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 چکیده
انگیزش درونی و خودکارآمدی ، آزمون روابط ساختاری بین هویت تحصیلی، هدف از پژوهش حاضر

انشجویان کلیه د کنندگانشرکتهای درگیری شناختی عمیق دانشجویان بود. بینی کنندهعنوان پیشبه
گیری ه با روش نمونهدختر( بودند ک 691پسر و  440دانشجو ) 044دانشگاه سمنان بودند. نمونه شامل 

نتریچ پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پی کنندگانشرکتی نسبی انتخاب شدند. اطبقهتصادفی 
پرسشنامه انگیزش تحصیلی ، (4446کمبر و النگ )، بیگز پرسشنامه فرآیند مطالعه، (6994گروت )و دی

با روش معادالت  هادادهتکمیل کردند. ( را 6991( و پرسشنامه هویت تحصیلی اوزبورن )6999والرند )
ت تحصیلی هوی، ساختاری آزمون شد. نتایج نشان داد که مسیر هویت تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق

بر خودکارآمدی و انگیزش درونی و خودکارآمدی و انگیزش درونی بر درگیری شناختی عمیق معنادار 
ش ری شناختی عمیق از طریق خودکارآمدی و انگیزو مثبت بود. اثر غیرمستقیم هویت تحصیلی بر درگی

، ی انگیزشیهایریگجهتبرای افزایش درگیری شناختی باید به ، بنابراین؛ تحصیلی مثبت و معنادار بود
 ثموردبح هاافتههویت تحصیلی و باورهای خودکارآمدی دانشجویان توجه کرد. تلویحات کاربردی ی

 قرار گرفت.

هویت تحصیلی، درگیری شناختی، خودکارآمدی، درونیانگیزش های ک یدی: واژه
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 مقدمه
. اندی به مفهوم درگیری نشان دادهاندهیفزاپژوهشگران عالقه ، های گذشتهدر طول دهه

افزایش ، انآموزجلوگیری از خستگی دانش، عنوان روشی برای بهبود نارضایتیدرگیری به
ه افزایش سطح موفقیت و توسع، حصیلی مربوط به تهاتیفعالآموزان در مشارکت دانش

(. 4462، 6آموزان موردتوجه قرار گرفته است )اوپادیایا و سالمال آرودرک مثبت دانش
درگیر شدن فعال با تکالیف درسی در دانشگاه یک عامل مهم برای موفقیت تحصیلی در 

درسی (. دانشجویان باید فعاالنه با تکالیف 4464، 4دانشجویان است )وانگ و هولکام
برای موفقیت تحصیلی و پیدا  ازیموردنمنظور به دست آوردن دانش و مهارت خود به

 (.4464، 2کردن شغل مناسب درگیر شوند )وانگ و اکلس
اه و دانشگ مدرسهبافت  لهیوسبهاست که  ریپذانعطاف حالتیک  0درگیری تحصیلی

گیری یک مشارکت (. در4441، 1؛ آپلتون و همکاران4464، 5)ریو شودمی شکل داده
ز پایدار است. جزئی ا شناختیروانگذاری هدفمند در فعالیت تحصیلی و نوعی سرمایه

 ،که یادگیرندگانی که درگیری شناختی باالتری دارندطوریآن درگیری شناختی است. به
(. 6299، مکوندی و نیسی، تری از مطالب درسی را دارا هستند )عسکریفهم عمیق

ود )وانگ شهای کالسی مرتبط میفرآیندهای ذهنی درگیر در فعالیت به رگیری شناختید
راهبردهای یادگیری اشاره دارد که یادگیرندگان در  به مقدار و نوع( و 4462، و اکلس

درگیری شناختی عمیق شامل راهبردهای ، حالبرند. درعینجریان یادگیری به کار می
های دهی مطالب و استفاده از تواناییاندهی و سازمیادگیری و پردازش عمیق نظیر بسط

 (.4442، 1برینک و پینتریچفراشناختی هنگام مطالعه مطالب درسی است )لینن
رویکرد عمیق به یادگیری براساس انگیزش درونی و عالقه شخصی است و راهبرد 

آموزان معنا و روابط درونی را جستجو راهبردی است که دانش، مرتبط با این رویکرد
 تا دانش کندنند. رویکرد عمقی به یادگیری رویکردی است که افراد را قادر میکمی

موجود خود را بسازند و دانش جدید را جستجو کنند و برای افرادی سودمند است که 
ت رویکردی اس، مسیرهای یادگیری مخصوص به خود دارند. رویکرد سطحی به یادگیری

با حداقل تالش است. این رویکرد با افرادی کسب شرایط الزم ، که انگیزش افراد در آن

                                                                                                                                        
1. Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K.  
2. Wang, M. -T., & Holcombe, R.  
3. Wang, M. -T., & Eccles, J. S.  
4. academic engagement 
 

5. Reeve, J.  
6. Appleton, J. J., et al.  
7. Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R.  
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؛ 4441، 6دهند نه به میل خود )استرودسروکار دارد که کار را از روی اجبار انجام می
ر مرو، وسیله راهبردهایی از قبیل حفظ کردنیادگیری سطحی به (.4445، 4یانگ و لئو

نشان  هاپژوهش (.4449، 2لئو و نای، شود )الیموار مشخص میذهنی و یادگیری طوطی
 آنف تکالیانجام و  ازنظر شناختی درگیر یادگیرییادگیرندگان  هر چه بیشتراند داده

 (.4462، وانگ و اکلس) یافتدست شناختی و رفتاری به اهداف توانمی، بشوند
، کروالهویت تحصیلی است )، درگیری شناختیبرای درک مهم  هایاز ساختار ییک

، خودمختاری، ت تحصیلی بازتابی از انواع شایستگیهوی(. 4441، گرین و مانسل
های رایجی است که نوجوانان در باورهای خودکارآمدی و تجربه هیجان، هدفمندی

 واز و(. 4444، 0ی درس با همساالن و معلمان خود دارند )رویسر و لئوهاکالس
بسته زمینه وابه  1هویت یهاکه منزلت فرضشیپذیرش این پ( با 4449) 5ایزاکسون

اس های مهم زندگی در نظر گرفته و با اقتبعنوان یکی از حیطهتحصیلی را به حیطه، هستند
( الف: اندمنزلت را برای هویت تحصیلی در نظر گرفته ( چهار6999) از مدل مارسیا

هویت تحصیلی ( که به عدم اکتشاف یا تعهد اشاره دارد ب 1هویت تحصیلی سردرگم
ده از شبرگرفته، تحصیلی یهاها و آرمانارزش آموز بههدات دانشکه بیانگر تع 9رودنباله

 9هویت تحصیلی دیررس( ج، است( مانند والدین و گروه مرجع) اشیافراد مهم زندگ
 درباره یریگجهیرسیدن به نت آموز اشاره دارد که برایبه زمان تردید تحصیلی یک دانش

مبین تعهد به ، 64ت تحصیلی موفقهوی( د کندیها و اهداف تحصیلی تالش مارزش
آدامز و  .اندتحصیلی است که از مسیر کاوشگری حاصل شده یهاارزش از یامجموعه

( دریافتند دانشجویانی که احساس هویت تحصیلی 4466، همکاران )وایت و لوونتال
ای از تجربیات کنند که درگیر طیف گستردههایی را پیدا میروش، نیرومندی دارند

ری با توانند ارتباط مؤثکنند و میها برای یادگیری و ترقی تالش میشوند. آن تحصیلی
ین مطالعه ی اهافرضیکی از ، ترتیبایناساتید و دانشجویان همتای خود داشته باشند. به

 اثر ساختاری مستقیم هویت تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق است.
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2. Yong, S. T., & Lew, T. Y.  
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5. Was, C., & Isaacson, R.  
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و  بانیرانگیزش درونی است )، یدرگیری شناختبرای درک مهم و مؤثر دیگر  زهسا
 انگیزش درونی(. 4441، گرین و مانسل، والکر؛ 4462، و اکلس وانگ ؛6291، همکاران
رکار )کاسولذت شخصی انجام دهد  تا فعالیت را به دلیل عالقه و کندرغیب میفرد را ت

 ولذت ، عالقه، در انجام کار، افرادی که انگیزش درونی دارند (.4466، 6و همکاران
، بنابراین؛ (4461، 4ورثگینس و پاپ، مارتین) کنندیماحساس تبحر و کنترل را تجربه 

و  با تالش، متمرکز کرده توجه خود را بر یادگیری درس، فرد با میل درونی و اشتیاق
 از راهبردهای عمیق یادگیری استفاده کرده و، پردازدیمآن ی هاتیفعالپشتکار به انجام 

 (.6291، )ربانی و همکاران کندیمد یادگیری شرکت فعاالنه در فراین
خودکارآمدی خودکارآمدی است. ، یکی دیگر از پیشایندهای مهم درگیری شناختی

اجرای یک سلسله کارها  دهی وسازماندر زمینه شانیهاییتواناافراد در مـورد  داوری
 دی موجب بهبواحساس قوی خودکارآمد است.عملکرد شده یینبرای رسیدن به انواع تع

عهد و ت هاهدفتنظیم ، هاتیفعال مشارکت بهتر فرد در انجام مثبت فردی و یهادگاهید
خودکارآمدی و  سطوح باالی(. 4466، 2جان و اسپورلیتوماس، ستروبل)ا شودیمکاری 

 منجر به سطوح باالی درگیری شناختی، یادگیرندگان هیجانی خودکارآمدی خصوصبه
، ارندد که در سطوح باالی درگیری شناختی قرار (. یادگیرندگانی4654، 0شود )دوگانمی

. سطح اعتماد هستند مدار بوده و دارای سطوح باالی خودکارآمدیبسیار هدف
اهبردهای عمق و کیفیت ر دهندهنشان، برای موفقیت تحصیلی اشییتوانایادگیرندگان به 

این روابط در این مطالعه فرض شده (. با توجه به 4464، 5مو فال نشناختی اوست )کاپال
 است خودکارآمدی دارای اثر ساختاری مستقیم بر درگیری شناختی عمیق است.

کننده نقش هویت تحصیلی و انگیزش درونی و خودکارآمدی درواقع تکمیل
دهنده اثر آن بر درگیری شناختی عمیق هستند. با توجه به رابطه بین انگیزش درونی سوق

تی عمیق در این مطالعه فرض شد که انگیزش درونی بر درگیری شناختی با درگیری شناخ
ی هاهیمادارد. از طرفی هویت تحصیلی که ترکیبی از  میمستقعمیق اثر ساختاری 

بر انگیزش درونی اثر ساختاری مستقیم و  شودیمفرض ، انگیزشی است –شناختی
وابط یم دارد. با توجه به رواسطه آن بر درگیری شناختی عمیق اثر ساختاری غیرمستقبه

انگیزش درونی و خودکارآمدی با درگیری شناختی عمیق در این ، بین هویت تحصیلی
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ارائه شده است. در این مدل فرض  6مدلی فرضی از روابط ساختاری در شکل ، مطالعه
زاد بر درگیری شناختی عمیق عنوان یک متغیر برونشده است که هویت تحصیلی به

متغیری پیامد اثر ساختاری مستقیم در جهت مثبت دارد. انگیزش درونی و عنوان یک به
خودکارآمدی در رابطه ساختاری بین هویت تحصیلی با درگیری شناختی عمیق نقش 

( هویت 6های پژوهش شامل این موارد است: فرضیه، بنابراین؛ کنندای ایفا میواسطه
( انگیزش درونی بر درگیری 4. تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق اثر مستقیم دارد

( خودکارآمدی بر درگیری شناختی عمیق اثر مستقیم 2شناختی عمیق اثر مستقیم دارد. 
( هویت تحصیلی از طریق انگیزش درونی و خودکارآمدی بر درگیری شناختی 0دارد. 

( انگیزش درونی از طریق خودکارآمدی بر درگیری شناختی 5عمیق اثر غیرمستقیم دارد. 
انگیزش درونی و خودکارآمدی در قالب ، ( هویت تحصیلی1ق اثر غیرمستقیم دارد. عمی

 مدل ساختاری قادر به تبیین درگیری شناختی عمیق هستند.

 

 انگیزش درون  و خودکارآمدی با درگیری شناخت  عمیق، . روابط ساختاری هویت تحصی  4شکل 

 روش
ز نوع همبستگی است. در این طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف آن ا

ا است. هی متغیرها به دنبال بررسی روابط ساختاری آنکاردستمطالعه پژوهشگر بدون 
باشند و نمونه این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان می، جامعه آماری این پژوهش

 ی ودختر( از دانشجویان دانشگاه سمنان در مقطع کارشناس 691پسر و  440نفر ) 044را 
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ی ریگنمونهدادند. از روش تشکیل می 6290-95کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 
ا تعداد که ابتد صورتنیبدای نسبی برای انتخاب نمونه استفاده شد. تصادفی طبقه

ت نسبت دانشجویان هر دانشکده به دس، دانشجویان به تفکیک دانشکده تهیه شد. سپس
طور تصادفی از هر دانشکده اساس نسبت مذکور بهبر  ازیموردنآمد. تعداد دانشجویان 

بود. پس از  91/4طور کامل تکمیل شده بودند هایی که بهانتخاب شد. نسبت پرسشنامه
پرسشنامه انجام شد. جهت گردآوری  292تحلیل با ، های فاقد اعتبارحذف پرسشنامه

 صورت فردیها بهامههای دانشگاه سمنان مراجعه شد و پرسشنی دانشکدهها به کلیهداده
دقیقه بود. حدود  44ها در اختیار دانشجویان قرار داده شد. متوسط زمان تکمیل پرسشنامه

 ها گردآوری شود.شش هفته طول کشید تا داده

 های زیر استفاده شد:ها از پرسشنامهبرای گردآوری داده

وسط پینتریچ . این پرسشنامه ت(MSLQ) 6پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و  01است و با  شدهساخته( 6994گروت )و دی

ست. ا شدهمیتنظراهبردهای یادگیری خودتنظیمی )راهبردهای شناختی و فراشناختی( 
عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی  44اهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل ر

. سنجدیمراهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را ، تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی
گرفته و شامل چهار جزء  بر عبارت مقیاس را در 45بخش باورهای انگیزشی 

گذاری درونی و اضطراب امتحان به شرح زیر ارزش، هدف گیریجهت، خودکارآمدی
. شودمی 44، 46، 69، 60، 64، 64، 9، 1، 4های خودکارآمدی شامل عبارت :است
، یازامت 5=کامالً موافقمای )گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینهنمره

امتیاز( است  6= و کامالً مخالفم یازامت 4= مخالفم، امتیاز 2نظری ندارم= ، یازامت 0=موافقم
در این پژوهش جهت بررسی اعتبار از شوند. با یکدیگر جمع می شدهکسبکه نمرات 

نفر(  21آزمون )یشپدر مرحله  آمدهدستبههای اخ بر روی دادهروش آماری آلفای کرونب
گذاری درونی و ارزش، های خودکارآمدیاستفاده شد که به ترتیب برای خرده مقیاس

 90/4، 11/4، 91/4، 95/4استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی ، اضطراب امتحان
 آمد. به دست 90/4ودکارآمدی آلفای آمد. در این مطالعه برای مؤلفه خ به دست 19/4و 

                                                                                                                                        
1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
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کمبر و ، . بیگز(2F-SPQ-R) 6پرسشنامه تجدیدنظر شده دو عاملی فرآیند مطالعه
یابی منظور ارزرا به «پرسشنامه فرآیند مطالعه»شده ( فرم دو عاملی تجدیدنظر 4446النگ )
، 6های )ویهگ، های یادگیری ارائه کردند. ابزار تجدیدنظر شده فقط رویکرد عمیقرویکرد

، 61، 65، 64، 66، 9، 1، 0، 2های )گویه، ( و سطحی69، 61، 60، 62، 64، 9، 1، 5، 4
که هر رویکرد خود از دو بعد انگیزه و راهبرد تشکیل کند. درحالی( را ارزیابی می44، 69

، ( و راهبرد عمیق61و  62، 9، 5، 6های )از انگیزه عمیق گویه اندعبارتکه  شده است
( و راهبرد 69 و 65، 66، 1، 2های )گویه، انگیزه سطحی، (69 و 60، 64، 1، 4های )گویه

گذاری با استفاده از مقیاس لیکرت (. برای نمره44و  61، 64، 9، 0های )گویه، سطحی
( 5موافقم= کامالًو  0موافقم= ، 2نظری ندارم= ، 4مخالفم=، 6مخالفم= کامالًای )درجهپنج

در مطالعه حاضر  رزیابی شدند و درنهایت نمرات با هم جمع شدند.هر یک از سؤاالت ا
 بود. 94/4پایایی درگیری شناختی عمیق بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 

گویه است که  49والرند. این پرسشنامه حاوی  -AMS 4پرسشنامه انگیزش تحصیلی
ه هر است. پاسخ ب «انگیزگیبی»و  «انگیزش درونی»، «انگیزش بیرونی»شامل سه حیطه 

یلی خ، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم، اصالًی لیکرت )ادرجههفتگویه بر روی یک طیف 
گیرد. سپس میزان انگیزش تحصیلی ها تعلق میبه آن 1تا  6( که به ترتیب نمره کامالً، زیاد

یزان م 14تا  49به این شکل که نمرات بین ، گرددی میبنددسته آمدهدستبهبراساس امتیاز 
میزان انگیزش تحصیلی در سطح متوسطی  664تا  14نمرات بین ، انگیزش تحصیلی ضعیف

میزان  664میزان انگیزش تحصیلی در سطح متوسطی و نمرات باالی  664و نمرات باالی 
(. در این 6999، 2و همکاران والرند) شودانگیزش تحصیلی بسیار خوب در نظر گرفته می

 بود. 99/4برای انگیزش درونی مساوی با  هآمددستبهمطالعه آلفای 
( ساخته شده است. 6991این پرسشنامه توسط اوزبورن ) .0پرسشنامه هویت تحصیلی

گذاری پرسشنامه به این صورت بود که . شیوه نمرهاستگویه  62این پرسشنامه حاوی 
ا ت ،مخالفم، لیکرت )کامالً مخالفم ایدرجههفتپاسخ به هر گویه بر روی یک طیف 

 6کامالً موافقم( که به ترتیب نمره ، موافقم، ای موافقمتا اندازه، متوسط، ای مخالفماندازه
 گذارینمرهمعکوس  صورتبه 62، 64، 9، 1، 0، 2های گیرد. گویهتعلق می هاآنبه  1تا 

                                                                                                                                        
1. revised two-factor study process 
questionnaire 
2. academic motivation scale 

3. Vallerand, R. J., et al.  
4. academic identity questionnaire 
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ضریب همسانی درونی )آلفای کرونباخ( این  (6991اوزبورن ) پژوهشدر  .شوندیم
 آمد. به دست 19/4آمده است. در پژوهش حاضر آلفای  به دست 94/4پرسشنامه 

 هایافته

زن( دانشگاه سمنان بودند. از این تعداد  699مرد و  695دانشجوی ) 292کنندگان شرکت
نفر دانشجوی دکتری بودند. سن افراد  1نفر ارشد و  96، نفر دانشجوی کارشناسی 491

 بود. 95/46برابر با  هاآنانگین سنی سال بود که می 20تا  69بین  کنندهشرکت

 اسمیرنوف بررسی شد. -نخست مفروضه نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگروف
نمرات هویت تحصیلی ، (=p>994/4KS ,45/4توزیع نمرات درگیری شناختی عمیق )

(45/4, p>640/6KS=) ،( 45/4نمرات انگیزش درونی, p>961/4KS=) ، نمرات
 نرمال بود. (= p>59/6KS ,45/4خودکارآمدی )

ن مربوط به ترین میانگیترین میانگین مربوط به انگیزش درونی و کمنتایج نشان داد بیش
بود. انحراف معیار نمرات نیز پراکندگی باالیی را در نمرات انگیزش  درگیری شناختی عمیق

 (.6ول ترین پراکندگی مربوط به خودکارآمدی بود )جدکم، درونی نشان داد. همچنین

 وردمطالعهمضرایب اعتبار و همبستگ  صفر مرتبه متغیرهای ، انحراف استاندارد، . میانگین4جدول 

 0 2 4 6 انحراف معیار/میانگین هامتغیر
    11/4 25/0±14/4 . هویت تحصیلی6
   99/4 22/4** 51/0±64/6 . انگیزش درونی4

  90/4 24/4** 24/4** 12/2±56/4 . خودکارآمدی2
 94/4 04/4** 50/4** 21/4** 04/2±14/4 درگیری شناختی عمیق .0

 * >p ** 45/4p<46/4 ضرایب اعتبار بر روی قطر فرعی ماتریس پایین مثلثی قرار دارند.

از بین متغیرهای پژوهش درگیری شناختی عمیق بیشترین رابطه همبستگی را با 
به رابطه بین درگیری دارد. کمترین شدت همبستگی مربوط  (=50rانگیزش درونی )

است. همبستگی بین درگیری شناختی عمیق  (=21r) یلیتحصشناختی عمیق با هویت 
 است. (=04r) با خودکارآمدی نیز برابر با

الگوی روابط درونی متغیرها در چارچوب یک مدل ساختاری آزمون شد. نخست 
رازندگی مناسبی ها نشان داد که مدل از بهای برازندگی مدل بررسی شد. یافتهشاخص

 , NNFI 96/4=, NFI 95/4=, CFI 454/4=RMSEA ,=95/4برخوردار است )
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62/4=X2/df)  درصد بود  59توان مدل در تبیین واریانس درگیری شناختی عمیق
(59/4=R2 اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر در جدول .)گزارش شده است. 4 

 کل( مدل درگیری شناخت ، غیرمستقیم، م. ضرایب استاندارد )مستقی3جدول 

  اثر
ضرایب 
 مستقیم

ضرایب 
 غیرمستقیم

ضرایب 
 کل

زا بر درون
 زادرون

 09/4 42/4 05/4 انگیزش درونی بر درگیری شناختی عمیق
 69/4 - 69/4 خودکارآمدی بر درگیری شناختی عمیق

 69/4 - 69/4 انگیزش درونی بر خودکارآمدی

زا بر برون
 زادرون

 10/4 20/4 24/4 هویت تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق
 51/4 - 51/4 هویت تحصیلی بر انگیزش درونی
 01/4 64/4 21/4 هویت تحصیلی بر خودکارآمدی

( به 51/4دهد که مسیر هویت تحصیلی با ضریب استاندارد )ها نشان مییافته
قیم مربوط به رابطه بین خودکارآمدی باالترین اثر را دارا است. کمترین اثر مست
( و انگیزش درونی با 69/4خودکارآمدی با درگیری شناختی عمیق )ضریب استاندارد=

( است. مسیر هویت تحصیلی بر درگیری شناختی 69/4خودکارآمدی )ضریب استاندارد=
هویت تحصیلی بر خودکارآمدی )ضریب ، (24/4عمیق )ضریب استاندارد=

( 05/4نی بر درگیری شناختی عمیق )ضریب استاندارد=( و انگیزش درو21/4استاندارد=
درگیری  غیرمستقیم هویت تحصیلی بر تأثیر، نیز معنادار و مثبت است. در کنار این نتایج

( مثبت و معنادار بود که باالترین ضریب اثر 65/4شناختی عمیق )ضریب استاندارد=
 سی شد که نتایج حاکی ازاثر متغیرهای میانجی برر، همچنین را دارا است. غیرمستقیم

ی یک متغیر میانجی بین هویت تحصیلی و درگیر عنوانبهاین بود که انگیزش تحصیلی 
یک متغیر میانجی دیگر بین هویت تحصیلی و  عنوانبهشناختی عمیق و خودکارآمدی 

 .(>45/4pتوانند عمل کنند )درگیری شناختی عمیق می
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 ده است:گزارش ش 4مدل نهایی مطالعه در شکل 

 

 . مدل آزمون شده درگیری شناخت  عمیق بر اساس ضرایب استاندارد3شکل 

 گیریبحث و نتیجه
 هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل ساختاری جهت تبیین روابط علّی بین هویت

ناختی های درگیری شبینی کنندهپیش عنوانبهانگیزش درونی و خودکارآمدی ، تحصیلی
نشان داد مدل فرضی در جامعه پژوهش  هاافتهدانشگاه سمنان بود. یعمیق در دانشجویان 
، صیلیمتغیرهای هویت تح وسیلهبهبینی درگیری شناختی عمیق را روا است و توان پیش

یعنی زمانی که دانشجویان نسبت به شرایط ؛ انگیزش درونی و خودکارآمدی دارا است
داشته باشند و این شناخت  تحصیل و جوّ دانشگاه محل تحصیل خود شناخت کافی

ی این احساس مثبت انگیزش درون، ببخشد )هویت تحصیلی( هاآناحساس مثبتی را به 
متقابل و هماهنگ این سه عامل  تأثیربا  درنهایتبرد و را باال می هاآنو خودکارآمدی 

بر اساس  ؛ کهروددرگیری شناختی عمیق دانشجویان در مطالعه دروس باال می
(59/4=R2) و مهم است. توجهقابل تأثیرآمده این  به دست 

ر مثبت و معنادا، ها نشان داد که مسیر خودکارآمدی بر درگیری شناختی عمیقیافته
، (4461توسط زهن و همکاران ) شدهانجاماست. یافته پژوهش حاضر با یافته مطالعات 

( همسو است. 4441)گرین و مانسل ، ( و والکر4465دوگان )، (6291رستمی و همکاران )
ی مختلف در خصوص هاپژوهشی نتایج بندجمع( با 4442لینن برینک و پینتریج )
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 تواندیمکه خودکارآمدی  کنندیمی درگیری تحصیلی عنوان هامؤلفهخودکارآمدی و 
، الوهعبدرگیری را افزایش دهد و به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلی منجر شود. 

ان و ی مختلف یادگیرندگهاگروهو درگیری تحصیلی در بین همبستگی بین خودکارآمدی 
درگیری ا بدلیل این واقعیت آن است که تالش و پشتکار برای تمامی سنین مشابه است. 

سازه خودکارآمدی و  بر، شناختی خود -اجتماعی ارتباط معناداری دارد. بندورا در نظریه
(. 4462، ؛ اوپادیایا و سالمال آرو4441، )شانک و زیمرمن کندیم تأکیدآن بر یادگیری  تأثیر
مال دارد که احت شتریب یقو یخودکارآمد یگفت افراد با باورها توانیمرابطه  نیا نییدر تب

 فیتکل کی بر انجام هامهارت گیری ازبا بهرهبا مشکالت تالش کنند و  ییارویدر رو
را  فیدر تکل یداریتالش و پا یخودکارآمد یهاقضاوت کهطوریبهکنند.  یپافشار

 ارند.د یشتریب شناختی عمیق یریدرگ، افراد خودکارآمد، رونیازا. کنندیم ینیبشیپ
 ،نتایج حاکی از آن بود که مسیر انگیزش درونی بر درگیری شناختی عمیق، همچنین

ن و گری، والکرتوسط  شدهانجامیافته پژوهش حاضر با مطالعه مثبت و معنادار است. 
 تنسونکریس، )آپلتون درگیری واقعی است ازینشیپانگیزش همسو است.  (4441مانسل )

( معتقدند که 4444) 6وتلیاهورتون و ، دوو(. به همین نحو گرین4449، فورالنگ و
درگیری را در تکالیف تحصیلی تحت مستقیم  طوربهیادگیری  یهامهارتانگیزش و 
 ندتوایم طرفکیازکه  استتمندی انگیزش فرایند قدر، رونیازا. دهندیمتأثیر قرار 

 تواندیمجدید تحریک کند و از طرف دیگر  هایرا برای یادگیری مهارت آموزاندانش
که  تاسسائقی  شود. انگیزش انرژی و منجر به عدم درگیری و خود تخریبی تحصیلی

ان را استعدادش ر کنند وامؤثر ک طوربه، بیاموزند، ان درگیر شوندآموزدانش شودیمباعث 
 (.4444، 4ورثگینس و پاپ، )مارتین کننددر مدرسه شکوفا 

اثر دیگر انگیزش درونی بر خودکارآمدی است که این مسیر نیز مثبت و معنادار است. 
( 4462و اکلس ) وانگ، (6291و همکاران ) ربانیهای آمده با یافته بررسی به دستنتیجه 
اجتماعی بندورا  -ت. در نظریۀ شناختیهمسو اس( 4464) 2رودسیل و آدلسون، هوسو نی

 عنوانبه ،شده است. داشتن انگیزه تأکیددر یادگیری  تأثیرگذارنقش عوامل انگیزشی  به
 رد هایژگیواین  که شودمیکوشش و پافشاری بر اهداف  موجب، رفتار نیروی محرکه

 به موفقیت افراد خودکارآمد اعتماد بیشتریت؛ زیرا اس مالحظهقابلافراد خودکارآمد 

                                                                                                                                        
1. Greenwood, C. R., Horton, B. T., & 
Utley, C. A.  
2. Martin, A. J., Ginns, P., & Papworth, B.  

3. Niehaus, K., Rudasill, K. M., & 
Adelson, J. L.  
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 بدیهی .شده استتقویت  هاآنانگیزش در  جنبه درونیعملکرد خود دارند؛ بنابراین 
 راکهچ شودیبرخوردار م بیشتری تأثیرگذاریاز ، شود تریدرون، است هر چه انگیزش

 (.6999، کاستنر و رایان، )دسیخواهد بود  تربخشلذتو برای فرد  ترخودخواسته
وهش بیانگر این بود که مسیر هویت تحصیلی بر درگیری دیگر این پژ یهایافته

مانسل  گرین و، والکراین یافته با نتیجه مطالعه مثبت و معنادار است. ، شناختی عمیق
شتری برانگیختگی بی، ( همسو است. دانشجویانی که دارای هویت تحصیلی هستند4441)

تری را و زمان بیش کنندیبیشتر تالش م هاآنبرای موفق شدن در تحصیلی دارا هستند. 
د. این دانشجویان کنننتایج تحصیلی مثبتی را تجربه می، بنابراین؛ دهندبرای مطالعه قرار می

این دانشجویان ، (. بر این اساس4441، گرین و مانسل، والکرباالتری دارند ) نفسعزت
 درگیری شناختی عمیقی در دوران تحصیل دارند.

ر رابطه بین هویت تحصیلی و درگیری شناختی عمیق نقش میانجی انگیزش درونی د
یکی  عنوانبه( درگیری تحصیلی را 4449) 6کیندرمن و فورر، نیز معنادار است. اسکینر

، جربیات قبلیت وسیلهبهگیرند. انگیزش تحصیلی از نتایج انگیزش تحصیلی در نظر می
درگیری تحصیلی را ، ها و اهداف شخصیباورهای معلمان و همکالسی، زمینه فرهنگی

هویت تحصیلی نیز هستند.  ساززمینه( که همه این عوامل 4465، 4دهد )دوگانشکل می
های شوند و ارزشهای همساالن و معلمان با جوّ مدرسه ترکیب میحمایت کههنگامی

ان آموزانشدآن  درنتیجهیابد و انگیزش تحصیلی افزایش می، کننداجتماعی را تقویت می
دد گر)درگیری تحصیلی( تقویت می هاآنکنند و رفتار تری را انتخاب میاهداف به

 (.4442، 2)ونتزل
، گیردمتغیری دیگری که با درگیری تحصیلی ارتباط دارد و تعاریف متنوعی را در برمی

خودکارآمدی است. نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین هویت تحصیلی و درگیری 
دکارآمدی اشاره به باور یادگیرنده در مورد قابلیت یادگیری شناختی عمیق تأیید شد. خو

رد بانگیزه تحصیلی را باال می، های یادگیری دارد. این باورو عملکردش در فعالیت
او را در تکمیل کردن ، (. اگر باورهای یادگیرنده6299، پورصادقی و قدم، آبادی)زنگی

اگر ، رعکسشود و بتکالیف درگیر می او بیشتر در انجام، تکالیف تحصیلش یاری رساند
تواند کند و نمیانرژی کمتری صرف آن می، هایش داشته باشداطمینان کمی به توانایی

                                                                                                                                        
1. Skinner, E. A., Kindermann, T. A., & 
Furrer, C. J.  

2. Dogan, U.  
3. Wentzel, K. R.  
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درگیر انجام آن تکلیف شوند. یادگیرندگان با خودکارآمدی باال وقت بیشتری را برای 
عمیق  ریگردند که یادگیگذارند و با رفتارهای اجتماعی مثبت مشخص مییادگیری می

درگیری و عملکرد ، بنابراین؛ (4465، دهند )دوگانرا بر یادگیری سطحی ترجیح می
ای های که ساخته مجموعسازه عنوانبهدهند. هویت تحصیلی تحصیلی بهتری را نشان می

 های تحصیلی درگیررا در فعالیت آموزدانشاز عوامل محیطی است برای اینکه بتواند 
ای سازه عنوانبهتواند خودکارآمدی می، فردی دارد؛ بر این اساس نیاز به یک عامل کند

 ساز درگیری شناختی عمیق باشد.در کنار این شرایط زمینه کنندهتکمیلفردی و 
. مطالعه حاضر از نوع شودیمنخستین محدودیت مطالعه حاضر به طرح آن مربوط 

یر روابط علّی تفس عنوانبه انتوینمرا  آمدهدستبهمطالعات همبستگی است؛ لذا روابط 
کرد. محدودیت دوم آن مربوط به استفاده از ابزارهای گزارش شخصی است. این ابزارها 

( غیرهی و ریگاندازهخطای ، ینگرشتنیخوی ذاتی )عدم هاتیمحدوددارای بعضی از 
 یک محدودیت جدی عنوانبه تواندیم رهایمتغی ریگاندازهلذا نابسندگی روش ، هستند

دگان به دهنبر اثر خستگی احتمال دارد که پاسخ، همچنینقرار دهد.  تأثیرها را تحت یافته
 نهادشیپژوهش حاضر پ یدر راستاهای آخر با دقت کمتری جواب داده باشند. پرسشنامه

توانند با ایجاد یک محیط حمایتی و گسترش روابط مدیران مدارس و معلمان می، شودیم
ا . معلمان بکنندفراهم  هاآنهای کسب هویت تحصیلی را برای ن زمینهاآموزدانشخود با 

را  آموزاندانشهای تدریس متنوع حس کنجکاوی و انگیزش درونی استفاده از روش
اری رفت-های شناختیتوانند با استفاده از آموزش. مشاوران مدارس میکنندبرانگیخته 

ان را برای افزایش خودکارآمدی آموزدانشگری و تالش خودمشاهده، مهارت خودکنترلی
توانند در این امر می موقعبههای درست و و معلمان نیز با استفاده از تشویق کنندتقویت 

نقاط کشور  ریو در سا یسن هایگروه ریپژوهش در سا نیا، همچنینمؤثر واقع شوند. 
 .دیبه دست آ شدهکشف یاز بسط روابط ساختار یتکرار شود تا شواهد

 اسگزاریسپ

از تمامی دانشجویان گرامی و مسئولین محترمی که در اجرای این پژوهش ما  وسیلهبدین
 نماییم.صمیمانه تشکر و قدردانی می، را یاری کردند
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