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چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرضه به رشته تحریر در آمده است .
هدف از نگارش این مقاله برررسی رابطه خودتنظیمی یادگیری برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و افزایش افق دید
مربیان تعلیم و تربیت است .نتیجه این مقاله نشان می دهد که بین خودتنظیمی یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان رابطه مثبتی وجود دارد .یادگیری خودتنظیمی فرایند فعال و سازمان یافته ای است که طی آن فراگیران ،اهدافی را برای
یادگیری انتخاب کرده و سعی میکنند تا شناخت ،انگیزش و رفتار خود را تنظیم ،کنترل و نظارت نمایند .همچنین میتوان
اینگونه استدالل کرد که خودتنظیمی قابلیت دارد ارتقا و افزایش یابد .می توان به خودتنظیمی به عنوان یک مهارت تحصیلی
نگریست که با آموزش آن میتوان به افزایش پیشرفت تحصیلی دست یافت.
واژههای كلیدی :خودتنظیمی ،یادگیری ،انگیزه پیشرفت
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مقدمه
سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روانشناسان اجتماعی ،مطالعات فراوانی در مورد عوامل موثر بر
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند .پیشرفت موضوعی است که به خصوص در حال حاضر نیز مورد توجه تمامی
کشورهای جهان بوده است ،و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش های
زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد ،عواملی مانند :خانواده ،محیط زندگی،
مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است)مجیدیان .) 1391،یکی از مهمترین دغدغه های آموزش و پرورش قرن
بیست و یکم ،تربیت فراگیرانی است که از خود تنظیمی الزم برخوردار باشند خود را با تغییر و تحوالت غیر قابل پیش بینی
سازگار کنند چنین فراگیرانی در فرایند یادگیری خویش به طور فعال و با اعتماد به نفس مشارکت خواهند کرد و همچنین
مسئولیت یادگیری خود را می پذیرند .برخی از صاحب نظران معتقدند یادگیرندگان خود تنظیم از آمادگی بیشتری برای زندگی
در جامعه در حال تحول برخوردارند)آندرو.)1998 ،
یادگیری خود تنظیمی نوعی از یادگیری که در آن افراد تالش های خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و
دیگران  ،شخصا شروع کرده و جهت می بخشد تعریف می کند به عبارت دیگر در این یادگیری افراد مهارت هایی برای طراحی ،
کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یاد بگیرند و قادرند کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند)زیمرمن،
.)1994در تعریف دیگر شارپ درسال  2006به
نقل زیمرمن یادگیری خودتنظیمی را تعریف میکنند :تالش های فعاالنه ای که افراد به طور فراشناختی،انگیزشی و رفتاری در
فعالیت های یادگیری از خود نشان می دهند)زیمرمن .)2002 ،زیمرمان در پژوهش خود به این نتیجه رسید که استفاده دانش
اموزان از راهبرد های خود تنظیمی مثل راهبردهای یادگیری ،هدف گزینی ،خود گردانی و باورهای خودکارآمدی  ،موفقیت
تحصیلی و خود انگیزی دانش آموزان را پیش بینی می کند)زیمرمن.)2004 ،
بیان مسئله
دانش آموزان بزرگترین سرمایه های انسانی هر جامعه ای به حساب می آیند ،زیرا می توانند با در هم آمیختن نیروی جوانی،
علم و مهارت آموخته شده ،چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند  .در تمام کشورها سالیانه سهم باالیی از درآمد
ملی صرف آموزش و پرورش می شود ،اما بخش زیادی از هزینه ها هدر می رود.
یکی از مواردی که همواره مورد توجه معلمان و اولیای دانش آموزان است ،انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان می باشد .
الزمه تحول در آموزش و پرورش شناخت هرچه بیشتر عوامل مؤثر بر پیشرفت ،جهت بهره وری هر چه بیشتر منابع اختصاص
یافته می باشد ،به طوری که تالش های معلمان و دانش آموزان در سایه درک صحیح تر آنان از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
به نتایج هر چه پربار تری منتهی شود )مهر افروز ، 1387 ،به نقل از صمدی.)1386،پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عوامل
مؤثر برآن موضوعی است که بخش عمده ای از ظرفیت در علوم تربیتی را به خود اختصاص داده است .به همین دلیل ،از دیرباز
پژوهشگران عالقمند ،با بررسی و مطالعه در این زمینه سعی در روشن نمودن جوانب مختلف آن داشته و به نتایج قابل توجهی
نائل آمده اند .از جمله عواملی که می تواند بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد مدیریت زمان می باشد  .اتکینسون و
همکاران( )1998پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارایه شده یا به عبارت دیگر ،توانایی
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آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله ی آزمون های استاندارد شده ،اندازه گیری
میشود)سیف.)1384،
یکی از مفاهیم مطرح شده در روانشناسی تربیتی و شناختی معاصر ،یادگیری خود تنظیمی است که پیامدهای ارزشمندی در
فرایند آموزش و یادگیری دارد) شانک و زیمرمن.)1997 ،مفهوم خود تنظیمی برای اولین بار از بطن نظریه شناختی اجتماعی
بندورا ،برخاست و بعدا مدل های متفاوتی در این زمینه ارائه گردید.شونفلد( )1391در پژوهش های جداگانه به این نتیجه
دست یافتند که یکی از علل مهم عدم موفقیت دانش آموزان در حل مسئله و یادگیری ،ضعف این دانش آموزان در یادگیری
خود تنظیمی است و به دلیل باید عوامل مرتبط با خود تنظیمی یادگیری شناسایی شود تا علل ضعف دانش آموزان بر خود
تنظیمی یادگیری مشخص گردد .گرچه تحقیقات مختلف و متعددی در زمینه پیامدهای خود تنظیمی و نقش آن در عملکرد
تحصیلی و سایر رفتارهای مرتبط انجام شده است اما کمتر پژوهشی به عوامل مؤثر در شکل گیری آن پرداخته است  .در واقع،
پژوهش در زمینه خود تنظیمی یادگیری بدون توجه به نحوه شکل گیری چندان منطقی به نظر نمی آید .رشد و شکل گیری
خود تنظیمی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل خانوادگی و فردی است .
ضرورت انجام پژوهش
دانش آموزان بزرگترین سرمایه های انسانی هر جامعه ای به حساب می آیند ،زیرا می توانند با در هم آمیختن نیروی جوانی،
علم و مهارت آموخته شده ،چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند  .در تمام کشورها سالیانه سهم باالیی از درآمد
ملی صرف آموزش و پرورش می شود ،اما بخش زیادی از هزینه ها هدر می رود  .یکی از مواردی که همواره مورد توجه معلمان
و اولیای دانش آموزان است ،انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان می باشد  .الزمه تحول در آموزش و پرورش شناخت هرچه
بیشتر عوامل مؤثر بر پیشرفت ،جهت بهره وری هر چه بیشتر منابع اختصاص یافته می باشد ،به طوری که تالش های معلمان و
دانش آموزان در سایه درک صحیح تر آنان از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی به نتایج هر چه پربار تری منتهی شود  .امروزه
پیشرفت تحصیلی یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است که پیامدهای ارزشمندی در فرایند یادگیری ،آموزش و
موفقیت در زندگی دارد .دانش آموزانی در مدرسه موفق خواهند بود که با رشد یادگیری خود تنظیمی و همچنین توسعه
فرایندهای شناختی بتوانند به اهداف خود برسند)شانک و زیمرمن.)1997،
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ،روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته
تحصیلی و انگیزه های قوی است .نگرش به رشته تحصیلی ظاهراً یک امر فردی محسوب می شود .این تصور وجود دارد که هر
دانش آموزی باتوجه به شخصیت خود و تمایالت و عالقه مندی و خصوصیاتش ،دارای برخی نگرش ها می باشد در صورتی که
نگرش تحصیلی از دیدگاه علم روان شناسی ،اجتماعی و جامعه شناسی عالوه برفردی بودنش دارای بعد اجتماعی گسترده از
جمله محیط ،اطرافیان ،پدر و مادر و معلم سایر افراد گروه هایی که دانش آموز با آن ها به نحوی برخورد دارند که در ایجاد و
پرورش و تحکیم نگرش های مثبت یا منفی به رشته تحصیلی وی مؤثرند) مرادی.)1391،
امروزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام های آموزشی پیشرفت تحصیلی همواره
برای معلمان ،دانش آموزان ، ،مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بر این نظریه پردازان ،و محققان تربیتی نیز حائز اهمیت بوده
است .برای مثال ،پیشرفت تحصیلی  ،والدین یادگیرندگان یکی از مهمترین مالک های ارزیابی عملکرد معلمان محسوب میشود
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.برای دانش آموزان نیز معدل تحصیلی معرف توانایی های علمی آنها برای ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی باالتر
است .شاید به علت همین اهمیت باشد که نظریه پردازان تربیتی بسیاری از پژوهش های خود را بر شناخت عوامل مؤثر بر
پیشرفت تحصیلی متمرکز کرده اند .از جمله عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی می توان از عوامل نگرش می توان یاد
کرد)مرادی.)1391،

تعریف تنظیم هیجان
در تعریف تنظیم هیجانی ،میان نظریه ها و پژوهش های مختلف تنوع زیادی دیده می شود؛ مثالً آیا تنظیم هیجانی تنها به
بازداری واکنش هیجانی مربوط می شود و یا حفظ و ارتقاء رفتار هیجانی را نیز در بردارد؟ آیا تنظیم هیجانی در اصل،
خودتنظیمی هیجانی است و یا مدیریت هیجان توسط افراد دیگر را نیز شامل می شود؟ آیا تنظیم هیجانی تأثیر یک هیجان
معین روی تجربه را تحت تأثیر قرار می دهد و یا کیفیت آن را) مثل ،شدت ،سرعت شروع و یا دوام(.آیا تنظیم هیجانی در اصل
به مدیریت ابرازات هیجانی مربوط می شود و یا به فرآیندهای برانگیزاننده زیربنایی که بدان ها منجر می شوند و یا هردوی آن
ها؟ شیوه ای که پژوهشگران در فرمول بندی هایشان به این پرسشها پاسخ میدهند ،دارای تنوع زیادی است .تامپسون ()1994
این تعریف را از تنظیم هیجانی ارائه میدهد " :تنظیم هیجانی فرآیندهای بیرونی و درونی مسئول نظارت ،ارزیابی و تنظیم
واکنشهای هیجانی ،به خصوص جنبه های شدید و موقتی آنها ،برای دسترسی به اهداف فردی را در بردارد " .در این تعریف چند
مشخصه فرآیندهای تنظیم هیجانی را می توان مشاهده کرد .اول اینکه ،تنظیم هیجانی می تواند هم شامل حفظ و بهبود
برانگیختگی باشد و هم بازداری یا کاهش آن .این طبیعی است که نظریه ها بیشتر روی بازداری هیجانی تأکید میکنند چراکه
این در بسیاری از فرهنگ ها ارزش تلقی می شود) به خصوص بازداری هیجانات منفی (ولی راهبردهای مدیریت هیجان در
برخی موارد برای حفظ و ارتقای هیجان استفاده می شوند ،مثل زمانی که افراد خشم خود را برای مقاومت در برابر زورگویی
تشدید میکنند ،یا وقتی که مورد تبعیض قرار می گیرند به حال خود تأسف می خورند و یا هنگامی که در مقابل بی عدالتی های
اجتماعی احساسات گناه ،خشم یا خجالت را نشخوار می کنند .همچنین افراد اغلب از راهبردهایی برای افزایش برانگیختگی
مثبت) مثل فراخوانی تجربیات خوشایند یا شادی آور (و گاهی برای مدیریت عاطفه منفی استفاده می کنند .در این و سایر
موارد ،ارتقای برانگیختگی هیجانی
نه فقط شکل ظاهری آن (در خدمت اهداف راهبردی مهمی است و این هدف فرآیند تنظیم هیجان است .دوم اینکه ،تنظیم
هیجانی تنها راهبردهای خودتنظیمی هیجانی کسب شده را شامل نمی شود بلکه تنوعی از تأثیرات بیرونی که هیجان به وسیله
آنها تنظیم می شود را نیز در برمی گیرد .این بدین دلیل است که یک حجم قابل توجه از تنظیم هیجانی طی مداخالت دیگران
اتفاق می افتد .برای مثال در دوران نوزادی ،مراقبین تالش قابل توجهی را برای نظارت ،تفسیر و تنظیم حالت های برانگیختگی
نوزادان انجام می دهند ،به عبارت دیگر هیجان هایشان را تنظیم می کنند .با بزرگتر شدن فرزندان ،والدین عالوه بر راهبردهای
مستقیم از راهبردهای غیرمستقیم نیز ،نه تنها برای حفظ بهزیستی هیجانی بلکه به منظور اجتماعی کردن رفتار هیجانی به
گونه ای که با انتظارات مرتبط با احساسات و ابرازات آنها هماهنگ باشد ،بهره می گیرند) سارنی 1990 ،؛ به نقل از
شمس.)1393،
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دالیل تنظیم هیجان
بیشتر تحقیقات روی تنظیم هیجان ،به خصوص در حوزه ادبیات پژوهشی مربوط به بزرگساالن ،بیشتر روی اینکه تنظیم
هیجانی چگونه شکل می گیرد تمرکز داشته اند تا اینکه تنظیم هیجانی چرا شکل می گیرد .فهم اینکه چرا افراد هیجانشان را
تنظیم می کنند حیاتی است ،چراکه این انگیزه ها جهت تنظیم هیجانی را مشخص می کنند) تامیر و ماووس.)2011،
چارلند ( )2011معتقدند که پژوهشگران هیجان عموماً فرض می کنند که هیجانات ناخوشایند ،خواستنی هستند ،درحالیکه
هیجانات ناخوشایند ،غیر خواستنی اند ،ولی این لزوماً درست نیست .کمپوس و همکاران( )2011استدالل می کنند که احساس
بهتری داشتن به ندرت هدف نهایی است .در مقابل ،در تنظیم هیجانی معموالً اهداف ابزاری اهمیت دارند تا اهداف لذت جویانه
)تامیر.) 2009،
راهبردهای انطباقی تر تنظیم شناختی هیجان
 )1بازارزیابی مثبت
بازارزیابی مثبت به افکار مربوط به چسباندن معنای مثبت به یک رویداد ،برای رشد شخصی اشاره دارد .کارور
وهمکاران )1989(،نشان دادهاند که استفاده از بازارزیابی مثبت به عنوان یک راهبرد مقابله ای با خوشبینی و عزت نفس رابطه
مثبت و با اضطراب رابطه منفی دارد.
تمركز مجدد روی برنامه ریزی
عبارت است از فکر کردن درباره اینکه چه قدم هایی باید برداشته شود و رویداد منفی را چگونه می توان مدیریت کرد .این
راهبرد ،بخش شناختی مقابله متمرکز بر عمل است که لزوما بر واقع شدن رفتار واقعی بعدی داللت ندارد .کارور ،شیر و
وینتراب( )1989نشان داده اند که استفاده از برنامه ریزی به عنوان یک راهبرد مقابله ای ،رابطه مثبتی با خوشبینی و عزت
نفس و رابطه منفی با اضطراب دارد.
پذیرش به اندیشه های مربوط به پذیرش آنچه فرد تجربه کرده است ،اشاره دارد .می توان اینگونه استدالل کرد که در بسیاری
از موارد ،پذیرش را می توان به عنوان یک پاسخ مقابله ای کارکردی در نظر گرفت ،چراکه پذیرش واقعیت یک موقعیت داللت بر
تالش مشخصی برای مواجهه با آن موقعیت دارد) گارنفسکی و همکاران.)2001،
تمركز دوباره مثبت
عبارت است از تفکر درباره مسائل لذت بخش و خوشایند به جای فکر کردن درباره رویداد واقعی .تمرکز دوباره روی چیزهای
مثبت را می توان به عنوان شکلی از قطع تماس روانی در نظر گرفت و نیز می توان آن را به صورت برگرداندن یا تمرکز دوباره
افکار به سمت مسائل مثبت تر به منظور تفکر کمتر درباره رویداد واقعی تعریف کرد .می توان بحث کرد که تمرکز دوباره افکار
روی مسائل مثبت تر در کوتاه مدت پاسخی مفید است ولی میتواند مقابله سازگارانه را در بلندمدت مختل کند) گارنفسکی و
همکاران.)2011 ،
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قرار دادن در دورنما
عبارت است از کاهش دادن اهمیت و جدیت رویداد و یا تأکید بر نسبی بودن آن در مقایسه با سایررویدادها .نشان داده شده
است که مفهوم مقایسه) اجتماعی ( در ارتباط با انواع مختلف آسیب شناسی ،مسئله مهمی است)گارنفسکی و همکاران.)2001 ،
مفهوم انگیزش
اصطالح انگیزش نخستین بار از واژه التین موو که به معنی حرکت است گرفته شد .انگیزه را چرایی رفتار گویند .به عبارت دیگر
هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد .انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه ،ناشی از
نیازهای اوست .بنابراین در تعریف انگیزه می توان گفت :انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که
انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد) اربابی.)1393 ،
یکی از وظایف اولیه مدیر فراهم نمودن موجبات انگیزش کارکنان در سطح باالیی از عملکرد می باشد .یعنی مدیر باید اطمینان
پیدا کند که افراد کار می کنند ،بطور منظم سرکار حاضر می شوند و سهم مثبتی از رسالت سازمان دارند .عملکرد شغلی به
توانایی ،محیط و همچنین انگیزش مرتبط است .انگیزش یک فرایند زنجیره ای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و
محرومیت شروع می شود ،سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی می شود که محصول آن،
رفتار نیل به هدف است .توالی این فرایند ممکن است منجر به ارضای نیاز شود .بنابراین انگیزه ها موجب تشویق و تحریک فرد
به انجام یک کار یا رفتار می شود در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید .در تمام تحقیقات انگیزش هنوز
جایگاه تنبیه و تشویق به عنوان انگیزه های بسیار قوی مطرح می باشد و در این رابطه پول به عنوان ابزاری برای اعطای پاداش
مطرح بوده ،اما تنها عامل انگیزشی نیست) رایانور.)2013،
جهت گیری های انگیزش درسی
در نظام طبقه بندی دسی و همکاران) دسی و رایان) 1985 ،افراد در سه نوع جهت گیری انگیزشی قرار می گیرند  :افراد با
جهت گیری انگیزش بیرونی ،افراد با جهت گیری انگیزشی درونی ،افراد بدون انگیزه.
بر اساس نظریه دسی و همکاران او ،افراد زمانی انگیزه درونی دارند که در خود ادراک شایستگی و خود تعیینی کنند .رفتار
افرادی که دارای انگیزش درونی هستند از درون نظم پیدا می کند یعنی آنان اجازه نمی دهند دیگران یا عوامل بیرونی بر
عملکردشان تأثیر گذارند مثالً فردی با انگیزش درونی زمانی به خواندن یک رمان می پردازد که از مطالعه آن احساس لذت کند .
خواندن رمان به خاطر کسب رضایت یا ترس از عواقب نخواندن صورت نمی گیرد)مثالً گرفتن نمره بد از امتحان( ،بلکه منظور از
آن ،مثالً التذاذ از آشنایی با تجربه های زندگی کسانی است که در همان زمان در جاهای دیگر زندگی می کنند .افرادی که
دارای انگیزش درونی هستند برای خود اهدافی تعیین می کنند و در جهت رسیدن به آن می کوشند .آنان مسئولیت تکالیفی را
بر عهده می گیرند که به آن عالقه مند باشند ،نه تکالیفی که در زیر فشار دیگران به انجام دادن آن ملزم شده اند .در واقع اگر
آنان احساس کنند که در انجام فعالیت های مورد عالقه خود در فشار هستند ،سطح خود تعیین ادراک شده و بنابراین سطح
انگیزش یا عالقه درونی انها احتماالً کاهش خواهد یافت.
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بنابراین ،افراد با جهت گیری انگیزش بیرونی به جای تمرکز به تکلیف و احساس رضایت از انجام خوب آن در انتظار نوعی پاداش
یا نتیجه اجتماعی در مقابل انجام یا عدم انجام تکلیف هستند و یا عکس العمل معلم در صورت انجام ندادن تکلیف یا کمک
گرفتن از دوستان نزدیک خود ،نمره خوب آوردن و ایجاد تغییر نگرش دیگران در مورد عدم شایستگی در انجام موفقیت آمیز
تکالیف) موری و همکاران.)2010 ،باالخره ،افراد بدون انگیزه مانند افرادی که دارای انگیزش بیرونی هستند خود را شایسته و
خود تعیین نمی دانند .این افراد در مقایسه با همساالن خود که دارای انگیزش بیرونی هستند بعد از مدت ها ،تالش برای انجام
تکالیف و صرف انرژی و وقت آن را رها کرده اند .به بیان دیگر ،آنان دیگر در صدد کمک گرفتن افراد شایسته تر نبوده و بر
راهبردهای کنترل صاحبان قدرت متکی نیستند.
رویکرد رفتاری انگیزش
پیروان رویکرد رفتاری گرایی انگیزش را وابسته به کسب تقویت و اجتناب از تنبیه می دانند .این برداشت از انگیزش بر اندیشه
اصلی رفتارگرایان استوار است که می گویند پیامدهای اعمال و رفتارها هدایت کننده و کنترل کننده آن ها هستند .بنا به گفته
لفرانسوا( 1997؛ به نقل از دشپند و همکاران،)2013 ،لذت جویی روانشناخت) اصل لذت درد( ،خالصه آسانی از اساس ترین
اصل انگیزش رفتارگرایان است .طبق اصل لذت درد ما می کوشیم تا کسب لذت کنیم و از درد بگریزیم .در رویکرد رفتاری
انگیزش ،انگیزانه ها) مشوق ها( منبع انگیزش دانش آموزان و دانشجویان به حساب می آیند .بنا به تعریف) انگیزانه یک شیء یا
رویداد) عملکرد (است که رفتار را برمی انگیزاند یا باز می دارد(.بر اساس این رویکرد ،معلمانی که به کمک نمره ،جایزه ،تشویق
کالمی و برخورد محبت آمیز دانش آموزان را به درس خواندن و انجام رفتارهای پسندیده وا می دارند و با سرزنش ،توبیخ ،ترش
رویی و بی مهری آنان را از تنبلی و انجام رفتارهای ناپسند باز می دارند سطح انگیزش آنان را باال می برند.
رویکرد اجتماعی فرهنگی انگیزش
بنا به این رویکرد ،منبع انگیزش مهم برای بعضی افراد ،بودن با دیگران و داشتن رابطه دوستانه متقابل با آنان است .بنا به گفته
وولفک ( 2004؛ به نقل از قاسمی و همکاران )2011 ،مردم در فعالیت ها شرکت می کنند تا هویت خود و روابط با دیگران را
حفظ نمایند .بنابراین ،اگر دانش آموزان عضو کالس یا آموزشگاهی باشند که برای یادگیری ارزش قائل می شود انگیزش آنان
برای یادگیری باال خواهد بود.
هیجان و انگیزش
پژوهشگران معتقدند که تفکر درباه هیجان بدون در نظر گرفتن انگیزش و تفکر درباره انگیزش بدون در نظر گرفتن هیجان،
ممکن نیست) آذر)2013 ،البته همیشه اینگونه نبوده است .در دهه های  1930و 1940انگیزش را بر حسب نیاز تعریف می
کردند .در این دهه ها فرض بر این بود که نیاز ،انرژی الزم را برای رفتار فراهم می کند ،به رفتار جهت می دهد و ثبات آن را
موجب می شود.
مفهوم سازی انگیزش بر مینای اهداف باعث ایجاد نظریه ای نیرومند شد) بارتلز و همکاران.)2010 ،ولی بعضی از نظریه پردازان
معتقد بودند که اهداف و تهدیدها اگرچه باعث عمل فوری می شوند ولی در توضیح عمل درازمدت با شکست مواجه می شوند .
بعضی از افراد در رفتار هدفمند پایداری به خرج می دهند ،در حالی که دیگران این گونه عمل نمی کنند .به نظر می رسد آنچه
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مردم را بر حسب ثبات رفتارشان از یکدیگر متمایز می کند ،هیجان های آن هاست .آن هایی که می توانند در مواجه با تهدیدها
و مشکالت خوش بین باشند ،پایداری به خرج می دهند و آن هایی که احساس بدبینی و سوءظن نسبت به خود داشته باشند
دست از رسیدن به اهداف خود می کشند) اسچولر و کوستر)2011 ،به رغم وجود این تفاوت ها ،اکثر نظریه پردازان معاصر
عقیده دارند که هیجان ها نقش مهمی در انگیزش دارند.
منشأ فلسفی مفاهیم انگیزشی
منشأ بررسی انگیزش ،به یونانیان باستان  :سقراط ،افالطون و ارسطو برمی گردد .افالطون) شاگرد سقراط (معتقد بود که
انگیزش از روح یا) ذهن و روان (سه جزئی که به صورت سلسله مراتبی ترتیب یافته است ناشی می شود .در سطح بسیار
ابتدایی ،جنبه اشتها آور روح قرار دارد ،که به اشتها و امیال بدن ،مانند گرسنگی و میل جنسی کمک می کند .در سطح دوم،
جنبه رقابت جو قرار دارد که در معیارهای اجتماعی ،مانند احساس افتخار یا شرمندگی دخالت دارد .در عالی ترین ترین سطح،
جنبه حسابگر قرار دارد که به توانایی های تصمیم گیری روح ،مانند عقل و انتخاب کمک می کند .در ضمن ،هر جنبه عالی می
تواند انگیزه های جنبه های پایین را تنظیم کند .جالب اینکه ،تصویری که افالطون از انگیزش ارایه داد ،پویش های روانی
زیگموند فروید را به خوبی پیش بینی کرد  :تقریباً می توانیم بگوییم که جنبه اشتهاآور افالطون با نهاد فروید ،جنبه قابت جو با
فرامن ،و جنبه حسابگر با خود مطابقت دارد) توتار و همکاران.)2011،

نتیجه گیری
بنابر موا ردی که بیان شد بین خودتنظیمی یادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبتی وجود دارد .با توجه
به دیدگاه بلوم (1982به نقل از سیف ،)1379 ،یادگیری و پیشرفت آموزشگاهی بر روی یکدیگر تاثیر متقابل ارند به نحوی که
معلمان را ملزم میکند تا شرایط آموزشگاهی و کیفیت آموزش را افزایش دهند تا از این طریق دانش آموزان به موفقیت دست
یابند .یکی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی ،عامل خودتنظیمی است .یادگیری خودتنظیمی فرایند فعال و سازمان یافته
ای است که طی آن فراگیران ،اهدافی را برای یادگیری انتخاب کرده و سعی میکنند تا شناخت ،انگیزش و رفتار خود را تنظیم،
کنترل و نظارت نمایند  .خودتنظیمی دارای سه مولفه شناختی ،فراشناختی و انگیزشی است که فرا شناخت به صورت
خودنظارتی ،خویشتن نگری و خودقضاوتی نقش محوری در خودتنظیمی داشته و مولفه های شناختی و انگیزشی در تعامل به
دانش آموزان کمک میکند تا هنگام درگیری در یک تکلیف بر یادگیری خودشان نظارت داشته باشند و راهبردهای موفق را
انتخاب کنند .همچنین میتوان اینگونه استدالل کرد که خودتنظیمی قابلیت دارد ارتقاأ و افزایش یابد .میتوان به خودتنظیمی
به عنوان یک مهارت تحصیلی نگریست که با آموزش آن میتوان به افزایش پیشرفت تحصیلی دست یافت.
پژوهش آذر ( )2013در مورد خودکارآمدی ،انگیزش پیشرفت و اهمال کاری به عنوان پیشبینی کننده موفقیت عملکرد نشان
داد که خودکارآمدی تحصیلی بهترین پیشبینی کننده و اهمال کاری به طور معکوس قویترین پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی
است .همچنین تفاوت معناداری از نظر اهمال کاری و خودکارآمدی تحصیلی در بین دختران و دختران وجود نداشت اما از نظر
انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی بین دختران و دختران دانش آموز تفاوت وجود داشت.
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ریکس و تنسی( ،)2009نشان دادهاند که کاربرد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط دانش آموزان در کالس هایی که به
صورت آنالین) غیرحضوری (برگزار میشود ،مهم تر از دانش آموزانی است که کالس های آنان ،حضوری برگزار میشود .به طور
کلی ،دانشآموزانی که از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده میکنند ،اهمالکاری کمتر و در نتیجه عملکرد تحصیلی بهتری
داشته اند.
کالسن ،کراچانک وراجانی( )2008در پژوهشی ،رابطهی بین تعلل ورزی تحصیلی را با عوامل فردی از قبیل ،خود کارآمدی برای
خود تنظیمی وعزت نفس بررسی کردند .نتایج پژوهش آن ها نشان داده است که همه عوامل با اهمالکاری تحصیلی مرتبط اند،
ولی خود کار آمدی برای خود تنظیمی پیش بینی کننده قوی اهمالکاری می باشد .آن ها نشان داده اند که اگر چه خود
تنظیمی وخود کار آمدی برای پیش بینی اهمالکاری مهم هستند ،ولی اگر فقط خود تنظیمی را عامل مهم و پیش بینی کننده
ی اهمال کاری در نظر بگیریم ،نقشی را که انگیزش در کاربرد راهبرد های شناختی و فراشناختی بازی می کند ،نادیده گرفته
ایم .بنا براین فرد باید عالوه بر داشتن مهارت های خود تنظیمی ،به توانایی های خود در کاربرد این راهبردها نیز اعتماد هم
داشته باشد ،تا بتواند از آن ها استفاده نماید.آن ها هم چنین دریافتند که اهمالکاری با عزت نفس ونمرات درسی و در نتیحه با
پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی دارد؛ افراد دارای سطح اهمالکاری باال نمرات درسی ومعدل کمتری دارند.
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