فصلنامه رهبری و مديريت آموزشي
يواحدگرمسار
دانشگاه آزاد اسالم 

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 93 31
صص 21 -33

رابطه سبک مدیریت کالس و انگیزه پیشرفت با یادگیری خود
شآموزان دوره متوسطه شهرستان مرند
گردان دان 

مریم اشجاری ،1عادل زاهد بابالن ،2علی رضایی شریف

3

چکیده

هدف از این پژوهش ،بررسی ارتباط انگیزهی پیشرفت و سبک مدیریت کالس با یادگیری خودگردان دانش-

شآموزان دختر و  350نفر دبیران زن مدارس
آموزان دورهی متوسطه بود .جامعهی آماری پژوهش  4089نفر دان 

شآموزان و  186نفر
متوسطهی شهرستان مرند در سال تحصیلی 92 -39بود .از میان این جامعه ،تعداد  354نفر از دان 

از دبیران با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی

خوشهای انتخاب شدند .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای

انگیزهی پیشرفت برنارد واینر ،نگرش و باورهای معلمان در مورد مدیریت کالس مارتین و بالدوین و راهبردهای

انگیزش برای یادگیری پنتریچ استفاده شد که روایی و پایایی پرسشنامهها به تأیید صاحب نظران رسیده و ضریب
پایایی آنها به ترتیب 0/ 68 ،0/ 51و  0/ 76است .دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف

معیار) و روشهای آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش ورود) مورد تجزیه و

شآموزان
تحلیل قرار گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که بین انگیزهی پیشرفت و یادگیری خودگردان دان 
رابطهی معنادار وجود دارد .همچنین بین سبک مدیریت کالس تعاملی و مداخله گر با یادگیری خودگردان رابطهی

معنادار به دست آمد اما بین سبک مدیریت غیرمداخلهگر و یادگیری خودگردان رابطهی معنادار به دست نیامد.

تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که انگیزهی پیشرفت و سبکهای مدیریت تعاملگرا و مداخلهگر پیش بین
شآموزان هستند.
معنادار یادگیری خودگردان دان 

كليد واژهها :انگیزهی پیشرفت ،سبک مدیریت کالس ،یادگیری خود گردان.
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مقدمه

رشتهی روانشناسی یادگیری ،طی  30سال گذشته تغییرات زیادی پیدا کرده است؛ یادگیری خود

گردانی 1یکی از زمینههای جدید در این رشته است که اخیرًاًا مورد پژوهش قرار گرفته است.

شآموزان چگونه از نظر باورهای
چهارچوب اصلی این نظریه بر این اساس استوار است که دان 
یکنند (لینینبرک و پنتریچ،2
فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری یادگیری خود را سازماندهی م 

 .)2002زیمرمن ) 1989 ، 1986 ( 3به عنوان یکی از نظریه پردازان تئوری شناختی – اجتماعی،

شآموزان به جای
راهبردهای یادگیری خودگردانی را نوعی یادگیری تعریف کرد که در آن دان 
آنکه برای کسب مهارت و دانش بر معلمان ،والدین یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند ،شخصًاًا

یکنند .والترز ) 011 2( 4معتقد است خودگردانی به
شهای خود را شروع و هدایت م 
ک وش 
شآموزان کمک میکند تا عادات یادگیری بهتری را در خود بوجود آورند ,مهارتهای
دان 

مطالعهشان را بهبود بخشند .پیشرفت دانشگاهیشان را ارزیابی کنند .طبق نظر زیمرمن ()1002
یادگیرندگان خودگردان عملکرد مطلوب و باال و ظرفیت باالی یادگیری دارند که آنها را از

فراگیران با عملکرد نامطلوب متمایز میکند .شماری از تحقیقات نشان دادهاند که فقط داشتن
راهبردهای یادگیری برای بهبود عملکرد تحصیلی کافی نیست بلکه دانشآموزان باید برای

استفاده از این راهبردها ،برانگیخته شوند (پنتریچ 1986 ،؛ پنتریچ و دی گروت .) 1990 ،انگیزش

عامل فعال ساز رفتار انسان است .انگیزهی پیشرفت 5یکی از انگیزههای مهم اجتماعی است .فرد

پیشرفتگرا (دارای انگیزهی پیشرفت قوی) کسی است که مدام در پی انجام اعمال ارزشمند و

مهم و غالبًاًا مشکل است و برای او موفقیت در انجام این اعمال دارای اولویت است .پنتریچ

( )0002مشخص کرده که دانشآموزان دارای انگیزهی پیشرفت باال ،اغلب یادگیرندگان خود-
یکنند و به
نظم یافته ای هستند .یعنی هدف یادگیری شان را بصورت اختصاصیتری تنظیم م 

شکل منظمتری پیشرفتشان را به سمت هدف ارزیابی میکنند .شیردل ،میرزائیان ،حسن زاده

( )2931در پژوهشی تحت عنوان رابطهی راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت
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شآموزان دورهی متوسطه ،بین راهبردهای یادگیری خودگردان و انگیزش پیشرفت
دان 
شآموزان رابطهی معنادار پیدا کردند .همچنین بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و جنسیت
دان 

شآموزان تفاوت معنادار وجود داشت اما بین جنسیت و انگیزش پیشرفت تفاوت معنادار
دان 

یافت نشد .اتکینسون ) 1980 ( 1دریافت که یاد گیرندگان برخوردار از انگیزش پیشرفت باال در

قیاس با یاد گیرندگان دارای انگیزش پیشرفت پایین ,از خود پشتکار و جدیت بیشتری بروز

میدهند .زیمرمن و پونز ، 1998 (2به نقل از اومن چی )6002 ،3راهبردهای یادگیری خود گردان

یتواند پیشرفت تحصیلی را تقویت و انگیزه برای یادگیری را تسهیل کند.
م 

یدهد که فرایندهای شخصی ،رفتارهای محیطی و فردی
از طرف دیگر ،تحقیقات اخیر نشان م 

شآموزان از راهبردهای یادگیری
شآموزان عواملی هستند که استفادهی دان 
معلمان و دان 
خودگردان را تسهیل م 
یبخشد (هوسند ،ریس .)8002 ،4از جملهی این فرایندها شاید بتوان به

سبک مدیریت کالس معلم اشاره کرد .تعاریف مختلفی برای سبک مدیریت کالس ارائه شده

شآموزان
است .) .در پارهای از تعریفها سبک مدیریت ،شیوهای است که معلم برای کنترل دان 
یبرد (ارشد داهار ،فائیز ،نیواز ،آتار ،زمان .) 2010 ،5سبک مدیریت کالس 6عبارت
به کار م 

است از کلیهی تالشهای معلم برای سرپرستی فعالیتهای کالس که شامل تعامالت اجتماعی،

شآموزان و یادگیری است (ولفگانگ و گلیکمن .) 1986 ،7در الگوی آنها ،سه نوع
رفتار دان 

سبک مدیریت کالس مداخلهگر ،غیرمداخلهگر و تعامل گرا وجود دارد که بر روی یک

پیوستار قرار گرفتهاند .بر اساس این الگو ،معلم مداخلهگر-که در یک سر این پیوستار قرار دارد-
شآموزان ابتدا رفتار مناسب را یاد میگیرند و سپس آن رفتار به وسیلهی
 -معتقد است که دان 

شآموزان یادمیگیرند که معلم باید کنترل
یشود .در نتیجه ،این دان 
رفتار و تنبیه معلم تقویت م 
زیادی بر فعالیتهای کالس داشته باشد .در سر دیگر این پیوستار ،معلم غیرمداخلهگر قرار دارد

شآموزان یک محرک درونی دارند که باید در دنیای واقعی دست آنها را
که معتقد است دان 
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بگیرد .یعنی معلم غیرمداخلهگر باید به دانشآموزان اجازه دهد تا در فعالیتهای مهم کالسی

تأثیر گذارند و معلم باید کمتر در فعالیتهای کالسی درگیر شود .در میانهی این پیوستار معلم
شآموزان و معلمان باید در فعالیتهای کالسی مشارکت
تعاملگرا قرار دارد که معتقد است دان 

کنند و مسئولیت مدیریت کالس را برعهده داشته باشند .دیجیک و استوجیلیویک ) 011 2(1نشان

دادند زمانی که معلمان سبک مدیریت کالس تعاملگرا را بهکار میبرند ،دانشآموزان پیشرفت
تحصیلی باالتری دارند و زمانیکه معلمان مداخلهگر هستند ،آنان پیشرفت تحصیلی پایینی دارند.

عالی و امین یزدی ( ) 87 31در پژوهش خود با عنوان تأثير سبكهاي مديريت كالس معلم ،بر

شآموزان معلمان
شآموزان ،به این نتیجه دست یافتند که دان 
رشد مهارتهاي فراشناختي دان 
شآموزان معلمان مداخلهگر از مهارتهاي فراشناختيباالتري
تعاملگرا در مقايسه با دان 

شآموزان پسر بهطور
برخوردارند .همچنينيافتهها ،نشانداد مهارت نظارت فراشناختي دان 

شآموزان و نمرهی پيشرفت تحصيلي
معناداري باالتر از دختران است و بين فراشناخت دان 

(معدل) آنان ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .امروز روانشناسان تربیتی بر این باورند که

یتواند فرصتهای یادگیری فراگیران را افزایش دهد (سانتراک،2
مدیریت مؤثر کالس درس م 

یدهد که سبک مدیریت کالس یکی از عوامل مهم تأثیرگذار
 .)6002تحقیقات زیادی نشان م 
بر یادگیری است .به عنوان مثال وانگ ،هارتل و والبرگ ،) 1993 ( 3مدیریت کالس را به عنوان

اولین عامل مهم مؤثر بر یادگیری در مدرسه مطرح کردند .همچنین مارزانو و مارزانو)3002( 4
همان نتیجه را در تحقیق خود بهدست آوردند.

با توجه به موارد ذکر شده ،مشخص میگردد که مطالعهی هریک از متغیرهای ذکر شده از

اهمیت ویژه برخوردار است .امروزه پرورش نیروی انسانی کارآمد و مستقل از مهمترین اهداف

یرود .هدف پژوهش حاضر نیز بررسی رابطهی انگیزش پیشرفت
نظام آموزشی به شمار م 

شآموز و سبک مدیریت کالس معلم با یادگیری خودگردان است .مطالعه و بررسی رابطهی
دان 

یتواند برای پرورش دانشآموزان بسیار سودمند باشد تا بتوانند به-
متغیرهای فوق و نتایج آن م 
طور خود انگیخته وخود گردان ،یادگیریشان را افزایش دهند و بر یادگیری آنها افزوده شود.
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یتوان به بهبود و اصالح ساختار آموزشی که محصول آن دانشآموزان فعال و
بدین ترتیب م 

خود انگیخته باشد ،یاری رساند .با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت انگیزهی پیشرفت

شآموزان و سبک مدیریت کالس معلم در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و نیز با در نظر
دان 

یشویم علیرغم تاکید فراوان بر اهمیت
گرفتن اهمیت یادگیری خودگردان در فراگیران ،متوجه م 

شآموزان و سبک مدیریت کالس معلم و نیز اهمیت آنها در
مفاهیم انگیزهی پیشرفت دان 
یادگیری خودگردان ،مطالعاتی که رابطهی این سه متغیر را بهطور همزمان مورد توجه قرار داده
باشد ,انجام نشده است.

سواالت پژوهش

شآموزان رابطه وجود دارد؟
)1آیا بین سبک مدیریت کالس معلمان با یادگیری خودگردان دان 
شآموزان با یادگیری خودگردان آنها رابطه وجود دارد؟
 )2آیا بین انگیزهی پیشرفت دان 

شآموزان
 )3سهم سبک مدیریت کالس و انگیزه پیشرفت در پیشبینی یادگیری خود گردان دان 
چقدر است؟

روش پژوهش

یکند لذا توصیفی از نوع همبستگی است .در این
پژوهش حاضر ،روابط بین متغیرها را بررسی م 
پژوهش متغیر یادگیری خودگردان ،به عنوان متغیر مالک و متغیرهای سبک مدیریت کالس و

انگیزهی پیشرفت به عنوان متغیر پیشبین در نظر گرفته شده است .جامعهی مورد پژوهش،

دانشآموزان دختر و دبیران زن مدارس متوسطهی شهرستان مرند در سال تحصیلی  92 -39بود.
طبق گزارش ادارهی آموزش و پرورش شهرستان مرند ،تعداد دانشآموزان دختر دبیرستان،
 4089نفر و تعداد دبیران زن 350 ،نفر برآورد شده است .نمونهی مطالعه ی حاضر ،بر اساس

شآموز دختر و  186نفر معلم زن بود که
جدول کرجسی و مورگان (  ) 1970شامل  354نفر دان 

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از سه
پرسشنامهی زیر استفاده شد :الف) پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری

( )MSLQپنتریچ و همکاران(  ) 1993که دارای  80سوال میباشد ،در مقیاس طیف لیکرت 7

درجهای تنظیم شده است .در این پژوهش از سه زیر مقیاس این پرسشنامه یعنی راهبردهای

یادگیری شناختی ،فراشناختی و مدیریت منابع شامل  50سؤال استفاده شد .بررسیهای پنتریچ و

دی گروت(  ) 1990برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامهی راهبردهای انگیزشی در یادگیری
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نشان داد که قابلیت پایایی برای دو مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،یعنی راهبردهای

شناختی و خود تنظیمی به ترتیب  0/38و  0/ 74بود .اعتبار این آزمون را حسینی نسب (  ) 13 79با

استفاده از تحلیل عامل بررسی کرد که نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ برای راهبردهای

شناختی و فراشناختی به ترتیب  0/ 64و  0/ 68بودند .همچنین البرزی و سامانی (  ) 1378برای به

دست آوردن اعتبار این پرسشنامه از روش باز آزمایی استفاده کردند که ضریب اعتبار  0/ 76به

دست آمد (به نقل از کجباف ،مولوی ،شیرازی تهرانی .)2831 ،ب) پرسشنامه انگیزهی

پیشرفت برنارد واینر که حاوی  20سؤال دو گزینهای است و در دانشگاه کالیفرنیا تدوین شده-
است .این پرسشنامه سه جنبهی عاطفی,جهت رفتار ,خطرجویی را بهصورت موقعیتهای

پیشرفت بیان کرده و اندازهگیری میکند که پس از ترجمه به زبان فارسی ,توسط بهره مند جوی
(  ) 1377بر روی گروه نمونه  006نفری از دانشآموزان دختر و پسر هنجاریابی شده است و
همچنین توسط کاشانی در سالهای  1377 - 78به عنوان پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی

سنجش و اندازه گیری مورد پژوهش قرار گرفته است .این پژوهشگر پرسشنامه را در مورد یک

شآموزان دختر و پسر شهر تهران اجرا و نتایج زیر را بدست آورده
گروه نمونه  003نفری از دان 

است .ضریب اعتبار این تست با استفاده از روش آلفای کرونباخ بر آورد و معادل  0/ 51گزارش

شده که نشان دهندهی اعتبار نسبی برای این تست است .بر اساس گزارش سازنده ,آزمون از

روایی محتوایی و ثبات درونی بر خوردار است .و برای برآورد روایی مالکی آن همبستگی
نمرههای پیشرفت تحصیلی و نمرههای انگیزهی پیشرفت را محاسبه و معادل  0/ 16گزارش دادند

که از نظر آماری معنادار است و ضریب مالکی قابل قبولی را نشان میدهد .ج) پرسشنامه

نگرش و باورهای معلمان در مورد سبک مدیریت کالس مارتین و بالدوین(  ) 1998که

دارای  62گویه است و شیوهی پاسخ دهی به گویههای آن بر اساس مقیاس چهار درجهای

لیکرت است .این پرسشنامه سه زیر مقیاس سبکهای مدیریت کالس مداخلهگر ،تعاملگرا،

غیرمداخلهگر را میسنجد .در مطالعه مارتین و بالدوین(  ) 1998ضریب اعتبار و پایایی این

پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است .عالی و امین یزدی( ) 87 31در پژوهشی در استفاده از این
پرسش نامه نشان دادند که ضریب آلفای کرونباخ برای سؤاالت این پرسشنامه برابر با 0/ 68
بوده است و همبستگی ابعاد آن نیز مورد تأیید قرار گرفته است .برای تجزیه و تحلیل دادههای
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این پژوهش ،از روشهای آمار استنباطی چون آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و

رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

یافتهها

سؤال اول :آیا بین سبک مدیریت کالس درس با یادگیری خودگردان رابطه وجود دارد؟
جدول .1ماتریس همبستگی بین سبکهای مدیریت کالس و یادگیری خود گردان
میانگین

انحراف

سبک مدیریت تعامل گرا

62/ 53

3/1

1

سبک مدیریت مداخله گر

83/ 67

3/ 75

0/ 14

1

سبک مدیریت غیر مداخله گر

17 / 87

2/35

0/500

0/ 92

1

یادگیری خودگردان

65 2/26

43 / 33

*0/62

*-0/12

-0/ 03

متغیرها

1

استاندارد

* P >0/ 01

3

2

4

1

یدهد .با
جدول  1همبستگی بین سبکهای مدیریت کالس و یادگیری خودگردان را نشان م 

یتوان استنباط کرد که رابطهی سبک مدیریت کالس تعاملگرا با یادگیری
توجه به نتایج فوق م 

خودگردان مثبت و معنادار ،رابطهی سبک مدیریت کالس مداخلهگر با یادگیری خودگردان در

جهت منفی است و بین سبک غیرمداخله گر و یادگیری خودگردان رابطهی معنادار وجود
ندارد.

سوال دوم :آیا بین انگیزهی پیشرفت با یادگیری خودگردان دانشآموزان در دبیرستانهای

شهرستان مرند رابطه وجود دارد.

جدول  .2ماتریس همبستگی بین انگیزه پیشرفت با یادگیری خود گردان

متغیرها

میانگین

انحراف

استاندارد

1

عاطفی

5/ 09

1/ 78

1

2

3

4

روی آوری یا اجتناب

1/38

1/21

*-0/21

1

خطرجویی

1/ 68

1/ 17

*-0/1

0/100

1

8/ 58

2/2

* 0/ 68

**0/4

**-0/44

1

65 2/26

43 / 33

**0/93

-0/ 02

** -0/ 15

*0/12

انگیزه پیشرفت
یادگیری خودگردان

* P > 0/ 01 ** ,P >0/ 05

5

1

یدهد که
اطالعات مربوط به همبستگی بین انگیزهی پیشرفت و یادگیری خودگردان نشان م 

رابطهی بعد عاطفی و انگیزهی پیشرفت با یادگیری خود گردان مثبت و معنادار و رابطهی

خطرجویی با یادگیری خودگردان در جهت منفی است.
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شآموزان در تعیین یادگیری
سؤال سوم :سهم مدیریت کالس درس معلم و انگیزهی پیشرفت دان 
شآموزان در دبیرستانهای شهرستان مرند چقدر است؟
خودگردان دان 

شبینی سهم سبکهای مدیریت کالس و انگیزهی پیشرفت در تعیین یادگیری خود گردان
جدول .3پی 
تحلیل واریانس
مدل

مجموع

میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

52543 /93

4

13135 / 84

باقیمانده

251369 / 72

971

1404 / 30

کل

13 93 30 /21

183

F

معناداری

9/ 35

0/100

ضرایب
ضریب غیر استانداراد
مدل
ثابت

B
922/52

خطای

استاندارد

ضرایب

استانداراد

t

معناداری

ß
5/ 57

41 / 14

0/100

تعامل گرا

3/ 57

0/ 92

0/62

3/ 86

0/100

مداخله گر

-2/ 43

0/ 75

-0/22

-3/ 27

0/200

غیرمداخله گر

-0/ 05

1/ 17

-0/300

-0/ 04

0/ 965

انگیزه پیشرفت

3/ 69

1/62

-0/ 20

2/ 97

0/400

توجه R=0/614 ,RS=0/137 ,Adj= 0/514 :و متغیر وابسته یادگیری خودگردان

بهمنظور تعیین سهم ابعاد انگیزهی پیشرفت و سبک مدیریت کالس در پیشبینی یادگیری

یدهد
خودگردان از تحلیل رگرسیون با استفاده از روش ورود 1استفاده گردید .نتایج نشان م 
ابعاد انگیزهی پیشرفت و سبک مدیریت کالس پیش بین معنادار یادگیری خودگردان است .در

واقع (  ) 17 /3درصد از واریانس کل متغیر یادگیری خودگردان از طریق ابعاد انگیزهی پیشرفت

یشود که ابعاد انگیزهی پیشرفت و
شبینی است .لذا گفته م 
و سبک مدیریت کالس قابل پی 

سبکهای مدیریت کالس مداخلهگر و تعاملی پیش بین معنیدار یادگیری خود گردان
شآموزان میباشند .بدین ترتیب که انگیزهی پیشرفت و سبک مدیریت کالس تعاملی توان
دان 
شبینی
شبینی یادگیری خودگردان را در جهت مثبت و سبک مدیریت مداخلهگر توان پی 
پی 

یادگیری خودگردان را در جهت منفی دارد .از میان سبکهای مدیریت و انگیزهی پیشرفت،

شبینی دارد ( .)ß =0/62
سبک مدیریت تعاملگرا سهم بیشتری در پی 

Enter
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بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط انگیزهی پیشرفت و سبک مدیریت کالس با یادگیری

خودگردان دانشآموزان دورهی متوسطه بود .در ارتباط با سؤال اول ،نتایج نشان داد که که بین

سبک مدیریت کالس و یادگیری خود گردان رابطه معنادار وجود دارد .بین سبک مدیریت

تعاملی و یادگیری خود گردان رابطهی مثبت معنادار وجود دارد و سبک مدیریت تعاملگرا
باعث افزایش یادگیری خود گردان دانشآموزان میگردد؛بین سبک مدیریت مداخله گر و

یادگیری خود گردان رابطهی منفی معنادار وجود دارد و در صورت بهکارگیری این نوع سبک

مدیریت کالس ،یادگیری خود گردان دانشآموزان کاهش مییابد .این یافته با نتایج پژوهش
عربزاده ،کدیور ،فرزاد ،کاووسیان و نیکدل ( )0931مبنی بر رابطه مثبت معنادار بین سبک

آزادانه و یادگیری خود گردان دانشجو -معلمان همخوانی دارد .همچنین با تحقیق عالی و امین-

شآموزان معلمان
شآموزان معلمان تعاملگرا در مقايسه با دان 
یزدی ( ) 87 31مبنی بر اینکه دان 

یکند
مداخلهگر از مهارتهاي فراشناختي باالتري برخوردارند ،همسو میباشد .گالسر تاکید م 

شآموزان مسئول یادگیری در مدرسه هستند و معلم باید به آنها کمک میکند تا رفتار
که دان 

شآموزان در برنامهریزی و سازماندهی کالسی
خوب را انتخاب کنند .در نظریه ی گالسر دان 
یدهد تا بر
شآموزان فرصت م 
سهیم هستند ،مسئولیت بیشتری بر عهده دارند و معلم به دان 

تهای خود نظارت و درباره ی رفتارشان قضاوت کنند(گالسر) 1373 ،؛ که این خود حاکی
فعالی 

شآموزان است که در آن
از تأیید رابطه سبک مدیریت تعاملی معلم و یادگیری خود گردان دان 

شآموزان به جای اینکه برای کسب دانش و مهارت بر معلمان ،والدین یا دیگر عوامل
دان 
شهای خود را آغاز و
یگیرند و شخصا کوش 
آموزشی تکیه کنند ،خود مسئولیت را بر عهده م 
یکنند (زیمرمن .) 1989 ،همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک مدیریت
هدایت م 

کالس غیرمداخله گر و یادگیری خود گردان رابطهی معنادار وجود ندارد.

در ارتباط با سؤال دوم ،نتایج پژوهش حاصل نشان داد که بین انگیزهی پیشرفت و یادگیری

شآموزان
خودگردان رابطهمعنادار وجود دارد .بهعبارت دیگر هرچه نمرات انگیزهی پیشرفت دان 

باالتر باشد ،یادگیری خود گردان آنان نیز باالتر خواهد بود .این یافتهها با تحقیقات شیردل

( )2931مبنی بر رابطه معنادار انگیزهی پیشرفت و یادگیری خود گردان هم خوانی دارد .سبحانی
نژاد و عابدی ( ) 85 31در مطالعهی خود نتیجه گرفتند که بین راهبردهای یادگیری خود تنظیم و
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انگیزهی پیشرفت فراگیران رابطه وجود دارد که با یافتههای این مطالعه همسو است .پنتریچ و دی

گروت (  ) 1990و لی ( )8002گزارش کردند که رابطهی معناداری بین راهبردهای یادگیری

خود تنظیم و انگیزهی پیشرفت وجود دارد و در این تحلیل انگیزهی پیشرفت آنها از جمله

شآموزان همسویی دارد است .یاد گیرنده ی خود تنظیم به
عواملی که با یادگیری خود تنظیم دان 
توانایی خود اطمینان دارد ،مستقل و کنجکاو است دارای خودبسندگی و عالقه درونی بیشتری

است .آنها توانایی اصالح و تغییر رفتار و پاسخهای خود را بر اساس بازخوردهای دریافت شده

یتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کنند.
از دیگران دارند و م 

در ارتباط با سؤال سوم ،نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سبکهای تعامل گرا و

شآموزان است .بدین ترتیب که سبک
مداخلهگر معلم پیش معنادار یادگیری خود گردان دان 
تعاملگرا یادگیری خود گردان را در جهت مثبت و سبک مداخلهگر یادگیری خود گردان را

در جهت منفی پیشبینی میکند .این پژوهش میتواند در راستای آن جنبه از یافتههای دیجیک

و استوجیلیکویک( ) 011 2قرار گیرد که نشان دادند زمانی که معلمان سبک تعاملی را به کار

یرود .همچنین نتایج نشاس داد که انگیزهی
یگیرند ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان باالتر م 
م 

شبینی مینماید .که این یافته با نتایج تحقیق
پیشرفت ،یادگیری خود گردان را در جهت مثبت پی 

یوسف مبنی بر رابطهی قابل مالحظه بین عزت نفس ،انگیزهی پیشرفت و راهبردهای یادگیری

خودگردان و اینکه انگیزهی پیشرفت پیش بین معنادار برای یادگیری خود گردان است هماهنگ
شآموزان با انگیزهی پیشرفت باال ،مسئولیت پذیر تر هستند و از خود پشتکار و جدیت
است .دان 
بیشتری بروز میدهند( اتکینسون و راینر 1980 ،به نقل از پشمینه .) 86 31 ،با توجه به موارد ذکر

شده ،افزایش انگیزهی پیشرفت دانشآموزان و نیز بهکارگیری سبک مدیریت تعاملی توسط

معلمان در مدارس ،میتواند به دانشآموزان کمک کند تا یادگیری خود گردان خود را افزایش

دهند؛ همچنین استفاده از سبک مدیریت مداخلهگر در کالس ،یادگیری خود گردان دانش-
آموزان را کاهش میدهد.

یافتههای حاضر بر اساس گزارش دانشآموزان از انگیزهی پیشرفت و یادگیری خود گردان خود

شآموزان واقعا از آنچه گزارش کردهاند
بدست آمده است .بنابراین نمیتوان مطمئن بود که دان 
شآموزان دختر و دبیران زن انجام
استفاده کرده باشند .همچنین پژوهش فوق بر روی نمونه دان 

شهای
یشود در پژوه 
یباشد .لذا پیشنهاد م 
شد و قابل تعمیم به دانشآموزان پسر و دبیران مرد نم 
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آتی به تفاوتهای جنسیتی متغیرها نیز توجه شود . .با توجه به محدودیتهای باال ،نتایج از

شآموزان
رابطهی مثبت انگیزهی پیشرفت و سبک مدیریت تعاملی با یادگیری خود گردان دان 

یکند .همچنین با توجه به نتایج پژوهش و آشکار شدن رابطه انگیزهی پیشرفت و
حمایت م 

یشود که نظام آموزشی ،ارتقای انگیزه پیشرفت
شآموزان ،پیشنهاد م 
یادگیری خود گردان دان 
شآموزان را از اولویتهای سیاست گذاری خود قرار دهد و به منظور مقابله با بیانگیزگی
دان 

یاد گیرندگان ،راههای مقابله ای چند وجهی مناسبی که معطوف به عناصر مختلف برنامههای

درسی و روشهای تدریس باشد ،جستجو نماید .همچنین لزوم برگزاری گارگاههای آموزشی

مبتنی بر محتوای علمی نظریههای جدید در زمینهی مدیریت کالس جهت آگاه سازی دبیران از

کهای مدیریت کالس بر یادگیری دانشآموزان و برگزاری دورههای آموزشی
تأثیر انواع سب 

برای دبیران جهت آشنایی با تأثیر سبک مدیریت تعاملی (که دانشآموزان را مسئول یادگیری

یداند ) بر یادگیری خودگردان ( که هدف
در مدرسه و معلم را یاری رسان در امر یادگیری م 
شآموزان مستقل و خودکارآمد است) از دیگر پیشنهادهای پژوهش فوق
آن پرورش دان 

یباشد .ایجاد تحول در روشهای آموزشی که خود به بهبود راهبردهای یادگیری منجر
م 

نتر برای ارتقای راهبردهای یادگیری است .از دیگر پیشنهادهای این
یشود ،راهی مطمئ 
م 
پژوهش بررسی رابطهی انگیزهی پیشرفت و یادگیری خود گردان در سایر ادوار و مقاطع
تحصیلی است.
منابع

شهای آموزش فعال در میزان سازگاری و انگیزش پیشرفت
پشمینه ،اکرم ( ،) 86 31تاثیر رو 

شآموزان متوسطهی دختر ،پایان نامهی کارشناسی ارشد ،رشته روان شناسی تربیتی ،تهران:
دان 

دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات

سبحانی نژاد ،مهدی؛ عابدی ،احمد(  ،) 86 31بررسی رابطهی بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و
انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورهی متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنها در

درس ریاضی ،فصلنامه ی علمی -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،سال اول ،شماره ،1
صص . 82 - 89
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، سال دوم، پژوهش و بر نامه ریزی درسی،شآموزان دورهی متوسطه
 و انگیزش پیشرفت در دان
. 99 -2 11  صص،9 شماره
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. 130 - 135 ،)1( 24 ،تعلیم و تربیت
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