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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  علمی نامه فصل

  1398سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 

  آموزان دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش بررسی رابطه خودنظم
 شیراز کالس ششم شهر

 2، صفورا عسکري1شفیعی سروستانیمریم 

  2/7/98پذیرش:                                                                 18/4/98دریافت: 

  چکیده        
آموزان کالس ششم  دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین خودنظم

همبستگی انجام شد. جامعه آماري -پژوهش از نظر هدف، کاربردي است که به شیوه توصیفیشهر شیراز بود. این 
اي  گیري خوشه شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه 4آموزان کالس ششم ناحیه  پژوهش شامل دانش

اي پژوهش شامل عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاره ) به125) و دختر (107نفر پسر ( 232اي، تعداد  چندمرحله
) 2016آموزان در مدرسه (ویگا،  نامه اشتیاق دانش ) و پرسش1987دهی تحصیلی (کانل و ریان،  نامه خودنظم پرسش

اي، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  نمونه هاي آماري تی تک ها با آزمون نامه هاي حاصل از پرسش بود. داده
هاي  پژوهش نشان داد که بین متغیر  تحلیل شد. یافته سازي معادالت ساختاري چندمتغیره به کمک مدل

دار و مثبت وجود دارد. همچنین از دیدگاه  آموزان در مدرسه همبستگی معنی دهی تحصیلی و اشتیاق دانش خودنظم
کننده مثبت و  بینی آموزان در مدرسه، پیش دهی تحصیلی دانش آموزان کالس ششم شهر شیراز، خودنظم دانش
آموزان و  دهی تحصیلی دانش یاق آنان در مدرسه است. بر اساس نتایج به دست آمده بهبود خودنظمدار اشت معنی

دهی  ریزان درسی و مدرسان راهبردهاي خودنظم شود برنامه معلمان باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می
ند تا موجبات اشتیاق بیشتر، موفقیت آموزان و معلمان آموزش ده هاي آموزشی به دانش تحصیلی را در قالب دوره

                   .تحصیلی و خودکارآمدي بیشتر فراهم شود

  آموزان کالس ششم. تحصیلی، اشتیاق در مدرسه، دانش دهی خودنظمها:   کلیدواژه
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  مقدمه
جریانی مداوم و عنوان  یابد و به عنوان فعالیتی که از بدو تولد آدمی تا زمان مرگ ادامه می تعلیم و تربیت به

سازد از دیرباز تاکنون وجود داشته است (اجاق و  پیوسته که کل شخصیت فرد را متحول می
شود که  عنوان یک عامل توسعه و پیشرفت در سراسر دنیا محسوب می ). این جریان به1392شهرستانی،

کند تا  اد کمک میها را از جهل و بدبختی به سمت دانش و شادي سوق داده است. آموزش به افر انسان
ازلحاظ فیزیکی، ذهنی، اخالقی، معنوي و احساسی رشد کنند و با فراهم کردن محیط یادگیري مناسب، 

ها را در او توسعه داده تا احساس مفید بودن را هرچه بیشتر در او ایجاد کند  زمینه ایجاد مهارت و نگرش
گیري  ، آموزش ابتدایی به سبب شکلهاي آموزش اجباري ). در بین دوره2013، 1(اتور و همکاران

گیري شخصیت،  هاي شکل شخصیت کودك در این دوران بسیارحائز اهمیت است. در طول این سال
نفس و تمایل به یادگیري را در هر کودك ایجاد کند (وزارت  کند اعتماد به  وپرورش سعی می آموزش
سالگی در شش سال تحصیلی  13تا  7آموزان از  ). در ایران دانش2018، 2وپرورش سنگاپور آموزش

اي نو پا در سیستم آموزشی ما  گذرانند. در این بین پایه ششم ابتدایی که پایه دوران ابتدایی خود را می
آید  اي از رشد شخصیت فرد به حساب می است با آغاز دوره نوجوانی همراه است، که یک دوره هسته

  ).3،2016(سادونیکوا
سالی است که با تغییرات جسمی، اجتماعی، رفتاري و  دکی به بزرگنوجوانی دوره گذار از کو

زندگی بین بلوغ و دستیابی به  دوره«عنوان  ). این دوره به2016، 4شناختی همراه است (هاتانو و همکاران
 18تا  12) که عموماً از 2016و همکاران، 5شده است (کلیفورد  شناخته» ساالن نقش و مسؤولیت بزرگ

). در دوره نوجوانی افراد در معرض تأثیرات اجتماعی قرار 2017، 6شود (توسینیو ر گرفته میسالگی در نظ
منظور دستیابی به موفقیت در این دوران، نوجوانان نیاز به توسعه  ). لذا به2016، 7دارند (فوکس و بلیکمور

  ).2017دهی دارند (توسینیو،  اجتماعی ازجمله خودنظم - هاي شناختی ها و شایستگی مهارت
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شده است (زیگلر و  هاي علمی توصیف  عنوان منبع اقدامات هدفمند و قلب پروسه دهی به خودنظم
ریزي رفتار خود است (پوریل و  ). برخی از اجزاي اساسی آن نظارت، کنترل و برنامه2018، 1اپدناکر

را کنترل و عملکرد خود سازد تا رفتار و اقدامات خود  دهی، افراد را قادر می ). خودنظم2017، 2همکاران
). کلیف و 2018شده تنظیم کنند (زیگلر و اپدناکر،  را در صورت لزوم براي رسیدن به اهداف تعیین

دهی است و افرادي که در  ) معتقدند که دوران کودکی دوره بنیادین توسعه خودنظم2018( 3همکاران
سالی عملکرد بهتري از خود نشان  دهند، در بزرگ دهی را در خود پرورش می سنین پایین خودنظم

دهی یک مهارت اصلی براي  ) نشان دادند که خودنظم2018( 4دهند. همچنین اسکیب و همکاران می
کننده سطح باالیی  بینی دهی در سنین خاص، پیش در مدرسه است، زیرا سطح باالیی از خودنظمآمادگی 

سالی  هاي کودکی در مدرسه و بزرگ از نتایج تحصیلی، شناختی و اجتماعی در بسیاري از مقاطع سال
یک توانند با انتخاب  ده می آموزان خودنظم ) اذعان دارند که دانش2018است. زیگلر و اپدناکر (

استراتژي یادگیري مناسب، پیشرفت خود را ارزیابی کرده و در صورت لزوم رفتار خود را تعدیل کنند و 
هایی براي یادگیري مؤثر  آموزان از مهارت یا بر اساس استراتژي، یادگیري خود را تغییر دهند. این دانش

آموزانی که این  از دیگر دانش هاي خاصی دارند که آنها را کنند و ویژگی در مدرسه وزندگی استفاده می
) 2هاي شناختی،  ) استفاده از استراتژي1اند از: ها عبارت ویژگی را ندارند متمایز کرده است. این ویژگی

ریزي و کنترل فرایندهاي ذهن براي دستیابی به اهداف  ) برنامه3کنترل و تالش براي ترتیب زمان، 
هاي تحصیلی و  تالش کافی براي کنترل و تنظیم برنامه )5هاي یادگیري مناسب،  ) ایجاد محیط4شخصی، 

  .)2014محیط کالس (دوستیان، 
آید  کننده قوي براي پیشرفت تحصیلی به شمار می بینی عنوان یک عامل پیش دهی تحصیلی به خودنظم

مل ). اندیشمندان در گذشته بر این باور بودند که عا2014، دوستیان و همکاران، 2014، 5(لی و همکاران
موفقیت یک کشور در برخورداري از تسهیالت مادي و کمی است ولی با گذشت زمان به این نتیجه 

برد  هاي نوین بدون فراگیرانی مشتاق و باانگیزه راه به جایی نمی رسیدند که تمام تجهیزات و فناوري
تیاق در مدرسه و ) در پژوهشی دریافتند که اش2018( 6). استفنسون و همکاران1393(شریفی و همکاران، 
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باشند و یک رابطه دوسویه دارند. لذا یکی از عوامل مهم در پیشرفت  دهی به هم مربوط می خودنظم
عنوان میزان تعهد و مشارکت  اشتیاق به ).1393باشد (زاللی و قربانی،  تحصیلی اشتیاق به مدرسه می

، 1ه است (پویسا و همکارانشد هاي اجتماعی توصیف آموز در برنامه درسی، مدرسه و فعالیت دانش
هاي اشتیاق در مدرسه ازنظر ویگا شامل ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاري و پویایی است  ). مؤلفه2017
عنوان یک عنصر کلیدي براي ارتقاي نتایج علمی و آموزشی در نظر  ). اشتیاق در مدرسه به2016، 2(ویگا

کنند  زانی که از این ویژگی برخوردارند بیان میآمو ) و دانش2018، 3شود (گومنز و همکاران گرفته می
). 2018، 4شوند (میراندا زاپاتا و همکاران که با توجه به اهمیت فرایند یادگیري، در این فرایند درگیر می

مهم دي یک مناان عنواز آن به ست تا جایی که احیاتی ي گیردیااي سه برربه مدز موآنشق داشتیاا
آموزان با عملکرد تحصیلی آنان  ). تحقیقات نشان داده که اشتیاق دانش1394 شود (کلویر، د مییاي یاگیر

در موضوعات مختلف رابطه مستقیم دارد که در این پژوهش ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاري و پویایی 
  اشتیاق مورد بررسی قرار گرفته است.

ور مجزا صورت گرفته ط دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه به تحقیقات متعددي در زمینه خودنظم
دهی تحصیلی و رابطه آن با اشتیاق  است، ولی با توجه به کمبود وجود پژوهش در حیطه خودنظم

دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه  آموزان در مدرسه، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خودنظم دانش
ن مطالعه به دنبال یافتن این شیراز انجام شده است. به عبارتی ای آموزان کالس ششم شهر در بین دانش

آموزانی با  توان دانش پاسخ است که در صورت وجود رابطه مثبت میان این دو متغیر چطور می
 آموزان به مدرسه بار آورد.  منظور تقویت اشتیاق دانش دهی تحصیلی بیشتري به خودنظم

  
  هاي پژوهش سؤال

  اند از: وهش عبارتبا توجه به مطالب ذکرشده، سؤاالت اساسی در این پژ   
  هاي آن به چه میزان است؟ آموزان کالس ششم و مؤلفه دهی تحصیلی دانش خودنظم -1
  هاي آن به چه میزان است؟ آموزان کالس ششم و مؤلفه اشتیاق در مدرسه دانش -2
 داري وجود دارد؟ آموزان در مدرسه رابطه معنی دهی تحصیلی با اشتیاق دانش آیا بین خودنظم -3
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آموزان در  داري براي اشتیاق دانش کننده معنی بینی آموزان، پیش دهی تحصیلی دانش ا خودنظمآی -4
 مدرسه است؟

  
  روش

  همبستگی انجام شد.   - هاي کاربردي است که به شیوه توصیفی این پژوهش در قلمرو پژوهش
  

  گیري جامعه، نمونه و روش نمونه
نفر تشکیل  4500به تعداد حدوداً  4آموزان کالس ششم شهر شیراز ناحیه  جامعه آماري این پژوهش را دانش

اي  گیري خوشه نفر نمونه نیاز است که با استفاده از روش نمونه 351دهند. بر اساس جدول مورگان به  می
نفر پسر  232وزان) تعداد آم هاي موجود (عدم همکاري مدارس و دانش اي، به دلیل محدودیت چندمرحله

عنوان نمونه انتخاب شدند. بدین صورت که از بین نواحی چهارگانه آموزش و  ) به125) و دختر (107(
مدرسه و از هر  4) انتخاب، سپس از بین مدارس این ناحیه، 4پرورش شهر شیراز یکی از نواحی (ناحیه

هاي پژوهش توزیع شد. براي تحلیل  مهنا کالس سال ششم به صورت تصادفی انتخاب و پرسش 2مدرسه 
اي براي سؤال پژوهشی اول و دوم،  نمونه از آزمون تی تک spss23هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار  داده

از رگرسیون چندمتغیره  lisrelو بااستفاده از نرم افزار      ضریب همبستگی پیرسون براي سؤال پژوهشی سوم 
  شده است. اختاري براي سؤال پژوهشی چهارم استفاده سازي معادالت س به کمک مدل

  
  ابزارهاي پژوهش
  نامه استفاده شد: گیري متغیرها از دو پرسش منظور اندازه در پژوهش حاضر به

  دهی تحصیلی نامه خودنظم پرسش-1
گیري میزان  توسط کانل و ریان براي اندازه 1987دهی تحصیلی، در سال  خودنظم نامه پرسش 

ها شامل  ماده و چهار زیرمقیاس است که زیرمقیاس 32نامه حاوي  دهی کودکان تهیه شد. پرسش خودنظم
مقیاس  دهی شناختی و انگیزه درونی هستند. دو خرده دهی درونی، خودنظم دهی بیرونی، خودنظم خودنظم

دهی شناختی و انگیزه  سؤال و دو خرده مقیاس خودنظم 9دهی بیرونی و درونی هر کدام شامل  ظمخودن
اي قرار دارد.  درجه 4هاي هر گزینه روي پیوستار  سؤال هستند. گستره پاسخ 7درونی نیز هر کدام شامل 

نه خیلی «امتیاز،  3» تقریباً درست«امتیاز،  4» خیلی درست«ها به  گذاري هریک از زیرمقیاس براي نمره
ها پس از جمع  شود. میانگین هریک از زیرمقیاس امتیاز داده می 1» اصالً درست نیست«امتیاز و  2» درست
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جویی بیشتر است. دیوس و همکاران (به نقل از  شود. میانگین باالتر نشانگر خودنظم ها محاسبه می نمره
نامه  هاي پرسش ي کرونباخ زیرمقیاس) در پژوهش خود ضریب آلفا1391کدیور، فرزاد و دستا، 

دهی  ، خودنظم75/0دهی بیرونی= اند: خودنظم دهی تحصیلی را بدین شرح گزارش کرده خودنظم
که این نتایج حاکی از پایایی  88/0و انگیزش درونی= 88/0دهی شناختی= ، خودنظم85/0درونی=

دهی تحصیلی در این  مه خودنظمنا براي تعیین پایایی پرسش .هاي این آزمون است مطلوب زیرمقیاس
منظور بررسی  به دست آمد. همچنین به 78/0پژوهش از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 

هاي هر بعد با نمره کل مورد ارزیابی قرار گرفت.  دهی تحصیلی همبستگی نمره نامه خودنظم اعتبار پرسش
دهی شناختی و  دهی درونی، خودنظم بیرونی، خودنظم دهی نتایج نشان دادند که همبستگی ابعاد خودنظم

  معنی دار است که این مطلب حاکی از اعتبار آزمون است. 001/0انگیزش درونی با نمره کل در سطح 
  
  آموزان در مدرسه نامه اشتیاق دانش پرسش-2
عبارت است و هدف آن بررسی  20توسط ویگا ساخته شده و داراي  2016این مقیاس در سال  
آموزان در مدرسه (اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی، اشتیاق رفتاري و اشتیاق  هاي اشتیاق دانش ؤلفهم

گذاري شده است (کامالً مخالفم  نمره 6تا  1پویایی) است. این مقیاس براساس طیف لیکرت است که از 
، 6هاي  ). عبارت6قم = ؛ کامالً مواف5؛ موافقم = 4؛ تاحدي موافقم = 3؛ تاحدي مخالفم =2؛ مخالفم = 1= 

؛ 5؛ مخالفم = 6شوند (کامالً مخالفم =  گذاري می به صورت معکوس نمره 15و  14، 13، 12، 11، 10
هاي  ). مجموع امتیازهاي عبارت 1؛ کامال موافقم = 2؛ موافقم = 3؛ تاحدي موافقم = 4تاحدي مخالفم =

دهد. با  اي فرد میزان اشتیاق به مدرسه را نشان میدهنده امتیاز فرد و مجموع کل امتیازه هر زیرمقیاس نشان
  کنیم. هاي به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت می این روش تحلیل نمره

  
 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمرات

20 70 100 

 
سطح  80تا  41آموزان در مدرسه ضعیف،  باشد، میزان اشتیاق دانش 40تا  20در صورتی که نمرات 

) در پژوهش خود 1390میزان اشتیاق آنان بسیار خوب است. سرمد و همکاران ( 120تا  60متوسط و 
ارش آموزان در مدرسه را بدین شرح گز نامه اشتیاق دانش هاي پرسش ضریب آلفاي کرونباخ زیرمقیاس

که  85/0- و اشتیاق پویایی 70/0-، اشتیاق رفتاري82/0-، اشتیاق عاطفی76/0-اند: اشتیاق شناختی کرده
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نامه اشتیاق  براي تعیین پایایی پرسش .هاي این آزمون است این نتایج حاکی از پایایی مطلوب زیرمقیاس
به  71/0که مقدار آن  آموزان در مدرسه در این پژوهش از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد دانش

نامه از  نامه است. همچنین براي تعیین روایی پرسش قبول این پرسش  دهنده اعتبار قابل دست آمد که نشان
نامه با موضوع و هدف پژوهش را متخصصان تأیید  هاي پرسش روایی محتوایی استفاده شد و انطباق سؤال

هاي هر بعد با نمره کل مورد  ش همبستگی نمره). همچنین در این پژوه1390کردند (سرمد و همکاران، 
ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که همبستگی ابعاد اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی، اشتیاق رفتاري و 

  دار است که این مطلب حاکی از اعتبار آزمون است. معنی 05/0اشتیاق پویایی با نمره کل در سطح 
  

  ها یافته
  دي پژوهشتوصیف متغیرهاي کلی

دهی تحصیلی، بعد  دهد بین ابعاد خودنظم هاي پژوهش نشان می هاي گردآوري شده درباره سازه داده
دهی  دهی بیرونی، خودنظم از وضعیت بهتري نسبت به بعد خودنظم 38/29دهی درونی با نمره  خودنظم

عد اشتیاق رفتاري با نمره شناختی و انگیزش درونی برخوردار است. همچنین بین ابعاد اشتیاق در مدرسه، ب
از وضعیت بهتري نسبت به بعد اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی و اشتیاق پویایی برخوردار است.  51/26

  ) نشان داده شده است.1دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه در جدول ( وضعیت توصیفی ابعاد خودنظم
  

  . آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعداد  
 نمونه

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه

 38825/11 4310/73 00/113 00/45 232 اشتیاق در مدرسه
 00428/12    46/103     00/161 00/70 232 دهی تحصیلی  خودنظم

 49663/9 7543/28 00/36 00/13 232 دهی بیرونی  خودنظم
 28773/4 3836/29 00/36 00/16 232 دهی درونی  خودنظم
 58949/2 9871/24 00/28 00/14 232 دهی شناختی  خودنظم

 20683/4 3405/20 00/28 00/9 232 انگیزش درونی
 47116/3 6422/25 00/30 00/11 232 اشتیاق شناختی
 45158/4 5776/21 00/30 00/6 232 اشتیاق عاطفی
 29803/5 5129/26 00/30 00/6 232 اشتیاق رفتاري
 32614/5 0129/22 00/30 00/5 232 اشتیاق پویایی
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  هاي آن به چه میزان است؟ آموزان کالس ششم و مؤلفه دهی تحصیلی دانش خودنظم -1
  

 آموزان کالس ششم شهر شیراز دهی تحصیلی دانش اي براي شناسایی وضعیت خودنظم . نتایج تی تک نمونه2جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 
 استاندارد

کفایت سطح 
قابل قبول 

)5/2( 

  مقدار
t 

 درجه آزادي
سطح 

 معناداري

 50/0 17/3 دهی بیرونی خودنظم

5/2 

58/20 

231 

0001/0 

 0001/0 45/24 47/0 26/3 دهی درونی خودنظم

 0001/0 03/44 36/0 56/3 دهی شناختی خودنظم

 0001/0 28/10 60/0 90/2 انگیزش درونی

  
آموزان کالس  دهی تحصیلی دانش اي میانگین ابعاد خودنظم نمونه ) نتیجه آزمون تی تک2جدول (

دهد که این  ) نشان می5/2ششم شهر شیراز را در نمونه پژوهش و مقایسه آن با سطح کفایت قابل قبول (
جدول، میانگین  آید. بر اساس نامه به دست می هاي پرسش گویه 4تا  1معیار میانگین از میانگین نمرات 

به دست آمده ، در  tتمامی ابعاد باالتر از سطح کفایت قابل قبول بوده است. همچنین باتوجه به مقادیر 
دهی تحصیلی  دار است. این بدان معناست که خودنظم معنی 0001/0تفاوت در سطح  231درجه آزادي 

  آموزان در تمامی ابعاد از میزان مطلوبی برخوردار است. دانش
  

  هاي آن به چه میزان است؟ آموزان کالس ششم و مؤلفه اشتیاق در مدرسه دانش -2
 

 آموزان کالس ششم شهر شیراز اي براي شناسایی وضعیت اشتیاق در مدرسه دانش . نتایج تی تک نمونه3جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 
 استاندارد

سطح کفایت قابل 
 )5/3قبول (

  مقدار
t 

 سطح معناداري درجه آزادي

  اشتیاق شناختی
  اشتیاق عاطفی
  اشتیاق رفتاري
 اشتیاق پویایی

12/5  
31/4  
30/5  
40/4 

69/0  
90/0  
05/1  
06/1 

5/3 

72/35  
67/13  
91/25  
90/12 

231 

0001/0  
0001/0  
0001/0  
0001/0 

 
آموزان کالس ششم  اي میانگین ابعاد اشتیاق در مدرسه دانش نمونه ) نتیجه آزمون تی تک3جدول (

دهد که این معیار میانگین از میانگین نمرات  ) را نشان می5/3شهر شیراز و مقایسه آن با سطح قابل قبول (
امی ابعاد باالتر از سطح آید. باتوجه به نتایج به دست آمده تم نامه به دست می هاي پرسش گویه 6تا  1
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تفاوت در  231به دست آمده، در درجه آزادي  tکفایت قابل قبول بوده است. همچنین باتوجه به مقادیر 
آموزان در تمامی ابعاد از  دار است. این بدان معناست که اشتیاق در مدرسه دانش معنی 0001/0سطح 

  میزان مطلوبی برخوردار است.
  
  آموزان در مدرسه وجود دارد؟ دهی تحصیلی با اشتیاق دانش بین خودنظم داري آیا رابطه معنی - 3
 

آموزان  دهی تحصیلی با اشتیاق در مدرسه دانش . نتایج آزمون ضریب همبستگی براي بررسی رابطه خودنظم4جدول 
 کالس ششم شهر شیراز

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهاي پژوهش

          1 . بیرونی1

         1 **51/0 . درونی2

        1 **38/0 **32/0 . شناختی3

       1 **36/0 **39/0 **25/0 درونی . انگیزش4

      1 **31/0 **42/0 **35/0 **17/0 شناختی . اشتیاق5

     1 **21/0 09/0 13/0 05/0 - 09/0 . اشتیاق رفتاري6

    1 **28/0 **23/0 **18/0 13/0 05/0 015/0 . اشتیاق عاطفی7

   1 **22/0 01/0 **29/0 **22/0 16/0 **23/0 07/0 . اشتیاق پویایی8

  1 **24/0 09/0 05/0 **40/0 **68/0 **61/0 **79/0 **72/0 دهی . خودنظم9

 1 **32/0 **63/0 12/0 **- 56/0 **40/0 **23/0 **19/0 **29/0 **23/0 . اشتیاق10

**P< 01/0  

  
آموزان در مدرسه از  دهی تحصیلی با اشتیاق دانش هاي خودنظم مؤلفهبه منظور بررسی رابطه ابعاد و 

دهی تحصیلی با هم شامل  آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد خودنظم
دهی شناختی با انگیزش  دهی درونی، شناختی و انگیزش درونی، خودنظم دهی بیرونی با خودنظم خودنظم

دهی  دهی تحصیلی با اشتیاق شناختی و ابعاد خودنظم دهی درونی و همچنین ابعاد خودنظم ودنظمدرونی و خ
داري وجود دارد. به  درونی با اشتیاق پویایی و انگیزش درونی با اشتیاق عاطفی و پویایی، رابطه مثبت و معنی

داري وجود دارد. اما  معنیدهی تحصیلی در مجموع با اشتیاق در مدرسه، رابطه مثبت و  عالوه بین خودنظم
  داري دیده نشد. دهی تحصیلی با اشتیاق رفتاري رابطه معنی بین هیچ یک از ابعاد خودنظم

  
داري براي اشتیاق  کننده معنی بینی آموزان، پیش دهی تحصیلی دانش آیا خودنظم -4

  آموزان در مدرسه است؟ دانش
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دهی  دهی تحصیلی، خودنظم از میان ابعاد خودنظمشود،  گونه که در نمودار نیز مشاهده می همان
، 73/0ترین بار عاملی  ترین تا ضعیف درونی، شناختی، بیرونی و انگیزش درونی به ترتیب داراي قوي

کننده  دهی تحصیلی پیش بینی دهد که خودنظم هستند. همچنین تحلیل مسیر نشان می 56/0و  57/0، 60/0
  آموزان در مدرسه است.  ) اشتیاق دانشβ=  64/0و  P > 01/0مثبت و معنی دار (

توان دریافت  منظور تعیین برازش مدل مقادیر مختلف برازش محاسبه شد. بر اساس جدول زیر می به
(شاخص برازش  IFI(شاخص برازش تطبیقی)،  CFIهاي برازش  که با توجه به باال بودن شاخص

 NFIي میانگین مربعات خطاي برآورد)،  یشه(ر RMSEA(شاخص نیکویی برازش)،  GFIافزایش)، 
مانده)  (ریشه میانگین مربعات باقی RMR(شاخص برازش نسبی) و  RFI(شاخص برازش هنجارشده)، 

  توان گفت مدل مذکور از برازش خوبی برخوردار است. می
  

  آموزان در مدرسه دهی تحصیلی بر اشتیاق دانش هاي برازش مدل خودنظم . شاخص5جدول

قبول مقادیر قابل مقادیر برازش شاخص  

X2/df 21/3 5کمتر از    

RMSEA 
میانگین مربعات خطاي برآورد) هریش(  098/0  1/0<  

P value 00000/0  05/0<  

CFI 90/0  شاخص برازش نسبی)(  9/0>  

شاخص برازش افزایش)(  IFI 90/0 1تا  0   

)شاخص نیکویی برازش( GFI 94/0  9/0>  

NFI (شاخص برازش هنجار شده) 86/0  9/0 >  

شاخص برازش نسبی) (  RFI 79/0  9/0>  

RMR  
04/0 مانده) (ریشه میانگین مربعات باقی  مقادیر نزدیک به صفر بهتر است 

  بحث و نتیجه گیري
آموزان انجام شد.  دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودنظم

هاي این  آموزان، یافته دهی تحصیلی و رابطه آن با اشتیاق در مدرسه دانش در این راستا با بررسی خودنظم
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تحصیلی  دهی ودنظمپژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداري میان این دو متغیر وجود دارد و خ
دار اشتیاق آنان در مدرسه است. به عبارتی با افزایش  کننده مثبت و معنی بینی آموزان، پیش دانش

آموزان، اشتیاق آنان در مدرسه نیز افزایش خواهد یافت. این نتایج با نتایج  دهی تحصیلی دانش خودنظم
) همسو است. استفنسون و 2018) و استنفون و همکاران (2006هاي رضوان و همکاران ( پژوهش

دهی ارادي: رابطه متقابل در  ) در پژوهشی با عنوان اشتیاق در مدرسه و خودنظم2018( 1همکاران
باشند و یک  دهی به هم مربوط می نوجوانی، دریافتند که این مفاهیم یعنی اشتیاق در مدرسه و خودنظم

) در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش 2011رابطه دوسویه دارند. غالمی لواسانی و همکارانش (
دهی،  دهی برانگیزش تحصیلی و خودکارآمدي نشان دادند که تدریس راهبردهاي خودنظم دنظمخو

آموزان تأثیر زیادي دارد. همچنین نتایج پژوهش برزگر  برانگیزش تحصیلی و خودکارآمدي دانش
تواند  آموزان می شناختی دانش ) نشان داد که ارتقاء باورهاي معرفت1391پور ( بفرویی و سعدي

 2دهی و متعاقباً عملکرد تحصیلی آنان را بهبود ببخشد. ولترز و تیلور آمدي،راهبرد خودنظمخودکار
دهی و اشتیاق در مدرسه براي کمک به درك این که چرا بعضی از  هاي یادگیري خودنظم ) مدل2012(

بود ارتباط منظور به هایی به حل که دیگران نیستند، و راه آموزان در مدرسه موفق هستند، در حالی  دانش
دهی،  ) در پژوهش خود با موضوع رابطه بین خودنظم2015( 3بین این دو مفهوم را ارائه دادند. پوپا دنیال

دهی در  آموزان دوره راهنمایی به این نتیجه رسید که یادگیري خودنظم انگیزش و عملکرد در دانش
بین انگیزش و عملکرد را افزایش  آموزان به موفقیت تحصیلی تأثیر زیادي دارد و رابطه دستیابی دانش

آموزان به مدرسه تأثیر مثبت  ) در پژوهشی دریافتند که اشتیاق دانش2017( 4دهد. فیوریلی و همکاران می
پژوهشی با عنوان  ) در2018و مستقیمی روي موفقیت تحصیلی آنها دارد. میراندا زاپاتا و همکاران (

در مدرسه و عملکرد مدرسه دریافتند که اشتیاق به مدرسه سازي تأثیر اشتیاق به مدرسه روي حضور  مدل
  آموزان در مدرسه دارد.  تأثیر مستقیم و مثبتی بر روي عملکرد دانش

هاي فراشناختی به  دهی تحصیلی به عنوان یکی از مهارت خودنظم  توان گفت در تبیین این نتایج می
آموزانی که از این  هدایت کنند و دانشهاي خود را کنترل و  کند تا فعالیت آموزان کمک می دانش

هاي  مهارت برخودارند در برخورد با مسائل، مستقل، خودآموز و توانمند در استفاده از انواع استراتژي

                                                             
1. Stefansson et al 
2. Wolters & Taylor 
3. Popa Daniela 
4. Fiorilli et al 
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دهند. لذا به منظور باال  ) و اشتیاق بیشتري در مدرسه از خود نشان می1،2008یادگیري هستند (کیتسنتس
هاي  دهی تحصیلی را که یکی از مهارت توان مهارت خودنظم می آموزان بردن اشتیاق در مدرسه دانش

دهی  فراشناختی است در آنان افزایش داد. بدین منظور ارائه چند استراتژي براي باال بردن سطح خودنظم
دهد  تعیین هدف (تحقیقات نشان می - 1تواند مؤثر باشد که به شرح زیر است:  آموزان می تحصیلی دانش

تواند یک راه مؤثر براي کمک به  موزان به تعیین اهداف کوتاه مدت براي یادگیري میآ که تشویق دانش
خودانگیزشی (با ایجاد اهداف یادگیري و پیدا کردن انگیزه  - 2آموزان و پیشرفت آنها باشد).  دانش

 آموزان در انجام تکالیف دشوار درونی به منظور پیشبرد اهداف، احتمال بیشتري وجود دارد که دانش
کنترل توجه  -3کنند).  بخش یاد می اصرار ورزند و اغلب از فرایند یادگیري به عنوان فرایندي لذت

 -4آموزان در کنترل توجه کمک کنند).  هاي مزاحم به دانش توانند با حذف محرك (معلمان می
ه از پذیري در استفاده از راهبردهاي یادگیري (معلم به وسیله مدل سازي چگونگی استفاد انعطاف

تواند آنها را به  آموزان به عنوان تمرین، می هاي مناسب به دانش هاي جدید و ارائه چارچوب استراتژي
آموزان را به ثبت  توانند دانش خودکنترلی (معلمان می- 5کاربرانی مستقل و استراتژیک تبدیل کند). 

اند و زمانی که  فاده کردههایی که است اند، استراتژي تعداد دفعاتی که روي تکالیف مشخص کار کرده
توانند به منظور ارتقاء  خودارزیابی (معلمان می -6 اند، تشویق کنند). صرف انجام تکالیف خود کرده

آموزان به آنها در نظارت بر اهداف یادگیري و استفاده از استراتژي کمک  مهارت خودارزیابی در دانش
توجه به نتایج یادگیري ایجاد کنند) (زومبرون و ها با کنند؛ همچنین تغییراتی در اهداف و استراتژي

دهی یک بنیان بسیار مهم است که بسیاري از  اذعان دارند خودنظم 3). پونیتز و مک اللند2011، 2همکاران
شود. بسیار حائز اهمیت است که بزرگساالن تمرکز خود را بر کمک به  ها بر اساس آن ساخته می مهارت

دهی در آنها به  یریت احساس آنها بگذارند تا باعث توسعه مهارت خودنظمکودکان به منظور بیان و مد
  ).4،2012شوند (بیلمس طور مؤثرتر

آوري نمونه مورد نیاز  آموزان قادر به جمع در پژوهش حاضر به دلیل عدم همکاري مدارس و دانش
هاي  تري در پایه تردهشود تحقیقات گس نشدیم. همچنین باتوجه به انجام تحقیق در یک پایه، پیشنهاد می

تر  ریزي جامع آموزان در مناطق مختلف، قادر به برنامه دیگر نیز انجام شود تا با آگاهی از نتایج دیگر دانش
  تر باشیم. و فراهم آوردن محیطی مطلوب

                                                             
1. Kitsantas 
2. Zumbrunn et al 
3. Ponitz & Mcclelland 
4. Bilmes 
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دهی  شود راهبردهاي خودنظم باتوجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش به محققان پیشنهاد می
آموزان و معلمان آموزش داده شود تا موجبات اشتیاق  هاي آموزشی به دانش دوره البتحصیلی در ق

  بیشتر، موفقیت تحصیلی و خودکارآمدي بیشتر فراهم شود.
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between academic 
self-regulation and enthusiasm in sixth grade students in Shiraz schools. This 
research is kind of applied purpose study conducted in a descriptive-
correlational manner. The statistical population of the study consisted of sixth 
grade students in district 4 of Shiraz city. 232 students including 107 boys and 
125 girls were selected by multistage cluster sampling method. Research tools 
included the Academic Self-Regulatory Questionnaire (Connell & Ryan, 1987) 
and the Students' Atmosphere Questionnaire (Wiga, 2016). Data were analyzed 
using one-sample t-test, Pearson correlation coefficient and multivariate 
regression using structural equation modeling. The findings showed that there is 
a significant and positive correlation between the variables of academic self-
regulation and students' enthusiasm in school. Also, from the perspective of 
sixth grade students in Shiraz, students' academic self-regulation at school is a 
positive and significant predictor of their enthusiasm at school. Based on the 
results, the improvement of academic self-regulation of students and teachers 
should be considered. It is also suggested that ministry of education should 
provide educators students with workshops on self-regulation strategies to 
create greater enthusiasm, academic success, and self-efficacy. 
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