.)1552،

رابطه دارند و روی آن تأثیر میگذارند ،هدف از انجام

پژوهشهایی که در چارچوب الگوی انتظار-ارزش انجام

پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزش پیشرفت بر روی

شدند ،نشان دادند که انگیزش پیشرفت ،انتظار ادراک

درگیری شناختی (یادگیری خودتنظیمی و استفاده از

شده 2و خودکارآمدی ،درگیری شناختی معنادار را پیش

راهبردهای شناختی)دانشآموزان دختر و پسر مقطع

بینی میکند .به عبارت دیگر ،دانشآموزان با انتظار ادراک

راهنمایی شهر رامیان است .بهعبارت دیگر این فرضیه

شده و خودکارآمدی باال از راهبردهای شناختی و

مورد آزمون است که انگیزش پیشرفت روی درگیری

خودتنظیمی استفاده میکنند (فورگاس2000 ،5؛ رایان و

شناختی تأثیرمیگذارد.

دسی.)2000 ،10
در پژوهشی پینتریچ ( )1555نشان داد که باورهای

فرضيهها

انگیزشی مثل خودکارآمدی ،ارزش تکلیف و جهتگیری

 .1انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی تأثیر میگذارد.

هدف ،به توسعه و تقویت یادگیری خودتنظیم کمک می-

 .2انگیزش پیشرفت بر یادگیری خودتنظیمی تأثیر می-

کنند.

گذارد.

همچنین در پژوهشی که توسط والکر،11گرین و

مانسل12

 .3انگیزش پیشرفت بر استفاده از راهبردهای شناختی تأثیر

( )2002انجام شده نشان داده شده است که مؤلفههای

میگذارد.

انگیزش از قبیل خودکارآمدی ،انگیزش درونی و
همانندسازی ،درگیری شناختی و استفاده از راهیردهای

روش

عمیق را پیش بینی میکند و انگیزش بیرونی استفاده از

در این پژوهش از روش تحقیق علی پس رویدادی و از

راهبردهای سطحی را پیش بینی میکند .در پژوهشی مشابه

طرح علی-مقایسهای استفاده شد .ابتدا دانشآموزان

گرین ،میلر ،کراسون ،13داک 14و اکی )2004( 19دریافتند

پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس را تکمیل کردند .برای

1

9

2

10

Forgas
Ryan & Deci
11
Walker
12
Mansell
13
Crowson
14
Duke
15
Akey
16
Perceived instrumentality

Ravindran, Green & DeBacker
Wolters, Yu & Pintrich
3
Elliot, McGregor & Gable
4
Hoyle
5
Miller, Greene, Montalvo, Ravindran & Nickols
6
Graham & Golan
7
Nolen
8
Perceived expectancy

34

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال هفتم ،شماره د.م ،تابستان  ،5931پیاپی 62

انتخاب گروه دانشآموزانی با انگیزش پیشرفت باال و

ضریب پایایی آزمون با روش آلفای کرونباخ  .77برآورد

گروه دانشآموزانی با انگیزش پیشرفت پایین از روش

شده است.یک نمونه سوال این است« :آیا اغلب شما

گروههای انتهایی استفاده کردیم .برای جمعآوری

تالش میکنید تا برای حل مسائل برنامهریزی کنید؟»

اطالعات درباره متغیرهای درگیری شناختی ،یادگیری

پاسخها به هر سوال در طول یک مقیاس پنج درجهای،

خودتنظیمی و استفاده از راهبردهای شناختی ،شرکت

درجهبندی میشود ،طیف از یک (تقریباً هیچوقت) تا پنج

کنندگان پرسشنامه درگیری در مدرسه را تکمیل کردند.

(تقریباً اکثر اوقات) میباشد .چهار سوال خرده مقیاس

دادهها با استفاده از آزمونTمستقل مورد تجزیه و تحلیل

استفاده از راهبرد شناختی ،استفاده از رویکرد راهبردی به

قرار گرفتند.

یادگیری را اندازهگیری میکند .یک نمونه سوال این است:

جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر و پسر

«اغلب شما تالش میکنید تا چیزی را که مطالعه میکنید

مقطع راهنمایی شهر رامیان در سال تحصیلی 1351-52

به چیز دیگری که از قبل یاد گرفتهاید مرتبط کنید؟»

تشکیل دادند که شامل  903نفر میشدند .با استفاده از

پاسخها به هر سوال در طول یک مقیاس پنج درجهای،

جدول تعیین حجم نمونه کرجسی ومورگان ،حجم نمونه

درجهبندی میشوند ،طیف از یک (تقریباً هیچوقت) تا پنج

 212دانشآموز تعیین شد که از طریق نمونه گیری

(تقریباً اکثر اوقات) میباشد (وانگ ،ویلت و اکلس،7

تصادفی خوشهایانتخاب شدند )%43(54 .دانشآموز پسر

.)2011

و  )%92(122دانشآموز دختر بودند.

ابزار دیگر پژوهش ،پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس

یکی از ابزارهای پژوهش پرسشنامه درگیری در مدرسه

بود که شامل  25سوال میشد .هرمنس برمبنای دانش

بود که توسط وانگ ،ویلِت و اکلس و براساس چارچوب

نظری و تجربی موجود دربارهی نیاز به پیشرفت و با

نظری پیشنهاد شده توسط فردریکس و دیگران ساخته

بررسی پژوهشهای مربوط به این زمینه پرسشنامهی

شده است .در ساختن این پرسشنامه از مقیاس

انگیزش پیشرفت را تهیه کرد (هرمنس.)1570 ،2ضریب

لیکرتاستفاده شده است .این پرسشنامه  23سوالی دارای

پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ..24

سه مقیاس درگیری رفتاری ،درگیری هیجانی و درگیری

برآورد شده است.

شناختی میباشد که به منظور پاسخ به سواالت پژوهش از
سواالت مقیاس شناختی استفاده شده است .مقیاس
درگیری رفتاری شامل دو خرده مقیاس توجه 1و

یافتهها

پذیرش2

دادهها توسط نرمافزار 12spssمورد تحلیل قرار گرفتند.

و مقیاس درگیری هیجانی شامل دو خرده مقیاس تعلق 3و

دادهها در سطح آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف

ارزشدهی 4میشود .مقیاس شناختی شامل دو خرده

استاندارد و در سطح آمار استنباطی شامل آزمون  Tمستقل

مقیاس میباشد :خرده مقیاس یادگیری خودتنظیمی و

میشود.

خرده مقیاس استفاده از راهبردهای شناختی .چهار سوال

در جدول  1تعداد دانشآموزان با انگیزش پیشرفت باال و

خرده مقیاس یادگیری خودتنظیمی ،توانایی ادراک شده

انگیزش پیشرفت پایین و همچنین میانگین و انحراف

دانشآموز از خود نظارتی 9و ارزیابی 2را نشان میدهد.

استاندارد دانشآموزان در مقیاسهای درگیری شناختی،

این پرسشنامه توسط محقق ترجمه و اجرا شده است.
1

5

2

6

Students’ perceived ability of self-monitoring
evaluation
7
Wang, Willett & Eccles
8
Hermans

attention
compliance
3
belonging
4
valuing
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تأثیر میزان انگیزش پیشرفت بر درگیری شناختی در بین دانشآموزان مقطع راهنمایی /کاغذلو و ابراهیمی قوام

یادگیری خودتنظیمی و استفاده از راهبردهای شناختی
نشان داده شده است.
جدول شماره  .5دادههای آمار توصيفي برای دانشآموزان با انگيزش پيشرفت باال و انگيزش پيشرفت پایيندر مقياسهای درگيری شناختي،
یادگيری خودتنظيمي و استفاده از راهبردهای شناختي.
گروهها

حجم گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

مقیاسها

انگیزش پیشرفت باال

31

33/23

2/522

انگیزش پیشرفت پایین

31

25/35

3/521

انگیزش پیشرفت باال

31

12/42

1/235

یادگیری خودتنظیمی

انگیزش پیشرفت پایین

31

14/42

2/222

استفاده از راهبردهای شناختی

انگیزش پیشرفت باال

31

14/54

2/422

انگیزش پیشرفت پایین

31

13/74

2/179

درگیری شناختی

جدول . 2نتایج آزمون Tمستقل در مقیاسهای درگیری شناختی ،یادگیری خودتنظیم و استفاده از راهبردهای شناختی.
مقیاسها

T

df

)Sig. (2-tailed

درگیری شناختی

4/259

20

.000

یادگیری خودتنظیمی

4/024

94/27

.000

استفاده از راهبردهای

2/023

20

.042

شناختی

جدول 1نشان میدهد که تفاوت میانگین بین گروههای

آزمون ولچ ،در درجات آزادی این خرده مقیاس تصحیح

دانشآموزان با انگیزش پیشرفت باال و پایین در مقیاس-

صورت گرفت.

های درگیری شناختی و یادگیری خودتنظیمی بیشتر از

فرضیه .1سطح معناداری مشاهده شده برای درگیری

تفاوت آنها در مقیاس استفاده از راهبردهای شناختی است.

شناختی  p<.0/01است .بین میانگینهای گروههای

به منظور پاسخ به سؤاالت پژوهش ،آزمون  Tمستقل برای

دانشآموزان با انگیزش باال و پایین در مقیاس درگیری

تعیین معناداری تفاوت بین میانگینهای دو گروه دانش-

شناختی تفاوت معنادار مشاهده شد .بنابراین فرضیه 1

آموزان با انگیزش پیشرفت باال و پایین در مقیاسهای

مورد تأیید قرار گرفت.

درگیری شناختی ،یادگیری خودتنظیم و استفاده از

فرضیه .2سطح معناداری مشاهده شده برای یادگیری

راهبردهای شناختی مورد استفاده قرار گرفت.جدول2

خودتنظیمی  p<.0/01است .بین میانگینهای گروههای

نتایج آزمونTمستقل را در مقیاسهایدرگیری شناختی،

دانشآموزان با انگیزش باال و پایین در خرده مقیاس

یادگیری خودتنظیم و استفاده ازراهبردهای شناختی نشان

یادگیری خودتنظیمی تفاوت معنادار مشاهده شد .بنابراین

میدهد .مفروضه برابر بودن واریانسهای دو گروه در

فرضیه  2مورد تأیید قرار گرفت.

خرده مقیاسهای درگیری شناختی و استفاده از

فرضیه .3سطح معناداری مشاهده شده برای استفاده از

راهبردهای شناختی رعایت شده است .اما با توجه به اینکه

راهبردهای شناختی  p<.0/05است .بین میانگینهای

فرض برابر بودن بودن واریانسهای دو گروه در خرده

گروههای دانشآموزان با انگیزش باال و پایین در خرده

مقیاس یادگیری خودتنظیمی رعایت نشده با استفاده از

مقیاس استفاده از راهبردهای شناختی تفاوت معنادار
مشاهده شد .بنابراین فرضیه  3مورد تأیید قرار گرفت.
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بحث و نتيجهگيری

شناختی تفاوت معنادار مشاهده شد .بنابراین یافتههای

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر میزان انگیزش

پژوهش از فرضیه سوم حمایت کردند .این یافته همانند

پیشرفت بر درگیری شناختی دانشآموزان دختر و پسر

یافتههای دیگر پژوهشگران (راویندران و همکاران 2000،؛

مقطع راهنمایی بود .یافتهها نشان دادند که بطور کلی بین

آلدرمن2004 ،؛ ولترز و همکاران1552 ،؛ الیوت و

میانگینهای گروههای دانشآموزان با انگیزش پیشرفت

همکاران1555 ،؛ میس و همکاران1522 ،؛ میلر و

باال و پایین در مقیاس درگیری شناختی تفاوت معنادار

همکاران )1552 ،نشان داد که انگیزش پیشرفت باال

وجود دارد ،بنابراین یافتههای پژوهش از فرضیه اول

استفاده از راهبردهای شناختی را پیش بینی میکند .بدین

حمایت کردند.پینتریچ و دی گروت( )1550در پژوهشی

معنی که دانشآموزانی که انگیزش پیشرفت باالیی دارند

رابطه بین باورهای انگیزشی و درگیری شناختی را مورد

به احتمال بیشتری از راهبردهای شناختی استفاده میکنند.

مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند که دانشآموزانی که

طبق نظریهی اهداف پیشرفت بین اهداف ،انتظارات،

انگیزش پیشرفت باالیی دارند به احتمال بیشتری از

اسنادها ،تواناییها ،جهتگیری انگیزشی ،مقایسه

راهبردهای شناختی ،راهبردهای خودتنظیمی و راهبردهای

اجتماعی ،مقایسه با خود و رفتارهای منتهی به پیشرفت

فراشناختی استفاده میکنند و اغلب در برخورد با تکالیف

روابط مهمی وجود دارد .بر اساس این نظریه ،دانشآموزان

دشوار پشتکار بیشتری نشان میدهند .یافتههای این

در موقعیت تکلیف دو نوع هدف را انتخاب میکنند،

پژوهش همسو با یافتههای پژوهش حاضر میباشند.

اهداف تسلط و اهداف عملکرد .دانشآموزانی که اهداف

همچنین پینتریچ ( )1555در پژوهشی نشان داد که اهداف

تسلط را انتخاب میکنند ،تکالیف چالش برانگیز را ترجیح

تسلط قوی ًا استفاده از راهبردهای شناختی و راهبردهای

میدهند و به جای استفاده از راهبردهای سطحی مثل به

یادگیری خودتنظیمی را پیشبینی میکنند .یافتههای این

یادسپردن از راهبردهای عمیق مثل مرتبط کردن مطالب

پژوهش نیز از فرضیه ما مبنی بر اینکه انگیزش پیشرفت

جدید با مطالب قبالً آموخته شده استفاده میکنند .همچنین

بر درگیری شناختی تأثیر میگذارد حمایت میکند.

ایمز و آرچر ( )1522در پژوهشی که بر روی  51پسر و

در ارتباط با فرضیه دوم ،بین میانگینهای گروههای دانش-

 29دختر مقطع راهنمایی انجام دادند دریافتند که دانش-

آموزان با انگیزش پیشرفت باال و پایین در خرده مقیاس

آموزان با اهداف تسلط به احتمال بیشتری از راهبردهای

یادگیری خودتنظیمی تفاوت معنادار وجود دارد ،بنابراین

یادگیری مؤثر استفاده میکنند و تکالیفی را ترجیح میدهند

یافتههای پژوهش از فرضیه دوم حمایت کردند .این یافته

که چالش برانگیز باشند و همچنین باور دارند که تالششان

همانند یافتههای دیگر پژوهشگران (صداقت و همکارن،

به موفقیت منجر میشود.

2011؛ فورگاس2000 ،؛ دسی و رایان2000 ،؛ گراهام و

در توضیح یافتههای پژوهش ،الگوی انگیزشی انتظار-

گوالن1551 ،؛ نولن1522 ،؛ گرین و میلر)1552 ،نشان داد

ارزش بیان میکند که اهداف دانشآموز بر انتظارات

که انگیزش پیشرفت باال یادگیری خودتنظیم را پیش بینی

(خودکارآمدی) دانشآموز تأثیر میگذارد و در مقابل

میکند .بدین معنی که دانشآموزانی که انگیزش پیشرفت

انتظارات و ارزشها مستقیماً بر عملکرد ،پشتکار و انتخاب

باالیی دارند به احتمال بیشتری از راهبردهای یادگیری

تکلیف تأثیر میگذارد.والکر و همکاران ( )2002نشان

خودتنظیم برای کنترل و هدایت شناختشان استفاده می-

دادند که مؤلفههای انگیزش از قبیل خودکارآمدی،
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از راهبردهای عمیق را پیش بینی میکند .در پژوهشی

پیشرفت باال و پایین در خرده مقیاس استفاده از راهبردهای

مشابه ،گرین و همکاران ( )2004دریافتند که دانشآموزان
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Abstract
The aim of this study was to examine the effect of achievement motivation level on cognitive engagement, selfregulating learning, and the use of cognitive strategies.The statistical population of the research comprised all
male/female middle school students enrolling in academic year 2012-2013 in the city of Ramian that including
503 students. Using krejcie and morgan table of determining sample size and random cluster sampling, 216 middle
school students were selected as sample. Among them, 94(43%)were male and 122(56%) were female.The
research had a expost facto method. Cognitive engagement’Data collected from school engagement questionnaire.
This Questionnaire developed by Wang, Willett & Eccles based on the theoretical framework proposed by
Fredricks, Blumenfeld & Paris. Another measurement tool was Hemans' Achievement Motivation Test .Data
were analyzed usingindependent T-test. The results showed that there existed significant differences between the
average score of student group with high achievement motivation and student group with low achievement
motivation on the scale of cognitive engagement and the subscales of self-regulating learning, and cognitive
strategies.
Key words: Achievement Motivation; Cognitive Engagement;Cognitive Strategies; Self-regulating Learning.
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