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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،آزمون روابط ساختاری بین هویت تحصیلی ،انگیزش درونی و خودکارآمدی
بهعنوان پیشبینی کنندههای درگیری شناختی عمیق دانشجویان بود .شرکتکنندگان کلیه دانشجویان
دانشگاه سمنان بودند .نمونه شامل  044دانشجو ( 440پسر و  691دختر) بودند که با روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند .شرکتکنندگان پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ
و دیگروت ( ،)6994پرسشنامه فرآیند مطالعه بیگز ،کمبر و النگ ( ،)4446پرسشنامه انگیزش تحصیلی
والرند ( )6999و پرسشنامه هویت تحصیلی اوزبورن ( )6991را تکمیل کردند .دادهها با روش معادالت
ساختاری آزمون شد .نتایج نشان داد که مسیر هویت تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق ،هویت تحصیلی
بر خودکارآمدی و انگیزش درونی و خودکارآمدی و انگیزش درونی بر درگیری شناختی عمیق معنادار
و مثبت بود .اثر غیرمستقیم هویت تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق از طریق خودکارآمدی و انگیزش
تحصیلی مثبت و معنادار بود؛ بنابراین ،برای افزایش درگیری شناختی باید به جهتگیریهای انگیزشی،
هویت تحصیلی و باورهای خودکارآمدی دانشجویان توجه کرد .تلویحات کاربردی یافتهها موردبحث
قرار گرفت.
واژههای ک یدی :انگیزش درونی ،خودکارآمدی ،درگیری شناختی ،هویت تحصیلی
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مقدمه
در طول دهههای گذشته ،پژوهشگران عالقه فزایندهای به مفهوم درگیری نشان دادهاند.
درگیری بهعنوان روشی برای بهبود نارضایتی ،جلوگیری از خستگی دانشآموزان ،افزایش
مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای مربوط به تحصیل ،افزایش سطح موفقیت و توسعه
درک مثبت دانش آموزان موردتوجه قرار گرفته است (اوپادیایا و سالمال آرو.)4462 ،6
درگیر شدن فعال با تکالیف درسی در دانشگاه یک عامل مهم برای موفقیت تحصیلی در
دانشجویان است (وانگ و هولکام .)4464 ،4دانشجویان باید فعاالنه با تکالیف درسی
خود بهمنظور به دست آوردن دانش و مهارت موردنیاز برای موفقیت تحصیلی و پیدا
کردن شغل مناسب درگیر شوند (وانگ و اکلس.)4464 ،2
درگیری تحصیلی 0یک حالت انعطافپذیر است که بهوسیله بافت مدرسه و دانشگاه
شکل داده میشود (ریو4464 ،5؛ آپلتون و همکاران .)4441 ،1درگیری یک مشارکت
هدفمند در فعالیت تحصیلی و نوعی سرمایهگذاری روانشناختی پایدار است .جزئی از
آن درگیری شناختی است .بهطوریکه یادگیرندگانی که درگیری شناختی باالتری دارند،
فهم عمیق تری از مطالب درسی را دارا هستند (عسکری ،مکوندی و نیسی.)6299 ،
درگیری شناختی به فرآیندهای ذهنی درگیر در فعالیتهای کالسی مرتبط میشود (وانگ
و اکلس )4462 ،و به مقدار و نوع راهبردهای یادگیری اشاره دارد که یادگیرندگان در
جریان یادگیری به کار میبرند .درعینحال ،درگیری شناختی عمیق شامل راهبردهای
یادگیری و پردازش عمیق نظیر بسطدهی و سازماندهی مطالب و استفاده از تواناییهای
فراشناختی هنگام مطالعه مطالب درسی است (لیننبرینک و پینتریچ.)4442 ،1
رویکرد عمیق به یادگیری براساس انگیزش درونی و عالقه شخصی است و راهبرد
مرتبط با این رویکرد ،راهبردی است که دانشآموزان معنا و روابط درونی را جستجو
میک نند .رویکرد عمقی به یادگیری رویکردی است که افراد را قادر میکند تا دانش
موجود خود را بسازند و دانش جدید را جستجو کنند و برای افرادی سودمند است که
مسیرهای یادگیری مخصوص به خود دارند .رویکرد سطحی به یادگیری ،رویکردی است
که انگیزش افراد در آن ،کسب شرایط الزم با حداقل تالش است .این رویکرد با افرادی
5. Reeve, J.
6. Appleton, J. J., et al.
7. Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R.

1. Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K.
2. Wang, M. -T., & Holcombe, R.
3. Wang, M. -T., & Eccles, J. S.
4. academic engagement
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سروکار دارد که کار را از روی اجبار انجام میدهند نه به میل خود (استرود4441 ،6؛
یانگ و لئو .)4445 ،4یادگیری سطحی بهوسیله راهبردهایی از قبیل حفظ کردن ،مرور
ذهنی و یادگیری طوطیوار مشخص میشود (الیم ،لئو و نای .)4449 ،2پژوهشها نشان
دادهاند هر چه بیشتر یادگیرندگان ازنظر شناختی درگیر یادگیری و انجام تکالیف آن
بشوند ،میتوان به اهداف شناختی و رفتاری دستیافت (وانگ و اکلس.)4462 ،
یکی از ساختارهای مهم برای درک درگیری شناختی ،هویت تحصیلی است (والکر،
گرین و مانسل .)4441 ،هویت تحصیلی بازتابی از انواع شایستگی ،خودمختاری،
هدفمندی ،باورهای خودکارآمدی و تجربه هیجانهای رایجی است که نوجوانان در
کالسهای درس با همساالن و معلمان خود دارند (رویسر و لئو .)4444 ،0واز و
ایزاکسون )4449( 5با پذیرش این پیشفرض که منزلتهای هویت 1به زمینه وابسته
هستند ،حیطه تحصیلی را بهعنوان یکی از حیطههای مهم زندگی در نظر گرفته و با اقتباس
از مدل مارسیا ( )6999چهار منزلت را برای هویت تحصیلی در نظر گرفتهاند :الف)
هویت تحصیلی سردرگم 1که به عدم اکتشاف یا تعهد اشاره دارد ب) هویت تحصیلی
دنبالهرو 9که بیانگر تعهدات دانشآموز به ارزشها و آرمانهای تحصیلی ،برگرفتهشده از
افراد مهم زندگیاش (مانند والدین و گروه مرجع) است ،ج) هویت تحصیلی دیررس
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به زمان تردید تحصیلی یک دانشآموز اشاره دارد که برای رسیدن به نتیجهگیری درباره
ارزشها و اهداف تحصیلی تالش میکند د) هویت تحصیلی موفق ،64مبین تعهد به
مجموعهای از ارزشهای تحصیلی است که از مسیر کاوشگری حاصل شدهاند .آدامز و
همکاران (وایت و لوونتال )4466 ،دریافتند دانشجویانی که احساس هویت تحصیلی
نیرومندی دارند ،روشهایی را پیدا میکنند که درگیر طیف گستردهای از تجربیات
تحصیلی شوند .آنها برای یادگیری و ترقی تالش میکنند و میتوانند ارتباط مؤثری با
اساتید و دانشجویان همتای خود داشته باشند .بهاینترتیب ،یکی از فرضهای این مطالعه
اثر ساختاری مستقیم هویت تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق است.

7. diffusion academic identity
8. foreclose academic identity
9. moratorium academic identity
10. achievement academic identity

1. Stroud, K. C.
2. Yong, S. T., & Lew, T. Y.
3. Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y.
4. Roeser, R. W., & Lau, S.
5. Was, C., & Isaacson, R.
6. identity statuses
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سازه مهم و مؤثر دیگر برای درک درگیری شناختی ،انگیزش درونی است (ربانی و
همکاران6291 ،؛ وانگ و اکلس4462 ،؛ والکر ،گرین و مانسل .)4441 ،انگیزش درونی
فرد را ترغیب میکند تا فعالیت را به دلیل عالقه و لذت شخصی انجام دهد (کاسورکار
و همکاران .)4466 ،6افرادی که انگیزش درونی دارند ،در انجام کار ،عالقه ،لذت و
احساس تبحر و کنترل را تجربه میکنند (مارتین ،گینس و پاپورث)4461 ،4؛ بنابراین،
فرد با میل درونی و اشتیاق ،توجه خود را بر یادگیری درس متمرکز کرده ،با تالش و
پشتکار به انجام فعالیتهای آن میپردازد ،از راهبردهای عمیق یادگیری استفاده کرده و
فعاالنه در فرایند یادگیری شرکت میکند (ربانی و همکاران.)6291 ،
یکی دیگر از پیشایندهای مهم درگیری شناختی ،خودکارآمدی است .خودکارآمدی
داوری افراد در مـورد تواناییهایشان در زمینهسازماندهی و اجرای یک سلسله کارها
برای رسیدن به انواع تعیینشده عملکرد است .احساس قوی خودکارآمدی موجب بهبود
دیدگاههای مثبت فردی و مشارکت بهتر فرد در انجام فعالیتها ،تنظیم هدفها و تعهد
کاری میشود (استروبل ،توماسجان و اسپورلی .)4466 ،2سطوح باالی خودکارآمدی و
بهخصوص خودکارآمدی هیجانی یادگیرندگان ،منجر به سطوح باالی درگیری شناختی
میشود (دوگان .)4465 ،0یادگیرندگانی که در سطوح باالی درگیری شناختی قرار دارند،
بسیار هدفمدار بوده و دارای سطوح باالی خودکارآمدی هستند .سطح اعتماد
یادگیرندگان به تواناییاش برای موفقیت تحصیلی ،نشاندهنده عمق و کیفیت راهبردهای
شناختی اوست (کاپالن و فالم .)4464 ،5با توجه به این روابط در این مطالعه فرض شده
است خودکارآمدی دارای اثر ساختاری مستقیم بر درگیری شناختی عمیق است.
انگیزش درونی و خودکارآمدی درواقع تکمیلکننده نقش هویت تحصیلی و
سوق دهنده اثر آن بر درگیری شناختی عمیق هستند .با توجه به رابطه بین انگیزش درونی
با درگیری شناختی عمیق در این مطالعه فرض شد که انگیزش درونی بر درگیری شناختی
عمیق اثر ساختاری مستقیم دارد .از طرفی هویت تحصیلی که ترکیبی از مایههای

شناختی– انگیزشی است ،فرض میشود بر انگیزش درونی اثر ساختاری مستقیم و
به واسطه آن بر درگیری شناختی عمیق اثر ساختاری غیرمستقیم دارد .با توجه به روابط
بین هویت تحصیلی ،انگیزش درونی و خودکارآمدی با درگیری شناختی عمیق در این
4. Dogan, U.
5. Kaplan, A., & Flum, H.

1. Kusurkar, R., et al.
2. Martin, A. J., Ginns, P., & Papworth, B.
3. Strobel, M., Tumasjan, A., & Spörrle, M.
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مطالعه ،مدلی فرضی از روابط ساختاری در شکل  6ارائه شده است .در این مدل فرض
شده است که هویت تحصیلی بهعنوان یک متغیر برونزاد بر درگیری شناختی عمیق
بهعنوان یک متغیری پیامد اثر ساختاری مستقیم در جهت مثبت دارد .انگیزش درونی و
خودکارآمدی در رابطه ساختاری بین هویت تحصیلی با درگیری شناختی عمیق نقش
واسطهای ایفا میکنند؛ بنابراین ،فرضیههای پژوهش شامل این موارد است )6 :هویت
تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق اثر مستقیم دارد )4 .انگیزش درونی بر درگیری
شناختی عمیق اثر مستقیم دارد )2 .خودکارآمدی بر درگیری شناختی عمیق اثر مستقیم
دارد ) 0 .هویت تحصیلی از طریق انگیزش درونی و خودکارآمدی بر درگیری شناختی
عمیق اثر غیرمستقیم دارد )5 .انگیزش درونی از طریق خودکارآمدی بر درگیری شناختی
عمیق اثر غیرمستقیم دارد )1 .هویت تحصیلی ،انگیزش درونی و خودکارآمدی در قالب
مدل ساختاری قادر به تبیین درگیری شناختی عمیق هستند.

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

روش
طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف آن از نوع همبستگی است .در این
مطالعه پژوهشگر بدون دستکاری متغیرها به دنبال بررسی روابط ساختاری آنها است.
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان میباشند و نمونه این پژوهش
را  044نفر ( 440پسر و  691دختر) از دانشجویان دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی و
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کارشناسی ارشد در سال تحصیلی  6290-95تشکیل میدادند .از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای نسبی برای انتخاب نمونه استفاده شد .بدینصورت که ابتدا تعداد
دانشجویان به تفکیک دانشکده تهیه شد .سپس ،نسبت دانشجویان هر دانشکده به دست
آمد .تعداد دانشجویان موردنیاز بر اساس نسبت مذکور بهطور تصادفی از هر دانشکده
انتخاب شد .نسبت پرسشنامههایی که بهطور کامل تکمیل شده بودند  4/91بود .پس از
حذف پرسشنامههای فاقد اعتبار ،تحلیل با  292پرسشنامه انجام شد .جهت گردآوری
دادهها به کلیهی دانشکدههای دانشگاه سمنان مراجعه شد و پرسشنامهها بهصورت فردی
در اختیار دانشجویان قرار داده شد .متوسط زمان تکمیل پرسشنامهها  44دقیقه بود .حدود
شش هفته طول کشید تا دادهها گردآوری شود.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی .)MSLQ( 6این پرسشنامه توسط پینتریچ
و دیگروت ( )6994ساختهشده است و با  01عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیمشده است.
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل  44عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی
تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی ،راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را میسنجد.
بخش باورهای انگیزشی  45عبارت مقیاس را در بر گرفته و شامل چهار جزء
خودکارآمدی ،جهتگیری هدف ،ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان به شرح زیر
است :خودکارآمدی شامل عبارتهای  44 ،46 ،69 ،60 ،64 ،64 ،9 ،1 ،4میشود.
نمرهگذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینهای (کامالً موافقم= 5امتیاز،
موافقم= 0امتیاز ،نظری ندارم=  2امتیاز ،مخالفم=  4امتیاز و کامالً مخالفم=  6امتیاز) است
که نمرات کسبشده با یکدیگر جمع میشوند .در این پژوهش جهت بررسی اعتبار از
روش آماری آلفای کرونباخ بر روی دادههای بهدستآمده در مرحله پیشآزمون ( 21نفر)
استفاده شد که به ترتیب برای خرده مقیاسهای خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و
اضطراب امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی 4/90 ،4/11 ،4/91 ،4/95
و  4/19به دست آمد .در این مطالعه برای مؤلفه خودکارآمدی آلفای  4/90به دست آمد.

1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire
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پرسشنامه تجدیدنظر شده دو عاملی فرآیند مطالعه .)R-SPQ-2F( 6بیگز ،کمبر و
النگ ( )4446فرم دو عاملی تجدیدنظر شده «پرسشنامه فرآیند مطالعه» را بهمنظور ارزیابی
رویکردهای یادگیری ارائه کردند .ابزار تجدیدنظر شده فقط رویکرد عمیق ،گویههای (،6
 )69 ،61 ،60 ،62 ،64 ،9 ،1 ،5 ،4و سطحی ،گویههای (،61 ،65 ،64 ،66 ،9 ،1 ،0 ،2
 )44 ،69را ارزیابی میکند .درحالیکه هر رویکرد خود از دو بعد انگیزه و راهبرد تشکیل
شده است که عبارتاند از انگیزه عمیق گویههای ( 62 ،9 ،5 ،6و  )61و راهبرد عمیق،
گویههای ( 60 ،64 ،1 ،4و  ،)69انگیزه سطحی ،گویههای ( 65 ،66 ،1 ،2و  )69و راهبرد
سطحی ،گویههای ( 61 ،64 ،9 ،0و  .)44برای نمرهگذاری با استفاده از مقیاس لیکرت
پنجدرجهای (کامالً مخالفم= ،6مخالفم= ،4نظری ندارم=  ،2موافقم=  0و کامالً موافقم=)5
هر یک از سؤاالت ارزیابی شدند و درنهایت نمرات با هم جمع شدند .در مطالعه حاضر
پایایی درگیری شناختی عمیق بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  4/94بود.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی -AMS 4والرند .این پرسشنامه حاوی  49گویه است که
شامل سه حیطه «انگیزش بیرونی»« ،انگیزش درونی» و «بیانگیزگی» است .پاسخ به هر
گویه بر روی یک طیف هفتدرجهای لیکرت (اصالً ،خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی
زیاد ،کامالً) که به ترتیب نمره  6تا  1به آنها تعلق میگیرد .سپس میزان انگیزش تحصیلی
براساس امتیاز بهدستآمده دستهبندی میگردد ،به این شکل که نمرات بین  49تا  14میزان
انگیزش تحصیلی ضعیف ،نمرات بین  14تا  664میزان انگیزش تحصیلی در سطح متوسطی
و نمرات باالی  664میزان انگیزش تحصیلی در سطح متوسطی و نمرات باالی  664میزان
انگیزش تحصیلی بسیار خوب در نظر گرفته میشود (والرند و همکاران .)6999 ،2در این
مطالعه آلفای بهدستآمده برای انگیزش درونی مساوی با  4/99بود.
پرسشنامه هویت تحصیلی .0این پرسشنامه توسط اوزبورن ( )6991ساخته شده است.
این پرسشنامه حاوی  62گویه است .شیوه نمرهگذاری پرسشنامه به این صورت بود که
پاسخ به هر گویه بر روی یک طیف هفتدرجهای لیکرت (کامالً مخالفم ،مخالفم ،تا
اندازهای مخالفم ،متوسط ،تا اندازهای موافقم ،موافقم ،کامالً موافقم) که به ترتیب نمره 6
تا  1به آنها تعلق میگیرد .گویههای  62 ،64 ،9 ،1 ،0 ،2بهصورت معکوس نمرهگذاری

3. Vallerand, R. J., et al.
4. academic identity questionnaire

1. revised two-factor study process
questionnaire
2. academic motivation scale
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میشوند .در پژوهش اوزبورن ( )6991ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) این
پرسشنامه  4/94به دست آمده است .در پژوهش حاضر آلفای  4/19به دست آمد.
یافتهها
شرکتکنندگان  292دانشجوی ( 695مرد و  699زن) دانشگاه سمنان بودند .از این تعداد
 491نفر دانشجوی کارشناسی 96 ،نفر ارشد و  1نفر دانشجوی دکتری بودند .سن افراد
شرکتکننده بین  69تا  20سال بود که میانگین سنی آنها برابر با  46/95بود.
نخست مفروضه نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی شد.
توزیع نمرات درگیری شناختی عمیق ( ،)KS=4/994, p>4/45نمرات هویت تحصیلی
( ،)KS=6/640, p>4/45نمرات انگیزش درونی ( ،)KS=4/961, p>4/45نمرات
خودکارآمدی ( )KS =6/59, p>4/45نرمال بود.
نتایج نشان داد بیشترین میانگین مربوط به انگیزش درونی و کمترین میانگین مربوط به
درگیری شناختی عمیق بود .انحراف معیار نمرات نیز پراکندگی باالیی را در نمرات انگیزش
درونی نشان داد .همچنین ،کمترین پراکندگی مربوط به خودکارآمدی بود (جدول .)6
جدول  .4میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب اعتبار و همبستگ صفر مرتبه متغیرهای موردمطالعه
متغیرها
 .6هویت تحصیلی
 .4انگیزش درونی
 .2خودکارآمدی
 .0درگیری شناختی عمیق

انحراف معیار/میانگین
0/25±4/14
0/51±6/64
2/12±4/56
2/04±4/14

2

6

4

4/11
**4/22
**4/24

4/99
**4/24

4/90

**4/21

**4/50

**4/04

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

0

4/94

از بین متغیرهای پژوهش درگیری شناختی عمیق بیشترین رابطه همبستگی را با
انگیزش درونی ( )r=50دارد .کمترین شدت همبستگی مربوط به رابطه بین درگیری
شناختی عمیق با هویت تحصیلی ( )r=21است .همبستگی بین درگیری شناختی عمیق
با خودکارآمدی نیز برابر با ( )r=04است.
الگوی روابط درونی متغیرها در چارچوب یک مدل ساختاری آزمون شد .نخست
شاخصهای برازندگی مدل بررسی شد .یافتهها نشان داد که مدل از برازندگی مناسبی
برخوردار است (, RMSEA=4/454 , CFI=4/95 , NFI=4/96 , NNFI=4/95
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 )X2/df=4/62توان مدل در تبیین واریانس درگیری شناختی عمیق  59درصد بود
( .)R2=4/59اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر در جدول  4گزارش شده است.
جدول  .3ضرایب استاندارد (مستقیم ،غیرمستقیم ،کل) مدل درگیری شناخت
ضرایب
مستقیم

اثر
درونزا بر
درونزا
برونزا بر
درونزا

ضرایب ضرایب
کل
غیرمستقیم

انگیزش درونی بر درگیری شناختی عمیق

4/05

4/42

4/09

خودکارآمدی بر درگیری شناختی عمیق

4/69

-

4/69

انگیزش درونی بر خودکارآمدی

4/69

-

4/69

هویت تحصیلی بر درگیری شناختی عمیق

4/24

4/20

4/10

هویت تحصیلی بر انگیزش درونی

4/51

-

4/51

هویت تحصیلی بر خودکارآمدی

4/21

4/64

4/01

یافتهها نشان میدهد که مسیر هویت تحصیلی با ضریب استاندارد ( )4/51به
خودکارآمدی باالترین اثر را دارا است .کمترین اثر مستقیم مربوط به رابطه بین
خودکارآمدی با درگیری شناختی عمیق (ضریب استاندارد= )4/69و انگیزش درونی با
خودکارآمدی (ضریب استاندارد= ) 4/69است .مسیر هویت تحصیلی بر درگیری شناختی
عمیق (ضریب استاندارد= ،)4/24هویت تحصیلی بر خودکارآمدی (ضریب
استاندارد= )4/21و انگیزش درونی بر درگیری شناختی عمیق (ضریب استاندارد=)4/05
نیز معنادار و مثبت است .در کنار این نتایج ،تأثیر غیرمستقیم هویت تحصیلی بر درگیری
شناختی عمیق (ضریب استاندارد= ) 4/65مثبت و معنادار بود که باالترین ضریب اثر
غیرمستقیم را دارا است .همچنین ،اثر متغیرهای میانجی بررسی شد که نتایج حاکی از
این بود که انگیزش تحصیلی بهعنوان یک متغیر میانجی بین هویت تحصیلی و درگیری
شناختی عمیق و خودکارآمدی بهعنوان یک متغیر میانجی دیگر بین هویت تحصیلی و
درگیری شناختی عمیق میتوانند عمل کنند (.)p<4/45
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مدل نهایی مطالعه در شکل  4گزارش شده است:

شکل  .3مدل آزمون شده درگیری شناخت عمیق بر اساس ضرایب استاندارد

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل ساختاری جهت تبیین روابط علّی بین هویت
تحصیلی ،انگیزش درونی و خودکارآمدی بهعنوان پیشبینی کنندههای درگیری شناختی
عمیق در دانشجویان دانشگاه سمنان بود .یافتهها نشان داد مدل فرضی در جامعه پژوهش
روا است و توان پیشبینی درگیری شناختی عمیق را بهوسیله متغیرهای هویت تحصیلی،
انگیزش درونی و خودکارآمدی دارا است؛ یعنی زمانی که دانشجویان نسبت به شرایط
تحصیل و جوّ دانشگاه محل تحصیل خود شناخت کافی داشته باشند و این شناخت
احساس مثبتی را به آنها ببخشد (هویت تحصیلی) ،این احساس مثبت انگیزش درونی
و خودکارآمدی آنها را باال میبرد و درنهایت با تأثیر متقابل و هماهنگ این سه عامل
درگیری شناختی عمیق دانشجویان در مطالعه دروس باال میرود؛ که بر اساس
( )R2=4/59به دست آمده این تأثیر قابلتوجه و مهم است.
یافتهها نشان داد که مسیر خودکارآمدی بر درگیری شناختی عمیق ،مثبت و معنادار
است .یافته پژوهش حاضر با یافته مطالعات انجامشده توسط زهن و همکاران (،)4461
رستمی و همکاران ( ،)6291دوگان ( )4465و والکر ،گرین و مانسل ( )4441همسو است.
لینن برینک و پینتریج ( )4442با جمعبندی نتایج پژوهشهای مختلف در خصوص
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خودکارآمدی و مؤلفههای درگیری تحصیلی عنوان میکنند که خودکارآمدی میتواند
درگیری را افزایش دهد و به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلی منجر شود .بعالوه،
همبستگی بین خودکارآمدی و درگیری تحصیلی در بین گروههای مختلف یادگیرندگان و
برای تمامی سنین مشابه است .دلیل این واقعیت آن است که تالش و پشتکار با درگیری
ارتباط معناداری دارد .بندورا در نظریه اجتماعی -شناختی خود ،بر سازه خودکارآمدی و
تأثیر آن بر یادگیری تأکید میکند (شانک و زیمرمن4441 ،؛ اوپادیایا و سالمال آرو.)4462 ،
در تبیین این رابطه میتوان گفت افراد با باورهای خودکارآمدی قوی بیشتر احتمال دارد که
در رویارویی با مشکالت تالش کنند و با بهرهگیری از مهارتها بر انجام یک تکلیف
پافشاری کنند .بهطوریکه قضاوتهای خودکارآمدی تالش و پایداری در تکلیف را
پیشبینی میکنند .ازاینرو ،افراد خودکارآمد ،درگیری شناختی عمیق بیشتری دارند.
همچنین ،نتایج حاکی از آن بود که مسیر انگیزش درونی بر درگیری شناختی عمیق،
مثبت و معنادار است .یافته پژوهش حاضر با مطالعه انجامشده توسط والکر ،گرین و
مانسل ( )4441همسو است .انگیزش پیشنیاز درگیری واقعی است (آپلتون ،کریستنسون
و فورالنگ .)4449 ،به همین نحو گرینوود ،هورتون و اوتلی )4444( 6معتقدند که
انگیزش و مهارتهای یادگیری بهطور مستقیم درگیری را در تکالیف تحصیلی تحت
تأثیر قرار میدهند .ازاینرو ،انگیزش فرایند قدرتمندی است که ازیکطرف میتواند
دانشآموزان را برای یادگیری مهارتهای جدید تحریک کند و از طرف دیگر میتواند
منجر به عدم درگیری و خود تخریبی تحصیلی شود .انگیزش انرژی و سائقی است که
باعث میشود دانشآموزان درگیر شوند ،بیاموزند ،بهطور مؤثر کار کنند و استعدادشان را
در مدرسه شکوفا کنند (مارتین ،گینس و پاپورث.)4444 ،4
اثر دیگر انگیزش درونی بر خودکارآمدی است که این مسیر نیز مثبت و معنادار است.
نتیجه به دست آمده با یافته بررسیهای ربانی و همکاران ( ،)6291وانگ و اکلس ()4462
و نیهوس ،رودسیل و آدلسون )4464( 2همسو است .در نظریۀ شناختی -اجتماعی بندورا
به نقش عوامل انگیزشی تأثیرگذار در یادگیری تأکید شده است .داشتن انگیزه ،بهعنوان
نیروی محرکه رفتار ،موجب کوشش و پافشاری بر اهداف میشود که این ویژگیها در
افراد خودکارآمد قابلمالحظه است؛ زیرا افراد خودکارآمد اعتماد بیشتری به موفقیت
& 3. Niehaus, K., Rudasill, K. M.,
Adelson, J. L.

& 1. Greenwood, C. R., Horton, B. T.,
Utley, C. A.
2. Martin, A. J., Ginns, P., & Papworth, B.
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عملکرد خود دارند؛ بنابراین جنبه درونی انگیزش در آنها تقویت شده است .بدیهی
است هر چه انگیزش ،درونیتر شود ،از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار میشود چراکه
خودخواستهتر و برای فرد لذتبخشتر خواهد بود (دسی ،کاستنر و رایان.)6999 ،
یافتههای دیگر این پژ وهش بیانگر این بود که مسیر هویت تحصیلی بر درگیری
شناختی عمیق ،مثبت و معنادار است .این یافته با نتیجه مطالعه والکر ،گرین و مانسل
( )4441همسو است .دانشجویانی که دارای هویت تحصیلی هستند ،برانگیختگی بیشتری
برای موفق شدن در تحصیلی دارا هستند .آنها بیشتر تالش میکنند و زمان بیشتری را
برای مطالعه قرار میدهند؛ بنابراین ،نتایج تحصیلی مثبتی را تجربه میکنند .این دانشجویان
عزتنفس باالتری دارند (والکر ،گرین و مانسل .)4441 ،بر این اساس ،این دانشجویان
درگیری شناختی عمیقی در دوران تحصیل دارند.
نقش میانجی انگیزش درونی در رابطه بین هویت تحصیلی و درگیری شناختی عمیق
نیز معنادار است .اسکینر ،کیندرمن و فورر )4449( 6درگیری تحصیلی را بهعنوان یکی
از نتایج انگیزش تحصیلی در نظر میگیرند .انگیزش تحصیلی بهوسیله تجربیات قبلی،
زمینه فرهنگی ،باورهای معلمان و همکالسیها و اهداف شخصی ،درگیری تحصیلی را
شکل میدهد (دوگان )4465 ،4که همه این عوامل زمینهساز هویت تحصیلی نیز هستند.
هنگامیکه حمایتهای همساالن و معلمان با جوّ مدرسه ترکیب میشوند و ارزشهای
اجتماعی را تقویت میکنند ،انگیزش تحصیلی افزایش مییابد و درنتیجه آن دانشآموزان
اهداف بهتری را انتخاب میکنند و رفتار آنها (درگیری تحصیلی) تقویت میگردد
(ونتزل.)4442 ،2
متغیری دیگری که با درگیری تحصیلی ارتباط دارد و تعاریف متنوعی را در برمیگیرد،
خودکارآمدی است .نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین هویت تحصیلی و درگیری
شناختی عمیق تأیید شد .خودکارآمدی اشاره به باور یادگیرنده در مورد قابلیت یادگیری
و عملکردش در فعالیتهای یادگیری دارد .این باور ،انگیزه تحصیلی را باال میبرد
(زنگیآبادی ،صادقی و قدمپور .)6299 ،اگر باورهای یادگیرنده ،او را در تکمیل کردن
تکالیف تحصیلش یاری رساند ،او بیشتر در انجام تکالیف درگیر میشود و برعکس ،اگر
اطمینان کمی به تواناییهایش داشته باشد ،انرژی کمتری صرف آن میکند و نمیتواند
2. Dogan, U.
3. Wentzel, K. R.
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درگیر انجام آن تکلیف شوند .یادگیرندگان با خودکارآمدی باال وقت بیشتری را برای
یادگیری میگذارند و با رفتارهای اجتماعی مثبت مشخص میگردند که یادگیری عمیق
را بر یادگیری سطحی ترجیح میدهند (دوگان)4465 ،؛ بنابراین ،درگیری و عملکرد
تحصیلی بهتری را نشان میدهند .هویت تحصیلی بهعنوان سازهای که ساخته مجموعهای
از عوامل محیطی است برای اینکه بتواند دانشآموز را در فعالیتهای تحصیلی درگیر
کند نیاز به یک عامل فردی دارد؛ بر این اساس ،خودکارآمدی میتواند بهعنوان سازهای
فردی و تکمیلکننده در کنار این شرایط زمینهساز درگیری شناختی عمیق باشد.
نخستین محدودیت مطالعه حاضر به طرح آن مربوط میشود .مطالعه حاضر از نوع
مطالعات همبستگی است؛ لذا روابط بهدستآمده را نمیتوان بهعنوان روابط علّی تفسیر
کرد .محدودیت دوم آن مربوط به استفاده از ابزارهای گزارش شخصی است .این ابزارها
دارای بعضی از محدودیتهای ذاتی (عدم خویشتننگری ،خطای اندازهگیری و غیره)
هستند ،لذا نابسندگی روش اندازهگیری متغیرها میتواند بهعنوان یک محدودیت جدی
یافتهها را تحت تأثیر قرار دهد .همچنین ،بر اثر خستگی احتمال دارد که پاسخدهندگان به
پرسشنامههای آخر با دقت کمتری جواب داده باشند .در راستای پژوهش حاضر پیشنهاد
میشود ،مدیران مدارس و معلمان میتوانند با ایجاد یک محیط حمایتی و گسترش روابط
خود با دانشآموزان زمینههای کسب هویت تحصیلی را برای آنها فراهم کنند .معلمان با
استفاده از روشهای تدریس متنوع حس کنجکاوی و انگیزش درونی دانشآموزان را
برانگیخته کنند .مشاوران مدارس میتوانند با استفاده از آموزشهای شناختی-رفتاری
مهارت خودکنترلی ،خودمشاهدهگری و تالش دانشآموزان را برای افزایش خودکارآمدی
تقویت کنند و معلمان نیز با استفاده از تشویقهای درست و بهموقع در این امر میتوانند
مؤثر واقع شوند .همچنین ،این پژوهش در سایر گروههای سنی و در سایر نقاط کشور
تکرار شود تا شواهدی از بسط روابط ساختاری کشفشده به دست آید.
سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی دانشجویان گرامی و مسئولین محترمی که در اجرای این پژوهش ما
را یاری کردند ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینماییم.
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