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تأثیر باورهای انگیزشی بر خودانگیزی دانش آموزان هنرستانهای کشاورزی استانهای تهران
و البرز
3

امیر افضلی گروه ،1هاجر جوزا 2و مونا بابایی

 -1دانشجوی دکتری ،آموزش کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و
توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران.
 -2فارغ التحصیل کارشناسیارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 -3دانشجوی دکتری ،آموزش کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و
توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران.

چکیده
عاملهای متعددی بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت هنرجویان کشاورزی تاثیرگذارند .انگیزه یکی از
عاملهای مهم در پیشرفت و یادگیری هنرجوبان است که با شناخت و استفاده از آن ،برنامهریزی آموزشی
اثربخشتر میشوند .در سالهای اخیر هنرآموزان کشاورزی با کمبود انگیزه مواجه هستند .در این تحقیق
رابطهی باورهای انگیزشی و راهبردهای خودانگیزشی بررسی شده است .جامعه آماری این تحقیق دانش
آموزان هنرستانهای کشاورزی استانهای تهران و البرز در سال تحصیلی ( 1351-59به شمار  129تن) بود،
که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  209تن برآورد شد و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی با
انتساب متناسب مورد بررسی قرار گرفتند .پرسشنامه تحقیق شامل سه بخش ویژگیهای فردی ،راهبرد
خودانگیزی (کنترل محیطی ،افزایش عالقه ،خود پاداشی ،خود صحبتی برای اجرا و خود صحبتی برای کسب
مهارت) و باورهای انگیزشی (ارزش و شایستگی درک شده) بود .به منظور بررسی پایایی ابزار اندازهگیری از
پایایی ترکیبی ( )CRو تتای ترتیبی ( )0/59- 0/59استفاده شد .هم چنین ،روایی محتوایی ابزار اندازهگیری از
نظر اعضاء هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و روایی سازه با محاسبه میانگین
واریانس استخراج شده ( )AVEمورد بررسی قرار گرفت .از روش مدل معادالت ساختاری و نرمافزارهای
 R ،LISRELو  SPSSبرای پردازش دادهها استفاده شد .مدل معادالت ساختاری نشان داد که ابعاد باورهای
انگیزشی با کاربرد راهبردهای انگیزشی رابطه مثبت و معنیداری دارند؛ شایستگی و ارزش درک شده به
ترتیب میتوانند  19 ،25 ،5/2 ،15و 19درصد از واریانس راهبردهای افزایش عالقه ،کنترل محیطی ،خود
پاداشی ،راهبرد خود صحبتی برای اجرا و خود صحبتی در جهت کسب مهارت را تبیین نمایند .این نتایج
نشان میدهد که با بهبود باورهای انگیزشی دانش آموزان میتوان ،مهارت آنها را در خودانگیزشی و در نتیجه
بهبود عملکرد تحصیلی آنها را افزایش داد.
نمایه واژگان :خودانگیزی ،باورهای انگیزشی ،راهبرد خودصحبتی ،هنرستان کشاورزی.
نویسنده مسئول :امیر افضلی گروه
رایانامهafzaligorohamir@ut.ac.ir :
دریافت1351/02/23 :
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مقدمه
انسان بیشتر تواناییهای خود را از راه یادگیری
به دست میآورد .از این راه ،رشد فکری پیدا میشد
و تواناییهای ذهنی فعالیت میشوند .در نتیجه،
همهی پیشرفتهای بشر در نتیجهی یادگیری بدست
میآید .انگیزه یکی از نیازهای یادگیری به حساب
می آید و عاملی است که به رفتار شدت و جهت می
بخشد و در حفظ تداوم آن به یادگیرنده کمك می
کند ،به او انرژی می دهد و فعالیت های او را هدایت
میکند (رادمنش و سعدیپور .)1359 ،دانش آموزان
با مشکالت یادگیری و نبود انگیزه تحصیلی مواجه
هستند .نبود انگیزه و اشتیاق موفقیت دانش آموزان
را حذف یا کم رنگ میکند (قدیریان .)1359 ،نبود
انگیزه در دانش آموزان ممکن است به دلیل شکست
های پیوستهی تحصیلی در آنها باشد .سرانجام ،به
این باور می رسند که سرنوشت تحصیلی بر آنها
غلبه دارد .باید به این افراد کمك شود تا انگیزهی
آنها برای یادگیری افزایش یابد (لرنر .)1351 ،از
آنجا که انگیزه مستقیم با میزان یادگیری و پیشرفت
تحصیلی یادگیرندگان در ارتباط است ،الزم است
برای ایجاد یك نظام آموزشی پویا به آن توجه
بیشتری شود (برانستین و مایر2009 ،؛ سائقی و
احمدی.)1359 ،
انگیزه در طول آموزش متوسطه کاهش مییابد
(ابدیناکه ،موالنا و دن بروک2012 ،؛ ون در وین و
پیتسما .)2005:،بـا وجـود این کـه هـدف بنیـادی
هنرسـتانهای کاردانـش ماننـد هنرسـتانهای
کشـاورزی تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر و کارآمـد
اسـت ،گواهان بیانگـر برخـی ناکامـیها در آموزش و
یادگیری هستند (اسکندری و همکاران .)1351 ،که
برخی از این ناکامیها میتواند ،به دلیل نبود انگیزه
در هنرآموزان این مرکزها باشد .انگیـزه پایین نسـبت
به رشـته تحصیلی افـزون بر کاهش رضایـت تحصیل
مند ،ممکـن اسـت انگیـزهی پیشـرفت را کاهـش
دهـد و یـا از بیـن ببـرد و در نتیجـه ،افـت
تحصیلـی ،مـردودی و تـرک تحصیـل را کـه از
دشـواریها و آفـتهای مهـم هـر نظـام آموزشـی
اسـت ،بـروز کننـد (سوختانلو و بندری.)1359 ،

محققان به راهبردهای خودانگیزشیای عالقمند
شدهاند که به دانش آموزان برای شروع تکلیفها
مدرسه و ادامه دادن به آنها حتی در حضور تهدید
انگیزشی کمك کند (بکارتز و کورنو2009:،؛ والترز،
 )2003و تمرکز خود را از هدفهای غیریادگیری به
هدفهای یادگیری تغییر دهند (بکارتز و نیمیورتا،
 .)2000مطالعههای پیشین نشان دادهاند که استفاده
از این راهبرد میتواند منجر به تالش و پشتکار
بیشتر شود (دیگنث و بوتنر2005 ،؛ دانکر و
همکاران .)2011 ،پیشرفت تحصیلی و یادگیری
خودتنظیمی رابطهی مثبت و معناداری دارند
(استادزاده و همکاران .)1359 ،یاسمی نژاد و
همکارن ( ،)1352نشان داند که بین خودتنظیمی و
انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر رابطهی مثبت
و معنی داری وجود دارد .با این حال یافتهها در
خصوص رابطه بین کاربرد راهبردهای انگیزشی و
موفقیت با قطعیت اندکی بیان شده (شوینگر و
همکاران2005 ،؛ شوینگر و همکاران.)2012 ،
دانش آموزان نیاز دارند تا درخصوص آن چه از
انجام تکلیف مدرسه میخواهند ،تصمیمگیری کنند.
باورهای انگیزشی اندیشههایی هستند که نقش
تعیینکننده مهمی در تصمیمگیری دانش آموزان
برای شرکت در یادگیری دارند (دی برابندر و مارتنز،
2011؛ والترز و بنزون .)2013 ،سلطانی مجد و
همکارن ( ،)1352در مطالعه خود به این نتیجه
رسیدند که دانش آموزانی که در آموزش گروهی
مهارت های تحصیلی قرار میگیرند از خودکارآمدی
و انگیزه پیشرفت بیشتری برخوردار هستند ،این امر
میتواند به دلیل بهبود درک دانش آموزان از ارزش
تکلیفها مدرسه و شایستگیشان در انجام آنها
باشد .البته ،در این مطالعه باورهای دانش آموزان
درباره ارزش تکلیفها مدرسه و شایستگیشان برای
انجام تکلیفها تمرکز شده (اکلز و ویگفیلد)2002 ،
براین است ،زمانی که دانش آموزان به این باور
رسیدند که تکلیفها مدرسه ارزشمند بوده و
میتوانند آنها را با موفقیت به انجام برسانند ،برای
حفظ یادگیری خود در برابر حواس پرتی و یا برای
هدف رقابتی ،تمایل بیشتری به کاربرد راهبردهای
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خودانگیزشی نشان میدهند (والترز و پنتریچ،
.)1555
دانش آموزان به عنوان عامل دخیل در فرآیند
یادگیری خود ،قادر به استفاده از راهبردهای
خودانگیزشی هدفمند در جهت رسیدن به هدف
یادگیریشان میباشند (زیمرمن2002 ،؛ زیمرمن و
شانك .)2005 ،برای ارزیابی کاربرد راهبردهای
انگیزشی توسط دانش آموزان ،والترز در سال ،1555
پرسشنامهای با پنج راهبرد که از لحاظ نظری
معنیدار بودند ،طراحی کرد .راهبرد اول ،افزایش
عالقه ،)IE( 1که توسط سانسونه و همکاران (،)1552
توصیف شده است گویای این است که عالقه ،یك
وظیفه را جالبتر و لذت بخشتر ساخته و یا آن را به
یك سرگرمی تبدیل میکند یا این که تکلیفهای
مدرسه را به زندگی روزمره افراد مرتبط نموده و به
آنها ارزش مشخصی میبخشد .راهبرد دوم ،کنترل
محیط ،)EC( 2است ،که به عنوان تالش دانش
آموزان در جهت نظم دادن و کنترل نمودن محیط
اطراف و یا حتی خودشان ،برای انجام کامل یك
تکلیف به صورت سادهتر و احتمال بیشتر برای ادامه
انجام آن ،تعریف شده است (والترز .)1555 ،مانند
مرتب نگه داشتن میزکار و انجام کار در زمان مفیدی
از روز (زیمرمن و همکاران .)1550 ،راهبرد سوم،
خودپاداشی ،)SC( 3است که توسط زیمرمن و پونز
( ،)1559مورد بررسی قرار گرفته است .دانش آموزان
عالیقشان را به نتیجهی تالشهای صرف شده برای
یادگیری مرتبط میسازند .یعنی دانش آموزان خود را
به خوردن چیزی خوب وعده دهد و یا خود را از لذت
بردن با دوستان منع کنند .راهبرد چهارم ،مربوط به
خود صحبتی است که منظور از آن گفتاری است که
خطاب به خود بیان شود و بتواند در خدمت هر دو
عمل آموزشی و انگیزشی قرار گیرد (هاردی و هال،
 .)2009راهبرد خود صحبتی برای اجرا،)PST( 1
شامل حرف زدن با خود برای شروع کار و سماجت
در آن به منظور گرفتن نمرهی خوب یا بهتر از
دیگران است .راهبرد پنجم ،خود صحبتی است که در
جهت کسب مهارت ،)MST( 9و منظور از آن صحبت
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کردن با خود برای شروع کار در جهت رسیدن به
درک مواد یادگیری است.
بر اساس زنجیرهی تعیین شخصیت که توسط
دسی و رایان ( ،)2000تعریف شده است ،والترز بین
تنظیم بیرونی و درونی انگیزه تمایز قایل شده است
(والترز .)1555 ،همچنین ،ریو ( ،)2012بیان
میکند :دانش آموزان برای انجام کار از راهنماییهای
مستقل و خود مختاری استفاده میکنند در حالی که
دیگران بر کنترل و راهنماییهای محیطی تکیه
دارند .این تمایز مهم است ،چون روشهای مستقل
تنظیم نسبت به روشهای کنترلی تنظیم برای
موفقیت مفیدترند (ریو .)2012 ،در روشهای
کنترلی تنظیم ،رفتار دانش آموزان مبتنی بر تایید و
عدم تایید دانش آموز توسط دیگران است و این امر
در چشم اندازی که نتایج از تکلیفهای مدرسهشان
جدا هستند ،هدایت میکنند و عبارتند از :دورشدن
از مجازات ،گرفتن پاداش ،خرسندی والدین یا
معلمها ،عملکرد بهتر نسبت به دیگران ،تقویت عزت
نفس .روشهای مستقل تنظیم ،رفتار دانش آموزان را
در چشم اندازی که نتایج به تکلیفهای مدرسهشان
مربوط هستند ،هدایت میکند و شامل :درک
موضوع ،به رسمیت شناختن ارزش تکلیفهای
مدرسه ،ارتباط تکلیفهای مدرسه با هدف و
ارزشهای خود میباشند .والترز ( ،)1555بیان
میکند که راهبرد خود صحبتی برای اجرا ( )PSTو
خودپاداشی ( ،)SCرا برای شکلهای معمول کنترلی
تنظیم انگیزه در نظر میگیرند ،در حالی که خود
صحبتی در جهت کسب مهارت ( )MSTو افزایش
عالقه ( ،)IEمیتوانند به عنوان تنظیم مستقل انگیزه
گروهبندی شوند .اگرچه کنترل محیط ( ،)ECبه
خودی خود به تکلیفهای مدرسه مربوط نیست ولی
خیلی ساده میتوان دریافت که با خودپاداشی (،)SC
راهبرد خود صحبتی برای اجرا ( ،)PSTمغایر است،
بنابراین کنترل محیط ( ،)ECبه عنوان شکل مستقلی
از تنظیم انگیزه طبقهبندی شد.
راهبردهای انگیزشی به عنوان یك موضوع واقعی
مورد استفاده قرار نگرفتهاند .قبل از هر اقدامی ،باید
باور دانش آموزان را نسبت به شایستگی کافی برای
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اجرای موفقیت آمیز تکلیفهای مدرسه و این که آیا
تکلیف برای آنها به اندازه کافی ارزشمند است یا نه،
در نظر گرفت ،و در بیشتر مطالعات ارزشهای درک
شده تکلیفهای توسط دانش آموزان و شایستگی
درک شده از تواناییهای خود برای انجام تکلیفهای
را به عنوان باورهای انگیزشی مهم یاد میکنند
(گاوتزر2012 ،؛ زیمرمن و شانك .)2005 ،وقتی که
راهبردهای انگیزشی برای انجام تکلیفهای مدرسه
انتخاب شوند ،دانش آموزان به استفاده از راهبردها
متمایلتر میشوند .فرض براین است که راهبردها
رابطه معنیداری با باورهای انگیزشی دارند .پنتریچ و
دی گروت ( ،)1550نشان دادند که باورهای
انگیزشی رابطه معنیداری با کاربرد راهبردهای خود
انگیزشی دارند .در مطالعهای که توسط والترز و
پنتریچ ( ،)1555انجام شد بین ارزش درک شده و
کاربرد راهبردهای خود انگیزشی رابطه معنیداری
مشاهده شد در حالی که رابطه بین شایستگی درک
شده و کاربرد راهبرد معنیدار نبود .با توجه به رابطه
بین باورها و راهبردها ،تحقیقهای انجام شده توسط
بونگ ( ،)1555بکائرتز ( ،)2002پنتریچ ( ،)1555ون
در وین و پتیسما ( ،)2005نشان دادند که بین
ارزشی که دانش آموزان برای تکلیفهای مدرسه
قایل میشوند واستفاده از راهبردهای خود تنظیمی
رابطه مثبتی وجود دارد .والترز و روزنتال (،)2000
روابط مثبتی بین ارزش و کاربرد راهبردها ،به جز در
مورد راهبرد خود صحبتی برای اجرا ( ،)PSTیافتند.
در مطالعه والترز و روزنتال ( ،)2000کالس هشتم
که بیشتر از بقیه ارزش تکلیفها مدرسه را درک
کرده بودند برای استفاده از راهبردها تمایل بیشتری
نشان دادند .در یك بررسی که توسط سانسون،
سانسون و همکارن ( ،)1555انجام شد ،ارزش
تکلیفها به شکل مثبتی با افزایش عالقه ( )IEرابطه
داشت.
پنتریچ ( ،)1555گزارش داده است که احساس
قویتری از شایستگی سبب استفاده بیشتر از
راهبردهای خود انگیزشی میشود .این یافتهها توسط

زیمرمن و همکاران ( ،)1550برای دانش آموزان
پایهی پنجم ،نهم و پایهی یازدهم درخصوص
خودپاداشی و کنترل محیط در مقایسه با دیگر
راهبردها ،توسط والترز و بنزون ( ،)2013برای
دانشجویان دانشکده درخصوص تمام راهبردها به جز
افزایش عالقه؛ و توسط والترز و روزنتال (،)2000
برای دانش آموزان هشت ساله ،در خصوص تمام
راهبردها به جز خودپاداشی ،تأیید شدند.
در مطالعهی هولمن و هاراکتویچ ( ،)2005رابطه
بین ارزش درک شده تکلیفهای و استفاده دانش
آموزان از راهبردهای خودانگیزی معنیدار و مثبت
بود.
هدف از انجام این تحقیق ،یافتن پاسخ برای این
پرسش است که :آیا باورهای انگیزشی (ارزشهای
مربوط به تکلیفهای مدرسه و شایستگی درک شده)
با راهبردهای خودانگیزشی (کنترل محیطی ،افزایش
عالقه ،خود پاداشی ،صحبت کردن باخود برای اجرا و
صحبت کردن با خود برای کسب مهارت) رابطه
معنیداری دارند؟
روششناسی
دیدمان این تحقیق کمی و به لحاظ امکان و توان
کنترل متغیرها از نوع علی-ارتباطی است .با توجه به
محدوده زمانی تحقیق ،این پژوهش از نوع مقطعی
است .جامعه آماری تحقیق  129تن دانش آموزان
هنرستانهای کشاورزی استان تهران و البرزکه شامل
پنج هنرستان رباط کریم ،پاکدشت ،نهاوند ،کهریزک
و مالرد در سال تحصیلی  1351-59بود .حجم نمونه
با استفاده از فرمول کوکران  209تن برآورد شد .در
این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب
متناسب با شمار دانش آموزان هر یك از هنرستانها
استفاده شد.
ابزار اصلی تحقیق ،پرسشنامه والترز که یکی از
معتبرترین و پرکاربردترین پرسشنامه در این زمینه
است برای اندازهگیری کاربرد راهبردهای انگیزشی
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نگاره  -1چارچوب مفهومی پژوهش
جدول  -1پراکنش جامعه آماری و نمونه بر پایهی هنرستانهای کشاورزی
هنرستان

شمار

درصد جامعه

شمار نمونه (تن)

رباط کریم
پاکدشت
نهاوند
کهریزک
مالرد
جمع

13
105
51
59
91
129

11/11
29/12
22/52
20/21
11/39
100

39
92
11
11
30
209

بود که در ابتدا گویهها توسط پژوهشگر از زبان
انگلیسی به زبان فارس ترجمه شدند .توافق نهایی در
خصوص ترجمه با گفتگوی بین پژوهشگر و هیات
علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران،
آشنا به زبان انگلیسی صورت پذیرفت .برای باالبردن
درک در خصوص آیتمها ،مثالهایی نیز به آنها
اضافه شد.
برای شایستگی درک شده و ارزش تکلیف ،از
پرسشنامه انگیزش درونی استفاده شد .روایی (اعتبار)
آن توسط مك اولی و همکاران ( )1555و سیجلس و
تی دوزیه ( ،)2003تأیید شده است .ارزیابی
شایستگی ،باورهای دانش آموزان را درباره توانایی
فعلی آنها در جهت انجام تکلیفهای مدرسه نشان
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میدهد ( 9بند) ،مقیاس ارزش درک شده ،میزان
درک مفید بودن تکلیفهای مدرسه توسط دانش
آموزان را مورد سنجش قرار میدهد ( 9بند) ،همه
مقیاسها در طیف پنج ارزشی لیکرت (خیلی کم ()1
تا خیلی زیاد ( ،)9اندازهگیری شدند .تمام سؤاالت به
تکلیفهای درسی مربوط بودند .به منظور بررسی
پایایی ابزار اندازهگیری از پایایی ترکیبی ( )CRو
آلفای کرونباخ ( )αاستفاده شد (جدول  )3که نتایج
آن کامالٌ رضایت بخش بود .همچنین نتایج
شاخصهای برازنگی مدل اندازهگیری نشان میدهد
که دادهها از لحاظ آماری با ساختار زیربنایی نظری
سازگاری دارند .به منظور بررسی روایی محتوایی ابزار
هیات
اعضای
نظر
از
اندازهگیری
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جدول  -2خالصه اطالعات مورد اندازهگیری متغیرهای پنهان پژوهش
متغیرهای نهفته

نشانگر

ضریب استانداردشده

خطای استاندارد

t

شایستگی ()CP

CP1

0/53
0/59
0/91
0/91
0/91
0/59
0/51
0/53
0/55
0/50
0/99
0/53
0/15
0/55
0/51
0/52
0/55
0/10
0/51
0/99
0/51
0/95
0/59
0/15
0/53
0/59
0/51
0/51
0/52

0/099
0/099
0/092
0/091
0/011
0/095
0/093
0/091
0/092
0/09
0/091
0/095
0/099
0/090
0/095
0/90
0/015
0/015
0/019
0/051
0/095
0/011
0/091
0/011
0/091
0/092
0/095
0/09
0/091

11/05
11/33
1/59
10/19
5/20
19/39
19/59
11/39
19/55
19/11
10/15
13/29
13/21
19/03
19/99
19/51
11/55
10/51
11/99
5/23
19/22
5/50
11/91
13/02
11/92
19/20
19/99
19/12
11/25

CP2
CP3
CP4
ارزش درک شده (VL

VL1
VL2
VL3
VL4
VL5

افزایش عالقه ()IE

IE1
IE2
IE3

کنترل محیطی ()EC

EC1
EC2
EC3
EC4

خود پاداشی ()SC

SC1
SC2
SC3
SC4

راهبرد خود صحبتی برای اجرا ()PST

PST1
PST2
PST3
PST4

خود صحبتی در جهت کسب مهارت ()MST

MST1
MST2
MST3
MST4
MST5

علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
و برای ارزیابی روایی سازه از میانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEاستفاده شد (جدول  .)2به
منظور بررسی چارچوب مفهومی پژوهش حاضر و پی
بردن به روابط علّی میان متغیرهای از روش مدل
سـازی معادلـه سـاختاری باکـاربرد نرمافزار Lizrelو
تحلیل همبستگی با استفاده از نرمافزار SPSS
استفاده شد .مدل مورد بررسی یك مدل مسـیر
اسـت و مـدل های مسـیر یکی از انواع مدل هایی
هستند که می توان در تبیین و پیش بینی پدیده
های مختلف از آنها بهره برد.

α

0/59

0/53

0/59

0/51

0/59

0/55

0/59

CR

0/51

0/52

0/51

0/53

0/53

0/51

0/51

AVE

0/95

0/1

0/91

0/19

0/91

0/99

0/15

یافتهها
برای آزمون فرضیهها و مدل نظری پیشنهادی،
یعنی رابطه بین ابعاد باورهای انگیزشی و راهبردهای
خودانگیزشی دانش آموزان هنرستانهای کشاورزی
استان تهران و البرز ،از مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شد .که یافتهها در حالت استاندارد در
نگارهی  2و در حالت معنی-داری در نگاره 3
آمدهاند.
بر اساس روابط ترسیم شده در نگاره  2و نتایج
ارائه شده در جدول  3مشخص میشود که ضریب
مسیر استاندارد شده بین ابعاد باورهای انگیزشی و
راهبردهای خودانگیزشی در سطح یك درصد
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نگاره  -2تحلیل مسیر باورهای انگیزشی و راهبردهای خودانگیزشی

نگاره  -3مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در حالت معنی داری
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جدول  -3خالصه اطالعات مدل معادالت ساختاری ابعاد باورهای انگیزشی و راهبردهای خودانگیزشی
اثر مستقیم

خطای استاندارد

T

R2

0/019

**1/95

0/15

0/013

**2/12

0/019

*2/95

0/011

*2/31

0/019

**9/35

0/095

*2/21

0/011

**3/33
**3/95
**1/12
**2/52

متغیر وابسته

متغیر مستقل

افزایش عالقه

شایستگی

0/39

()IE

ارزش درک شده

0/20

کنترل محیطی

شایستگی

0/20

()EC

ارزش درک شده

0/11

خود پاداشی

شایستگی

0/15

()SC

ارزش درک شده

0/19

راهبرد خود صحبتی

شایستگی

0/21

برای اجرا ()PST

ارزش درک شده

0/29

0/013

خود صحبتی در جهت

شایستگی

0/30

0/013

کسب مهارت ()MST

ارزش درک شده

0/20

0/011

0/052
0/25
0/19
0/19

جدول  -4شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری پژوهش
شاخص

معیار

مقدار گزارش شده

X2/df

 3و کم تر
 0/5و باالتر
 0/5و باالتر
 0/5و باالتر
کوچكتر از 0/05

1/92
0/52
0/51
0/51
0/099

NFI
IFI
CFI
RMSEA

معنیدار میباشد .ضرایب مسیر استاندارد شده نشان
دهنده قوت روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته
پژوهش میباشند .همانطور که مشاهده میشود
شایستگی درک شده بیشترین رابطه را با راهبرد
خود پاداشی دارد ( ) β= 0/15, P< 0/01در حالی
که ارزش درک شده بیشترین رابطه را با راهبرد
کنترل محیطی دارد (.)β= 0/30, P< 0/01
شایستگی و ارزش درک شده به ترتیب میتوانند
 19 ،25 ،5/2 ،15و 19درصد از واریانس راهبردهای
افزایش عالقه ،کنترل محیطی ،خود پاداشی ،راهبرد
خود صحبتی برای اجرا و خود صحبتی در جهت
کسب مهارت را تبیین نمایند (جدول .)3
همانطور که در جدول  1مشاهده می شود،
شاخص های کلی آزمون نیکویی برازش در الگوی
معادالت ساختاری حاکی از برازش کلی الگوی
پیشنهادی است .بنابراین داده های ما به خوبی
الگوی کلی پیشنهادی را تأیید کردهاند و ساختار
کلی روابط مورد آزمون از طریق داده های به دست
آمده تأیید شد.

بحث و نتیجهگیری
راهبردهای انگیزشی میتوانند به دانش آموزان
کمك کنند که تکلیفهای مدرسه را شروع و در
حضور تهدیدات انگیزشی به انجام آنها ادامه داده و
یا تمرکز خود را از هدف غیریادگیری به هدف
یادگیری سوق دهند .استفاده از این راهبردها
میتواند منجر به تالش بیشتر ،لذت و عالقه ،پایداری
و مؤفقیتهای بهتر شود .فرض براین است ،دانش
آموزان زمانی که تکلیفهای به حد کافی برایشان
ارزشمند باشد و خود را برای انجام مؤفقیت آمیز
آنها بحد کافی شایسته بدانند ،از راهبردها به دفعات
بیشتری استفاده خواهند نمود .در این تحقیق رابطه
بین ابعاد باورهای انگیزشی و راهبردهای
خودانگیزشی دانش آموزان هنرستانهای کشاورزی
استان تهران و البرز مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج ما
به وضوح نشان میدهد که دانش آموزان
هنرستانهای کشاورزی استان تهران و البرز از
راهبردهای انگیزشی استفاده میکنند و همچنین
رابطه مثبت و معنیداری بین شایستگیهای درک
شده و ارزشهای درک شده با تمامی راهبردهای
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خودانگیزشی در افراد مورد بررسی وجود دارد .این
یافته در راستای یافتههای بونگ ( ،)1555والترز و
روزنتال ( ،)2000سانسونه و همکاران ( ،)1555دانکر
و همکاران ( ،)2011هولمن و هاراکتویچ ()2005
والترز و بنزون ( )2013می باشد.
بنابراین میتوان این نتیجه را از یافتههای
پژوهشگرفت که هنگامی یك فرد احساس اعتماد به
نفس میکند ،که بتواند یك کار را با موفقیت انجام
دهد ،و باورهای انگیزشی قوی در او ایجاد شود از
راهبردهای انگیزشی به منظور افزایش انگیزه خود
استفاده میکند و به گمان این راهبردها باعث
افزایش عملکرد تحصیلی آنها میشود .نتایج این
پژوهش لزوم توجه همه دست اندرکاران امر آموزش
و بخصوص معلمها به ارتقای شایستگی درک شده و
ارزشمندی درک شده توسط دانش آموزان ،با
روشهایی از قبیل بیان هدف دوره آموزشی ،بیان
هدف رفتاری مورد نظر در هر تکلیفهایی که به
دانش آموزان ارایه میشود ،قبیل از اعمال آنها به
منظور درک ارزشمندی آنها ،توسط دانش آموزان

به افزایش انگیزه آنها از طریق بکارگیری راهبردهای
خودانگیزشی کمك نمایند.
برگزاری دورههای آموزشی در زمینه بکارگیری و
هدایت راهبردهای خودانگیزشی برای دانش آموزان و
معلمها میتواند مفید باشد.
همچنین مربیان باید توجه داشته باشند که از
طریق ارایه بازخوردهای مناسب و تشویق فراگیران
میتوانند سطح شایستگی درک شده آنها را افزایش
دهند تاس باعث آفزایش استفاده دانش آموزان از
راهبردهای خود انگیزشی و در نتیجه افزایش انگیزه
و پیشرفت تحصیلی آنان میشود.
پینوشتها
1- Interest Enhancement
2- Environmental Control
3- Self Consequating
4- Performance Self-talk
5- Mastery Self-talk

منبعها
استادزاده ،ز ،.داوودی ،ح ،.زارع ،اعظم .)1359( .بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت
تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان قم .دوره  ،1شماره ،2ص .99-91
اسکندری ،آ .شریف زاده ،م .زارع ،ا .)1351( .کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی هنرجویان هنرستانهای
کشاورزی استان فارس .پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ،دوره  ،1شماره  ،39صفحه 109-51
رادمنش ،ع ،.سعد یپور ،ا )1359( .اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران .مجله روانشناسی مدرسه ،دوره  ،9شماره 93-11 ،2ص.
سائقی ،ع ،.احمدی ،خ .)1359( .اثربخشی آموزش اهداف زندگی (مبتنی بر مدل سبك زندگی) برای انگیزش
تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان .مجلهی روانشناسی مدرسه ،دوره  ،9شماره ،3ص .55-15
سلطانی مجد ،س ،ا ،ه ،.تقی زاده ،م ،ا ،.زارع ،ح .)1352( .اثربخشی آموزش گروهی مهارت های تحصیلی بر
خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان ،مجله علمی -پژوهشی
پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری ،دوره  ،1شماره .11-31 ،2
سوختانلو ،م ،.بندری ،ا .)1359( .تأثیر نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی از رشته تحصیلی
بر رضایت آموزشی با واسط هگری انگیزه تحصیلی .پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ،دوره  ،5شماره
 ،12صفحه .95-12
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 تأثیر بازیهای آموزشی مبتنی بر فرایندهای.)1359( . ص، اکبری چرمهینی،. س، موسوی ژور،. س،قدیریان
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Abstract
Several factors affect academic achievement of agricultural high school students, Motivation
is one of the important factors in student development and learning and by identifying these
factors, the possibility of effective educational planning could be achieved.. In recent years,
students have a lack of motivation. In this research, the relationship between motivational
beliefs and self-motivation strategies was investigated. The statistical population of this study
was students of agricultural schools of Tehran and Alborz (425 people). The sample size was
estimated using Cochran's formula of 205 people who were selected by random sampling
method with appropriate assignment. Completed a questionnaire that included three sections,
individual characteristics, self-motivation strategy (environmental control, increased interest,
self-reward, self-talk strategy for implementation, self-talk strategy for skills acquisition) and
motivational beliefs (perceived value and competence). In order to verify the reliability of the
instrument, the combination reliability (CR) and Ordinal theta (θ= 0.85-0.96) were used. Also,
the content validity of the instrument was measured by the professors of the Agricultural
Extension and Education Department of Tehran University and the construct validity through
the mean of the extracted variance (AVE) Was investigated. LISREL, R and SPSS software
were used for data processing.. The structural equation model showed that the dimensions of
motivational beliefs have a positive and significant relationship with the application of
motivational strategies; competence and perceived value can be 19, 2, 8, 28, 15 and 15 percent
of the variance of interest increase strategies, environmental control Self-reward, self-talk
strategy, and self-talk to learn skills. These results show that by improving students'
motivational beliefs, they can enhance their skills in self-motivation and thereby improve their
academic performance.
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