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 چكيده

پژوهشی که  اند. اماگری با رفتارهای هنجارگریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی پرداختههای خودتعیینمطالعات بسیاری به بررسی رابطه توانش زمينه:

پژوهش هدف: گریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی پرداخته باشد، مغفول مانده است. گری بر هنجارهای خودتعیینبه بررسی اثربخشی آموزش توانش

ش پژوه روش:گری بر رفتارهای هنجارگریز تحصیلی و درگیری تحصیلی انجام شد. های خودتعیینحاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش توانش

آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر آزمون با گروه گواه بود. جامعة پژوهش شامل کلیه دانشپس -آزمون آزمایشی با طرح پیشحاضر از نوع شبه

گروه و با گمارش تصادفی در دو  شدند انتخابای تصادفی خوشه گیریروش نمونهآموز با استفاده از دانش 09بود.  0990-91بروجن در سال تحصیلی 

 .ای برای گروه آزمایش اجرا شددقیقه 11جلسه  01در  (0990گری )فیلد و هافمن، های خودتعیینآموزش توانش مداخله .آزمایش و گواه قرار گرفتند

( 2109( و پرسشنامة درگیری تحصیلی )ریو، 2105لیکر، گیل و نوین،  -، شامل پرسشنامة هنجارگریزی تحصیلی )کالرک، باربوسا ابزارهای پژوهش

گری به طور معناداری منجر تعیینهای خودآموزش توانش ،نتایج نشان داد ها:يافته .انجام شدتحلیل کوواریانس چندمتغیری ها با روش تحلیل داده .بود

 .p)= 110/1آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر بروجن شده است )کاهش هنجارگریزی تحصیلی و افزایش درگیری تحصیلی دانشبه 

تواند به منظور کاهش رفتارهای هنجارگریز و افزایش درگیری گری میهای خودتعیینهای پژوهش حاضر آموزش توانش: براساس یافتهگيرینتيجه

درسی مد نظر قرار  گری را در برنامههای خودتعیینتوان آموزش توانشوزشی مورد استفاده قرار گیرد. به لحاظ کاربردی، میهای آمتحصیلی در محیط

گری، های خودتعیینتوانشواژه كليدها: . تدوین نمود گریهای خودتعیینتوانش های انگیزشیهای درسی را بر اساس گامداد و محتوای کتاب

 .آموزان، هنجارگریزی تحصیلیدانشدرگیری تحصیلی، 
Background: In many studies, the association of self-determination skills with academic incivility behaviors and 

academic engagement has been assessed. However, neither has investigated the effectiveness of self-determination skills 

training on academic incivility behaviors and academic engagement. Aims: The current research was conducted to 

determine the effectiveness of self-determination skills training on academic incivility behaviors and academic 

engagement. Method: A pre-test/post-test control group design was performed in this quasi-experimental study. The 

population consisted of all-male junior high school students in the city of Borujen in the year 2018-2019, of whom 43 

subjects were selected through a random cluster sampling and randomly divided into experimental and control groups. 

The participants were then given the intervention program of self-determination skill training (Field & Hoffman, 1994) 

for ten 60-minute sessions. The research tools included Clark et al (2015) the academic incivility questionnaire and the 

Reeve academic engagement questionnaire (2013). Data analysis was performed using a multivariate analysis of 

covariance. Results: It was observed that the self-determination skill training significantly decreased academic incivility 

and increased academic engagement of the junior high school students (p= 0/001). Conclusions: Such finding suggest 

that implication of self-determination skill training in educational settings can positively influence the academic 

engagement and academic incivility. As practically possible, curriculums should include self-determination skills 

training and textbooks should contain motivational steps of self-determination skills. Key Words: Academic 

engagement, academic incivility, self-determination skills training, students. 
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 مقدمه

 با توجه به رشد روزافزون مراکز علمی و تمایل به ارتقاء امروزه

های اخالقی در آن از هایی که کنشجمله محیطتحصیلی افراد، از 

های علمی و تحصیلی است. اهمیت به سزایی برخوردار است، محیط

های در محیط از جمله رفتارهای مخرب و مغایر با اصول اخالقی که

 0شود، رفتارهای هنجارگریز تحصیلیعلمی و تحصیلی مشاهده می

ان در فرآیند آموزدانش 2است که باعث کاهش درگیری تحصیلی

 .(2100گردد )تایلی، یادگیری می

های مختلفی از جمله کلرک، الندر، های اخیر، پژوهشدر سال

؛ ریو، 2100، فالهرتی ؛2101؛ مکفرن، 2109کنسکی و کاردونی، 

؛ ماسکیو، راماکیوتی و ریزو، 2110جان، کارل، جین و بارچ، 

؛ 2101مارتینز، ؛ برگرستروم و 2100؛ کلوسون و بوتیلییر، 2100

؛ کولی، 2101؛ پاراشار، 2101گاندین،  - ویزوسو، رودیگز و آریاس

؛ خامسان و 2100؛ اگابالدوین و ناکاتا، 2101مارتین و کاروود، 

، اهمیت 0991مقدم و باباخانی، ؛ امیری، ابراهیمی0991امیری، 

درگیری تحصیلی در پیشرفت تحصیلی و کاهش رفتارهای مختل 

 اند.یادگیری در کالس درس را مورد توجه قرار داده کننده فرآیند

جانبه از آنجایی که محیط تحصیلی، محیطی جهت رشد همه

افراد است، باید در آن رشد و پویایی علمی موج بزند تا همه دانش 

های آموزان بتوانند مشتاقانه در مدرسه حضور یافته و در فعالیت

اشته باشند )میرزایی تحصیلی خویش درگیری و مشارکت بیشتری د

( که 0999قوام و دالور، پور، ابراهیمیفندخت، درتاج، سعدی

عنوان میزان زمان و تالشی توان بهتحصیلی را میفرآیند درگیری 

کنند، گذاری میعلمی سرمایههای آموزان جهت فعالیتکه دانش

عنوان تحصیلی به (. همچنین، درگیری 2119تعریف کرد )کووه، 

های آموزان بر روی تجربهانرژی فیزیکی و روانشناختی که دانش

 (.2110آستین، است )کنند، تعریف شده تحصیلی متمرکز می

و « 9رفتاری»در الگویی دیگر، درگیری دارای دو مولفه 

همچنین به  (.0919است )به نقل از فین، معرفی شده « 0عاطفی»

تنسون، کیم و رشلی، ؛ به نقل از آپلتون، چس0992عقیده نیومن )

و عاطفی  5شامل سه جزء رفتاری، شناختی ( درگیری تحصیلی2111

                                                           
1. Academic Incivility 
2. Academic Engagement 
3. Behavioral 
4. Emotional 
5. Cognitional 

کنند که درگیری دارای چهار پژوهشگران دیگری، عنوان می است.

است « 1روانشناختی»و « شناختی»، «رفتاری»، «تحصیلی»مؤلفة 

پردازان (. همچنین، برخی از نظریه2101فرانکلین،  -مکینستون )

عنوان بر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری، بعد دیگری تحت عالوه

را مطرح کردند و مراد از آن، مشارکت سازنده یادگیرنده  0عاملیت

کند )ریو و تسنگ، در فرآیند آموزشی است که دریافت می

آموزان را اند که اگر بتوان دانشها نشان داده(. نتایج پژوهش2100

لی و تکالیف یادگیری کرد، بیشتر هرچه بیشتر درگیر مسائل تحصی

رسان و مخل توان احتمال بروز رفتارهای نابهنجار و آسیبمی

(. به 2101یادگیری را کاهش داد )دی فابیو و کنی،  -فرآیند یادهی 

آموزانی که دارای سطوح باالیی از درگیری عبارت دیگر، دانش

یین های کالس درس هستند، احتماالً نسبت پاتحصیلی در محیط

تری از رفتارهای هنجارگریز تحصیلی را تجربه خواهندکرد 

های ( و از آنجا که رفتارهای هنجارگریز در محیط2101، کیتینگ)

احترام تحصیلی رو به افزایش است، منجر به بازنمایی رفتارهای بی

شوند )لوپارل، کننده قوانین عمومی مدرسه در ذهن میگونه و نقض

ادبانه رهای هنجارگریز تحصیلی، رفتارهای بی(. در واقع، رفتا2110

؛ 2101کنند )کروسبون، ای هستند که محیط یادگیری را مختل می

 (. برخی پژوهشگران، هنجارگریزی تحصیلی را به2110، فلدمن

عنوان رفتارهای کالمی و غیرکالمی گستاخانه و غیرقابل پذیرش به 

کنند )بورکی، میسازی آموزان و معلمان مفهومسوی سایر دانش

؛ دسی، 2110؛ نیلسون و جکسون، 2100کارل، پلوچتی و رندی، 

بر این، رفتارهای هنجارگریز (. عالوه 2100اوالفسن و ریان، 

کنند که پذیرش و نامناسب تعریف میتحصیلی را رفتارهای غیرقابل

ممکن است در کالس یا خارج از کالس رخ دهند )بورکی و 

؛ رویایی، شکری، 0999مهد و پشمی تبار، ؛ بنی2100همکاران، 

(. برخی دیگر، رفتارهای هنجارگریز 0991باقریان و شریفی، 

نقض هنجارها و اصول اخالقی در فرآیند »تحصیلی را به صورت 

(. 2101کنند )دی فابیو و کنی، تعریف می« آموزش و یادگیری

و  1مطابق با این تعریف، هر عملی که جوّ یادگیری مشارکتی

شمار تحصیلی به ای از رفتار هنجارگریزماهنگ را برهم زند، نمونهه

 رود.می

                                                           
6. Psychological 
7. Agency 
8. Collaborative learning atmosphere 
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با توجه به اثرگذاری درگیری تحصیلی و رفتارهای هنجارگریز 

طور کلی تحصیلی بر روی بسیاری از متغیرهای تحصیلی و به 

های آموزشی، الزم و ضروری فرآیند یاددهی و یادگیری در محیط

فتارهای هنجارگریز تحصیلی کاهش و میزان است که میزان بروز ر

آموزان در امور تحصیلی افزایش یابد. در سال درگیر شدن دانش

هایی صورت گرفته است )به عنوان در این زمینه تالشهای اخیر، 

(. 2ایو آموزش چندرسانه 0مثال آموزش راهبردهای خودتنظیمی

ها باعث زمینه هایی که ممکن است در بسیاری ازیکی دیگر از برنامه

بهبود رفتارهای نابهنجار فراگیران و افزایش درگیری آنان در 

های خودتعیین های آموزشی گردد، برنامه آموزش توانشمحیط

، که این امر در پژوهش ( است2100دسی، اوالفسن و ریان، ) 9گری

؛ 2101 ؛ ابراهیمی و علوی،2101 هایونگ، دیانگ، پارک وکانگ،

میالنی و ؛ روشن2100هارت، کسون و پلویکیم، کیم، هان، ج

گری های خودتعیینبر آنکه آموزش توانشمبنی  ،0991همکاران، 

های منجر به کاهش رفتارهای نابهنجار تحصیلی فراگیران در محیط

 آموزشی است، مورد بررسی قرار گرفته است.

در زمینه  0ایگری را فرانظریهپردازان، نظریه خودتعییننظریه

ها در خصوص انگیزش دانند که براساس پژوهشانگیزش انسان می

درونی و بیرونی تکامل یافته و همچنین با موفقیت در زمینه روابط با 

والدین، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و روان 

به (. 2100دسی، اوالفسن و ریان، درمانگری کاربرد فراوان دارد )

فرانظریه انگیزشی، مسائل اساسی از قبیل تحول  عبارت دیگر، این

های زندگی، های روانی، اهداف و آرمانجویی، نیازفردی، خودنظم

نشاط و انرژی، ارتباط بین فرهنگ و انگیزش و تأثیر محیط 

های اجتماعی بر انگیزش را بررسی کرده و به همین جهت در حوزه

(. به بیانی 2102 مختلفی از زندگی کاربرد دارد )دسی و ریان،

آوردی مرتبط با انگیزه و عملکرد گری رویدیگر، نظریه خودتعیین

اجتماعی افراد است که نقش نیازهای اساسی روانشناختی را به 

سازد و معتقد است نمایان می 5های انگیزشی ذاتیعنوان سرمایه

حمایت کردن از این نیازها، منجر به تسهیل عملکرد فردی و 

جوسیمت و شود )اندرداکیس، اجتماعی افراد می یافتگیسازش

                                                           
1. Self-regulation strategies 
2. Multimedia education 
3. Self-Determination Skills 
4. Metatheory 
5. Intrinsic motivational capital 

؛ ریگبی و ریان، 2109؛ ریان، ریان، دومنیکو و دسی، 2109ماگو، 

گر اشاره به اعمال ارادی دارد که فرد را رفتار خودتعیین(. 2101

سازد به عنوان عاملی اولیه و مهم در زندگی خود عمل کند قادر می

کرده و ارتقا دهد. همچنین،  تا بتواند کیفیت زندگی خود را حفظ

توان به عنوان توانایی فرد در تشخیص و کسب گری را میخودتعیین

اهداف براساس شناخت و ارزشمند دانستن خود تعریف کرد )وایمر 

توان به گری را می(. به عبارت دیگر، خودتعیین2101و شواترز، 

برگرفته از ها در نظر گرفت که ها وتوانشای از رفتارعنوان مجموعه

سازد در زندگی به های خانه و مدرسه است و افراد را قادر میمحیط

گیری کرده و مسائل و مشکالت خود را حل و تصمیم طور مستقل

رسد بنابراین به نظر می(. 2109ریان و همکاران، فصل نمایند )

گری احتماالً قادر خواهد بود میزان های خودتعیینآموزش توانش

آموزان در فرآیند یادگیری را ارتقاء دهد، به عبارت درگیری دانش

و تکمیل تکالیف منزل  شده برای تکالیفمیزان زمان صرفدیگر، 

و همچنین، شرکت داوطلبانه فراگیر در کالس و شرکت در کالس 

از طرف دیگر، خودتعیین  برنامه را بهبود خواهد بخشید.های فوق

شود که با برخورداری از آن، گری به عنوان عاملی در نظرگرفته می

گیری و افراد فارغ از تأثیر عوامل بیرونی با اختیار و آزادانه به تصمیم

 پردازند )وایمر و شواترز،شان میانتخاب نوع کیفیت زندگی

به طورکلی، برخی پژوهشگران با توجه به تعاریف  (.2101

از گری عبارت است کنند که خودتعیینخودتعیین گری، اظهار می

هایی که به فرد این توانایی ها و باورها، دانشای از توانشمجموعه

جویی و رفتار نظمگیری اهداف، خوددهد تا در جهترا می

رسان در مستقالنه درگیر شود و احتماالً رفتارهای مخرب و آسیب

های فرآیند یاددهی و یادگیری در فرایند آموزشی در محیط

؛ 2109)ریان و همکاران، تحصیلی کاهش خواهد یافت 

بالدوین،  -(. برای مثال، اوگا 2109 اندرداکیس، جوسیمت و ماگو،

( در پژوهش خویش نشان داند که 2100ناکاتا، پارکر و ریان )

کننده از نیازهای اساسی استفاده معلم از راهبردهای تدریس حمایت

روانشناختی، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان درگیری 

آموزان تأثیرگذار دهی تحصیلی دانشو به تبع آن خودنظم حصیلیت

( در پژوهش خود 2102یورت و تاکاچ )دینسر، یسیل است. همچنین

از نظریه خودتعیین گری نشان دادند در صورتی که  با حمایت

آموزان باشد، خودپیروی دانش محیط تحصیلی حامی نیاز

الس و پیشرفت های کشایستگی، درگیری و شرکت در فعالیت
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( به برسی 0995یابد. یوسفی و بردبار )تحصیلی در آنها افزایش می

 ای میزان ارضای نیازهای اساسی روانشناختی و هیجاننقش واسطه

و درگیری  های حامی خودپیرویهای تحصیلی در رابطه بین محیط

تحصیلی پرداختند. یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که 

گذاری مستقیم بر درگیری خودپیروی، عالوه بر تأثیرمحیط حامی 

تحصیلی، از طریق میزان ارضای نیازهای اساسی روانشناختی، بر 

های تحصیلی نیز اثرگذار است. عالوه بر آن، بارانااوسکاین، هیجان

( در پژوهش خویش نشان دادند که 2101خانتسوا )سردیوک و چی

ر برابر عوامل فشارزای کند دخودپیروی شخصی، به فرد کمک می

کند و بتواند  بیرونی مقاومت کرده، رفتارهای خویش را تعیین

های با توجه به ضرورت ارزیابی مناسبی از رفتارهایش داشته باشد.

گری از فوق و همچنین به این دلیل که جنبش آموزش خودتعیین

های ها پیش در جوامع پیشرفته آغاز بکار کرده است و پژوهشسال

 ای که آموزش توانشیار زیادی را نیز برانگیخته است، به گونهبس

های مختلف های خودتعیین گری و مطالعه تأثیر آن بر حوزه

های بسیار وسیع در شناختی، هیجانی و رفتاری افراد یکی از حوزه

های جوامع پیشرفته است و همچنین با وجود این پژوهش

کافی به این مقوله  توجهگستردگی، متاسفانه تاکنون در کشور ما 

شده در این زمینه نسبت به های انجامنشده است و تعداد پژوهش

ویژه کمتر پژوهشی در حوزه روانشناسی جوامع دیگر ناچیز است. به

تربیتی به این موضوع پرداخته است. این در حالی است که بسیاری 

ی تربیتی اذعان دارند که میزان رفتارهای از متخصصان حوزه

های آموزشی رو به افزایش است و به مخرب و نابهنجار در محیط

همین علت فراگیران کمتر در فرآیند یادگیری درگیر هستند 

بنابراین (. 2101؛ ویزوسو و همکاران، 2100کلوسون و بوتیلییر، )

آموزش »دنبال پرکردن این خالء پژوهشی، اثر  پژوهش حاضر به

را بر درگیری تحصیلی و رفتارهای « گریهای خودتعیینتوانش

آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهرستان تحصیلی دانش هنجارگریز

 بروجن مورد بررسی قرار داده است.

 روش

طرح پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ 

 –آزمون پیشطرح  گیری ازبا بهره آزمایشی وروش، شبه

جامعه بود. های نابرابر گروهو طرح  گواهگروه  باآزمون پس

اول شهر  آموزان پسر مقطع متوسطهدانش تمامیپژوهشی شامل 

در استان چهارمحال و بختیاری  0990-91بروجن در سال تحصیلی 

ای دو کالس گیری تصادفی خوشهاست که با استفاده از روش نمونه

آموز پسر( و به شیوه گمارش تصادفی دانش 09انتخاب )در مجموع 

دانش  20آموز در گروه گواه و دانش 22به گروه آزمایش و گواه )

. الزم به ذکر است با توجه آموز در گروه آزمایش( اختصاص یافتند

های داخلی و خارجی در سالیان اخیر )شیرزادی و به نتایج پژوهش

بر میزان باالی بروز ( مبنی2101؛ کروسبون، 0990االسالمی، شیخ

آموزان خصوصاً تحصیلی در بین دانش رفتارهای هنجارگریز

رفتارهای خفیف هنجارگریز تحصیلی از جمله باتأخیر به کالس 

درس، کردن در کالس درس رسیدن، سروصدا کردن، صحبت 

درس، شدن، خوردن در کالس آمادگی به کالس درس وارد بدون 

های طعنه تفاوت رفتار کردن، اظهارات یا ژستحوصله یا بیبی

همراه، توجهی، استفاده از تلفنآمیز، خوابیدن در کالس درس، بی

های کالسی و تسلط به بحثطور مکرر و عدمترک کالس درس به

در نتیجه کاهش درگیری آنان در فرایند آموزشی، محققان در 

آموزان استفاده نمودند و به پژوهش حاضر از جمعیت عادی دانش

آموزان در میزان ک دانشهمین دلیل از نقطه برش جهت تفکی

رفتارهای هنجارگریز تحصیلی و درگیری تحصیلی استفاده نکرده 

های پرسشنامه ،گروهدو آزمون برای هر مرحله پیش بنابراین در .اند

 مداخله شد، سپساجرا هنجارگریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی 

ای )هر دقیقه 11جلسه  01در  «گریهای خود تعیینآموزش توانش»

روز برای گروه آزمایش به روش  05هفته دو ساعت( به مدت تقریباً 

کنندگان هر دو گروه و پس از مداخالت شرکت گروهی اجرا شد

هنجارگریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی پاسخ  یهاپرسشنامه به

هنجارگریز تحصیلی و درگیری های پرسشنامهآزمون(. دادند )پس

ونه قرار گرفت و به آنها اطمینان در اختیار افراد گروه نمتحصیلی 

شان محرمانه خواهد ماند و تنها فقط جهت داده شد که اطالعات

شود. همچنین تأکید شد که صادقانه به آوری میکار پژوهشی جمع

گری از طریق های خودتعیینآموزش توانش سؤاالت پاسخ دهند.

صر گیری یک بسته آموزشی مبتنی بر اصول و عناکارطراحی و به

( انجام 0990)فیلد و هافمن،  0گریهایی برای خودتعیینمدل گام

 گزارش شده است. 0گرفت. رئوس و محتوای آموزش در جدول 

                                                           
1. Steps to Self-Determination 



 محمدمهدی شیرزادی و همکاران                                                                            ...هنجارگریزی بر گریخودتعیین هایتوانش آموزش اثربخشی بررسی

 

733 

 گریهای خودتعیین. خالصه و ساختار کلی محتوای جلسات آموزش توانش0جدول

 محتوای جلسه هدف عنوان جلسه جلسات

 معارفه و توضیح موقعیت کلی جلسه اول

آشنا  گریو با مفهوم خودتعیین کنندگان با همشرکت

گذاری پی و به نقش و اهمیت تخیل در هدف شوند

 ببرند

کنندگان با قوانین و جلسات کنندگان با هم آشنا شوند، شرکتشرکت

و تعداد جلسات آشنا شوند و ایجاد فضای مشارکتی جهت مشارکت 

 افراد در بحث

 چه چیز برای من مهم است؟ جلسه دوم
و اولویت  در رسیدن به اهداف درک اهمیت تحیل

 های فردیمندیعالقهبندی 

تواند به آنها  آموزان بتوانند تشخیص دهند که چطور تخیل میدانش

آموزان بتوانند دانش د،های خود فکر کننکمک کند تا به خواسته

 بنویسند مبنی بر اینکه چه چیز برای آنها مهم استهایی جمله

 خودآگاهی و شناخت بیشتر خود جلسه سوم
احساسات، عواطف، نقاط قوت از  آموزانشناخت دانش

 و ضعف، ترجیحات و نیازهای خویش

آموزان احساسات، عواطف، نقاط قوت و ضعف خویش را دانش

های خویش در آینده که مبتنی آموزان بتوانند انتخاببشناسند، دانش

بر نقاط قوت و ضعفشان است را تشخص داده و یک بند درباره آن 

نیازهای خود را بشناسند، دانش  آموزان ترجیحات وبنویسند، دانش

شان را نسبت به نقاط قوت، ترجیحات و آموزان بتوانند خودآگاهی

 نیازهایشان افزایش دهند

 جلسه چهارم
های شناخت حقوق و مسئولیت

 خویش

ها، اهداف و آموز از حقوق، مسئولیتآگاهی دانش

 نیازهای خویش

ها و قواعد زندگی لیتها، مسئوآموزان بتوانند انتظارات، حمایتدانش

های ها و مسئولیتآموزان با نقشخویش را تشخیص دهند، دانش

 خویش به عنوان عضوی از جامعه آشنا شوند

 ارزشمند دانستن خود جلسه پنجم

های مرتبط با ارزشمند دانستن خود آموزان توانشدانش

را پرورش دهند، خود و دیگران را بپذیرند و ارزشمند 

 با دیگران داشته باشند بتوانند روابط مثبتیبدانند و 

های مرتبط با ارزشمند دانستن خود را پرورش آموزان مهارتدانش

آموزان خود و دیگران را بپذیرند و ارزشمند بدانند، دهند، دانش

 با دیگران داشته باشند آموزان بتوانند روابط مثبتیدانش

 جلسه ششم
های هایی برای هدفایجاد گزینه

 بلندمدت
 آموزتوانایی تشخیص اهداف توسط دانش

آموزان دانش، های خود را تشخیص دهندآموزان بتوانند هدفدانش

 ،های بلندمدت تهیه کنند ها را برای هدففهرستی از گزینه بتوانند

بینی کنند، خالق بوده و بتوانند نتایج احتمالی را پیشآموزان دانش

 لند مدت انتخاب کنندآموزان بتوانند یک هدف بدانش

 جلسه هفتم
 اهدافانتخاب  و گذاریهدف

 کوتاه مدت

آموزان بتوانند سه هدف کوتاه مدت قابل دانش

و  یافتنی بنویسند گیری و دستمشاهده، قابل اندازه

های کوتاه مدت هایی را که برای رسیدن به هدفگام

 کند بشناسندکمک می

، گوش دادن فعال را نشان دهندهای توانش آموزان بتواننددانش

 های کوتاهآموزان بتوانند کارهایی را که در رسیدن به هدفدانش

 تشخیص دهند را کندمدت به آنها کمک می

 جلسه هشتم
برداشتن گام نخست )ریسک 

 کردن(

گری را در مورد آموزان بتوانند مدل خودتعییندانش

 تجارب خود به کار بگیرند

های کوتاه نخستین گام برای کار به سوی هدفآموزان بتوانند دانش

نتایج  ، به طور ذهنی برنامه را مرور کرده ومدت را تشخیص دهند

های . همچنین توانشریزی شده را تشخیص دهندبالقوه اعمال برنامه

 ها را پرورش دهندمرتبط با عملی کردن برنامه

 جلسه نهم
عمل کردن، پیامد تجربه و 

 یادگیری

آموزان اهداف تحصیلی را برای یک هفته تدوین دانش

 کنند

مدت به کوتاهای ههدف به کارهایی را که در رسیدنآموزان دانش

شدن برنامه ، پیامدهای عملیتشخیص دهند را کندآنها کمک می

شان را در دستیابی به اهداف خویش را تشخیص دهند و میزان موفقیت

 ارزیابی کنند

 های قبلی و تثبیت همه مراحلمرور گام ؟از کجا به اینجا رسیدیم دهمجلسه 
و  گری را به یاد بیاورندآموزان بتوانند مفاهیم کلیدی خودتعییندانش

 گری پایدار بنویسندهای خود را برای خودتعیینایده
 

 

 ابزار

: 0یابی تجدید نظر شده هنجارگریزی آموزش پرستاریزمینه

یابی تجدیدنظر شده جهت سنجش هنجارگریزی تحصیلی از زمینه

                                                           
1. Incivility In nursing Education Survey-Revised 

لیکر، -هنجارگریزی آموزش پرستاری که توسط کالرک، باربوسا

( ساخته شده است، استفاده شد. این پرسشنامه 2105گیل و نوین )

درجه  1گویه است که آزمودنی بر اساس طیف لیکرت  20دارای 

دهد. همچنین، این ( به آن پاسخ می1=تا همیشه  0=ای )از هرگز 
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های رفتارهای خفیف هنجار ناممقیاس به پرسشنامه شامل دو خرده

، 00، 01، 9، 1، 0، 1، 5، 0، 9، 2، 0های گریز تحصیلی )شامل گویه

( و رفتارهای شدید هنجار گریز تحصیلی )شامل 01و  01، 05، 02

( است. حداقل و 20و  29، 22، 20، 21، 09، 00، 00، 09های گویه

. در پژوهش است 000و  20ترتیب، یابی بهحداکثر نمره این زمینه

( روایی این ابزار از طریق تحلیل عامل 2105کالرک و همکاران )

تأییدی احراز گردید. همچنین، در پژوهش آنها ضریب آلفای 

گریز تحصیلی مقیاس رفتارهای خفیف آدابکرونباخ برای خرده

و  90/1گریز تحصیلی مقیاس رفتارهای خفیف آداب، خرده95/1

دهنده پایایی مناسب ت آمد که نشاندسبه 99/1یابی کل زمینه

یابی در پژوهش کروسبورن پرسشنامه است. همچنین، روایی زمینه

( با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. در 2101)

مقیاس ( میزان آلفای کرونباخ برای خرده2101کروسبورن ) مطالعه

رفتارهای شدید گریز تحصیلی، های رفتارهای خفیف آداب

 11/1و  90/1، 01/1یابی به ترتیب گریز تحصیلی و کل زمینهآداب

در پژوهش حاضر، ضرایب آلفای کرونباخ رفتارهای  بدست آمد.

خفیف هنجارگریز، رفتارهای شدید هنجارگریز، کل رفتارهای 

دست آمد که  به 10/1و  11/1، 19/1ترتیب برابر با به  هنجارگریز

 ی مطلوب این ابزار است.حاکی از پایای

: جهت سنجش درگیری تحصیلی، از 0مقیاس درگیری تحصیلی

( ساخته شده 2109) یورکه توسط  پرسشنامه درگیری تحصیلی

گویه بعد  0گویه است.  09است، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 

، 0گویه بعد درگیری رفتاری ) 0(، 00و  01، 5، 9درگیری شناختی )

( را مورد 02و  9، 1، 1، 2گویه بعد درگیری عاملی ) 5( و 09و  0، 0

 ای لیکرت ازدرجه 5ها در یک مقیاس دهند. گویهسنجش قرار می

 در شوند.گذاری می)کامالً موافقم( نمره 5)کامالً مخالفم( تا  0

(، جهت بررسی روایی پرسشنامه از 2100پژوهش ریو و تسنگ )

روش روایی همگرا استفاده شده و ضریب همبستگی نمره پرسشنامه 

درگیری تحصیلی با نمره پرسشنامه ارضای نیازهای روانشناختی 

ضرایب آلفای کرونباخ بعد  گزارش شده است. همچنین، 05/1

ترتیب برابر شناختی، رفتاری و عاملی پرسشنامه درگیری تحصیلی به

گزارش  11/1و برای بعد درگیری عاملی  11/1و  05/1، 11/1با 

ای دیگر، برای (. همچنین در مطالعه2100شده است )ریو و تسنگ، 

                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire 

 بررسی روایی پرسشنامه درگیری تحصیلی از تحلیل عامل تأییدی

ها بار عاملی معنادار باالتر استفاده شد و نتایج نشان داد که همه گویه

(. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ بعد 2109دارند )ریو،  00/1از 

ترتیب برابر شناختی، رفتاری و عاملی پرسشنامه درگیری تحصیلی به

گزارش  19/1و برای بعد درگیری عاملی  12/1و  19/1، 10/1با 

( نشان 0995ی بردبار و یوسفی )(. در مطالعه2109و، شده است )ری

های برازش مدل حاکی از برازش مطلوب داده شد که شاخص

پرسشنامه بود و ضرایب پایایی آلفای کرونباخ بعد شناختی، رفتاری، 

، 10/1عاملی و کل پرسشنامه درگیری تحصیلی به ترتیب برابر با 

حاضر، ضرایب آلفای  شد. در پژوهش گزارش 11/1و  10/1، 09/1

کرونباخ ابعاد شناختی، رفتاری، عاملی و نمره کل درگیری تحصیلی 

دست آمد، که حاکی به 11/1و  19/1، 09/1، 01/1به ترتیب برابر با 

 از پایایی مطلوب پرسشنامه است.

 SPSSافزار ها، اطالعات توسط نرمآوری پرسشنامهپس از جمع

ن فرضیه پژوهش از تحلیل تحلیل شدند. برای آزمو 22نسخه 

 کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.

 هايافته

کننده در پژوهش حاضر در آموزان شرکتمیانگین سن دانش

 2بود. در جدول  0/00و در گروه گواه  5/00گروه آزمایش 

 آزمون ومیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پیش

و گروه گواه گزارش شده آزمون و به تفکیک گروه آزمایش پس

 است.
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 های پژوهش در گروه آزمایش و گواه. میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر2جدول

 گروه ابعاد متغیرها متغیرها
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 رفتارهای هنجارگریز تحصیلی

 نمره کلی
 20/09 00/00 01/01 91/10 آزمایش

 20/00 90/19 19/00 95/15 گواه

 شدید
 09/1 10/01 59/9 20/20 آزمایش

 51/0 90/25 19/5 10/21 گواه

 خفیف
 11/1 10/21 09/0 19/90 آزمایش

 19/1 90/90 00/9 90/99 گواه

 درگیری تحصیلی

 نمره کلی
 59/9 01/59 00/0 10/50 آزمایش

 01/5 59/52 91/9 09/52 گواه

 شناختی
 50/0 21/01 19/0 10/01 آزمایش

 00/0 11/05 20/0 29/05 گواه

 رفتاری
 91/1 01/00 19/0 19/05 آزمایش

 92/2 11/05 19/1 21/05 گواه

 عاملی
 19/0 00/29 09/0 00/22 آزمایش

 09/0 15/20 11/0 10/20 گواه
 

 

گری بر های خودتعیینآموزش توانش» به منظور بررسی فرضیه

آموزان شهر هنجارگریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش

از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.  ،«بروجن اثرگذار است

به هنجارگریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی آزمون متغیرهای پیش

هنجارگریزی تحصیلی و آزمون متغیرهای عنوان متغیر همایند و پس

به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل شد. قبل از درگیری تحصیلی 

های آن بررسی گردید. کارگیری تحلیل کوواریانس، مفروضهبه

ی نرمال جهت بررس اسمیرنفگروف ژ بدین منظور آزمون کالمو

های پژوهش بودن متغیرهای پژوهش اجرا شد و نتایج نشان داد داده

(. مفروضه دیگر مربوط به همگنی شیب 9جدول نرمال است )

آزمون و متغیر مستقل رگرسیون بود که از طریق بررسی تعامل پیش

 ، F= 09/1مشخص گردید ]رفتارهای هنجارگریزی تحصیلی )

00/1 =p و درگیری )( 09/0تحصیلی =F ،09/1 =p این تعامل نیز .])

دار نبود. همچنین، آزمون باکس جهت بررسی همگنی معنی

دار نبود های واریانس کوواریانس اجرا شد که نتایج معنیماتریس

(91/0 =F ،115/1 =pو نشان داد که ماتریس ) های کوواریانس

همچنین،  متغیر مستقل برابر هستند. متغیر وابسته برای سطوح مختلف

ها اجرا شد که نتایج برای بررسی همگنی واریانس آزمون لوین

ها نیز برقرار است دار نبود و نشان داد که همگنی واریانسمعنی

دار شدن آزمون کرویت بارتلت حاکی در نهایت معنی(. 9جدول )

ها )پیش خطی چندگانه بین متغیرهای همپراشاز عدم وجود هم

ها )پیش وجود همبستگی متعارف همپراش ها( و در نتیجهآزمون

 (.2x، 112/1 =p= 01/02)ها( بود آزمون
 

 بررسی مفروضات آزمون تحلیل کوواریانس. 9جدول

 مفروضات نرمالینی
 

 

 K-Sآزمون 

z Sig 

 رفتارهای هنجارگریز تحصیلی
 

 درگیری تحصیلی

 آزمونپیش

 آزمونپس

 آزمونپیش

 آزمونپس

59/1 00/1 

91/1 92/1 

11/1 59/1 

09/1 10/1 

 هامفروضة تجانس واریانس
 آزمون لوین

F Sig 
 رفتارهای هنجارگریز تحصیلی

 درگیری تحصیلی

20/0 

01/0 

19/1 

19/1 
 

 

ها از تحلیل مانکووا جهت بنابراین بعد از برقراری مفروضه

بر روی « گریهای خودتعیینتوانش»بررسی تاثیر آموزش 

استفاده گردید. هنجارگریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی 

شود، مداخله آموزش مالحظه می 0همانگونه که در جدول 

های دار بین گروهمنجر به تفاوت معنا« گریهای خودتعیینتوانش»

شده هنجارگریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی آزمایش و گواه در 

معنادار  p= 110/1ح است که در سط 01/1 یاست و میزان اثر پیالی

 است.
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های هنجارگریزی تحصیلی و گری بر نمرههای خودتعیین. خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره مربوط به تأثیر آموزش توانش0جدول

 درگیری تحصیلی

 توان آماری میزان تأثیر سطح معناداری آزادیخطای درجه آزادی فرضیهدرجه F ارزش آزمون اثر

 گروه

 91/1 01/1 110/1 91 2 21/01 01/1 اثر پیالی

 91/1 01/1 110/1 91 2 21/01 50/1 المبدا ویلکز

 91/1 01/1 110/1 91 2 21/01 15/1 اثر هتلینگ

 91/1 01/1 110/1 91 2 21/01 15/1 کوچکترین ریشه روی
 

 

با توجه به معنادار بودن تفاوت گروه آزمایش و گواه در 

، به منظور پی رفتارهای هنجارگریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی

متغیره در بافت بردن به محل تفاوت از تحلیل کواریانس تک

( حاکی از آن است 5مانکووا استفاده شد. نتایج این تحلیل )جدول 

در کاهش رفتارهای « گریهای خودتعیینتوانش»که آموزش 

( و 2ŋ Partial  ،111/1 =p ،59/1 =F= 01/1) هنجارگریز تحصیلی

 ، 2ŋl Partia ،110/1 =p= 09/1)افزایش درگیری تحصیلی 

01/91 =F ،درصد از واریانس  01( تأثیرگذار بوده است. همچنین

درصد از واریانس  09و  بهبود رفتارهای هنجارگریز تحصیلی

های آموزش توانش مربوط به مداخلهدرگیری تحصیلی افزایش 

شود که در این گری بوده است. بنابراین نتیجه گرفته میخودتعیین

 بر بهبود« گریهای خودتعیینآموزش توانش»پژوهش مداخله 

 مؤثر بوده است. رفتارهای هنجارگریز تحصیلی و درگیری تحصیلی

 

گری بر روی رفتارهای هنجارگریز تحصیلی و درگیری های خودتعیین. خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش توانش5جدول

 تحصیلی

 F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع
سطح 

 معناداری

میزان 

 تأثیر

توان 

 آماری

 گروه
 12/1 01/1 111/1 59/1 00/120 0 00/120 رفتارهای هنجارگریز تحصیلی

 91/1 09/1 110/1 01/91 00/901 0 00/901 درگیری تحصیلی
 

 

شود، مداخله مالحظه می 1گونه که در جدول همچنین، همان

دار بین منجر به تفاوت معنا« گریخودتعیینهای توانش»آموزش 

هنجارگریزی تحصیلی شدید و های آزمایش و گواه در گروه

درگیری شناختی، و  (p= 115/1سطح  ،01/1اثر پیالی )خفیف 

 است.شده ( p= 110/1سطح  ،12/1 یاثر پیالیعاملی )رفتاری و 

 

های ابعاد هنجارگریزی تحصیلی و گری بر نمرههای خودتعیینخالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره مربوط به تأثیر آموزش توانش. 1جدول

 درگیری تحصیلی

 F ارزش آزمون اثر
آزادی درجه

 فرضیه

خطای درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 میزان

 تأثیر

 توان

 آماری

ابعاد هنجارگریزی 

 تحصیلی

 15/1 09/1 115/1 91 2 91/05 01/1 یاثر پیالی

 15/1 09/1 115/1 91 2 91/05 52/1 المبدا ویلکز

 15/1 09/1 115/1 91 2 91/05 90/1 اثر هتلینگ

 15/1 09/1 115/1 91 2 91/05 90/1 رویکوچکترین ریشه

 ابعاد درگیری تحصیلی

 99/1 91/1 110/1 91 9 50/09 12/1 یاثر پیالی

 99/1 91/1 110/1 91 9 50/09 91/1 المبدا ویلکز

 99/1 91/1 110/1 91 9 50/09 10/1 اثر هتلینگ

 99/1 91/1 110/1 91 9 50/09 10/1 رویکوچکترین ریشه
 

 

ابعاد با توجه به معنادار بودن تفاوت گروه آزمایش و گواه در 

، به منظور پی بردن به محل تفاوت از تحلیل هنجارگریزی تحصیلی

کواریانس تک متغیره در بافت مانکووا استفاده شد. نتایج این تحلیل 

های خودتعیین توانش»( حاکی از آن است که آموزش 0)جدول 
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،  2ŋ Partial= 05/1هنجارگریز ) در کاهش رفتارهای شدید« گری

100/1 =p ،59/1 =Fجارگریز( و کاهش رفتارهای خفیف هن 

(92/1 =2ŋ Partial ،110/1 =p ،00/01 =F .تأثیرگذار بوده است )

در افزایش درگیری « گریهای خودتعیینتوانش»همچنین، آموزش 

( افزایش 2ŋPartial  ،110/1 =p ،01/20 =F= 00/1) شناختی

( و 2ŋ Partial ،110/1 =p ،20/09 =F= 91/1) درگیری رفتاری

( 2ŋPartial  ،110/1 =p ،00/01 =F= 20/1) عاملیافزایش درگیری

شود که در این تأثیرگذار بوده است. بنابراین نتیجه گرفته می

 بر کاهش« گریهای خودتعیینآموزش توانش»پژوهش مداخله 

کلیه ابعاد رفتارهای هنجارگریز تحصیلی و افزایش کلیه ابعاد 

 مؤثر بوده است. درگیری تحصیلی

 

 تحصیلی گری بر روی ابعاد هنجارگریز تحصیلی و ابعاد درگیریهای خودتعیینتوانش. خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش 0 جدول

 F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات های وابستهابعاد متغیر های وابستهمتغیر منبع
 سطح

 معناداری

 میزان

 تأثیر

 توان

 آماری

 گروه

 هنجارگریزی تحصیلی
 00/1 05/1 100/1 09/0 09/29 0 09/29 شدید

 91/1 92/1 110/1 00/01 02/10 0 02/10 خفیف

 تحصیلی درگیری

 99/1 00/1 110/1 01/20 01/01 0 01/01 شناختی

 99/1 91/1 110/1 20/09 29/19 0 29/19 رفتاری

 90/1 20/1 110/1 00/01 09/50 0 09/50 عاملی
 

 

 نتيجه گيریبحث و 

های هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش توانش

 گری بر هنجار گریزی تحصیلی و درگیری تحصیلی بود.خودتعیین

های آموزش توانش»نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخله 

رفتارهای هنجارگریز تحصیلی و درگیری  بر بهبود« گریخودتعیین

مؤثر بوده است. در زمینه آموزان شهر بروجن دانش تحصیلی

 بر کاهش رفتارهای« گریهای خودتعیینآموزش توانش»

های پیشین )هایون و ، این یافته با نتایج پژوهشهنجارگریز تحصیلی

؛ 2100؛ کیم و همکاران، 2101؛ ابراهیمی و علوی، 2101همکاران، 

های بر آنکه آموزش توانش( مبنی0991میالنی و همکاران، روشن

گری بر کاهش بروز رفتارهای نامطلوب همچون یینخودتع

و منحرف نمودن تمرکز فراگیران در محیط  2، قلدری0پرخاشگری

توان بیان های آموزشی دارد، همسو است. در تبیین این نتیجه می

های انجام گرفته، افرادی که تحت نمود که براساس پژوهش

یزان سالمت گیرند مقرار می« گریخودتعیین»های آموزش توانش

پذیری، خالقیت و روانی، اعتماد به خود، آرامش و مسئولیت

خودشکوفایی آنان بهبود خواهد یافت )برتی، ماملی، اسپلتینی و 

، این (. همچنین2101گیلبرت، لین و برگن، ؛ 2101مولیناری، 

 0پذیری، تجربه9شناسیفراگیران دارای صفات شخصیتی مانند وظیفه

                                                           
1. Aggression 
2. Bullying 
3. Conscientious 

(. وجود این صفات باعث می 2100هستند )کوتز،  5پذیریو توافق

شود آنان گرایش کمتری به رفتارهای نامطلوب و نابهنجار در 

 های تحصیلی داشته باشند.محیط

گردد تا گری باعث میهای خودتعییندر واقع، کسب توانش

میزان انگیزش درونی فراگیران افزایش یابد. انگیزش درونی در هر 

یافتگی روانشناختی هر فردی را به شکل ازشای، تحول و سحوزه

سازد و باعث کاهش رفتارهای منفی و نامطلوب می مثبت متأثر می

. همچنین، ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در قالب گردد

های مختلف همچون محیط تحصیلی می انگیزش درونی در محیط

اطف هایی چون حرمت خود، عوتواند بهزیستی عمومی با شاخصه

مثبت و رضایت از تحصیل را افزایش داده و منجر به کاهش 

همچنین، به اعتقاد دسی  (.2102رفتارهای منفی شود )دسی و ریان، 

انگیزش »( انگیزش درونی دارای سه بعد است: 2102و همکاران )

معنای انجام یک فعالیت برای کسب لذت و به« درونی دانستن

دید، کشف و درک یک خشنودی حاصل از تجارب یادگیری ج

به تمایل فراگیر برای « انگیزش درونی انجام کار»موضوع جدید، 

درگیر شدن در انجام یک عمل برای کسب لذت ناشی از انجام آن 

« انگیزش درونی تجربه برانگیختگی»عمل و یا خلق یک اثر جدید و 

 نیز به انگیزش انجام یک فعالیت جهت تجربه کردن برانگیختگی

                                                                                               
4. Experience 
5. Agreeableness 
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(. به عبارت دیگر، فرد برای 0915حسی اشاره دارد )دسی و ریان، 

های حسی و کسب لذت شناختی شدن با بعضی از محرکمواجه

توان گفت پردازد. بنابراین میناشی از آن به انجام یک فعالیت می

در فرآیند آموزش فراگیرانی که دارای انگیزش درونی باالیی 

هستند، تمرکز شناختی و رفتاری باالیی در انجام امور تحصیلی 

گونه افراد زمان کمتری برای انجام رفتارهای دارند و این

هنجارگریز از قبیل استفاده از تلفن همراه، عدم آمادگی فاعلی پیش 

از ورود به کالس درس، منحرف کردن تمرکز جمعی دارند و بیشتر 

های گیری در محیطجهت افزایش یادگیری و بهره تمرکز آنان

 .(2119تحصیلی است )لشلی و دمنس، 

بر درگیری « گریهای خودتعیینآموزش توانش»در زمینه 

های پیشین )برگستروم و مارتینز، تحصیلی، این یافته با نتایج پژوهش

؛ 2101؛ کولین و همکاران، 2101؛ پاراشار، 2101؛ مکفرن، 2101

های بر آنکه آموزش توانش(، مبنی 2100اگابالدوین و ناکاتا، 

مندی و مداومت در امور درسی گری بر میزان عالقهخودتعیین

ن در فرآیند تحصیل تأثیر دارد، همسو است. در تبیین رابطه فراگیرا

توان چنین استدالل کرد انگیزش تحصیلی با درگیری تحصیلی می

گری منجر به افزایش احساس های خودتعیینکه کسب توانش

( و این 2101 شود )ویزوسو و همکاران،کفایت و شایستگی می

عبارت دهد. بهایش میعامل میزان درگیری تحصیلی فراگیران را افز

های شود فراگیر فعالیتها باعث میدیگر، یادگیری این توانش

آموزشی را عاملی در جهت کامروایی نیازهای خود در نظر گیرد و 

اهداف آموزشی و یادگیری را در راستای نیازهای شخصی خود 

ببیند. در نتیجه، تحصیل را امری با معنا تصور کند و بدین ترتیب، 

یابد. همچنین، این فراگیران ی وی در فرآیند تحصیل افزایش درگیر

یادگیری و تحصیل خود را براساس عالقه و اشتیاق درونی، نه بر 

هایی همچون رضایت اساتید، موفقیت در امتحانات و اساس مؤلفه

کسب مدرک تحصیلی، اکتساب شغل و جایگاه مناسب و دریافت 

ه دلیل وجود امیدواری از آینده دهند، بهای بیرونی انجام میپاداش

تحصیلی، اصرار به کسب علم و معرفت دارند و کمتر دچار انفعال 

شوند و بیشتر به درگیر شدن در فرایند در عملکرد تحصیلی می

 گردند.مند میآموزشی عالقه

گری )دسی و رایان، بر این، بر اساس نظریه خودتعیین عالوه

گری را فرا گرفتند، ادراک تعیینهای خودافرادی که توانش (2102

دهند کنند، یعنی آنان اجازه نمیگری میشایستگی و خودتعیین

دیگران یا عوامل بیرونی بر عملکردشان تأثیر گذارند. افراد 

کنند و در جهت رسیدن گر برای خود اهدافی تعیین میخودتعیین

رفتاری لحاظ عاطفی، شناختی و کوشند. در واقع، آنان به بدان می

توان گفت افراد شوند. پس میدرگیر هدف و تکلیف خود می

این افراد برای غلبه گر بیشتر درگیر در امور محوله هستند. خودتعیین

هایی همچون پرسش از استادان و بر مشکالت یادگیری از توانش

ها ی مسئله، گرفتن سرنخها، تقاضای توضیح بیشتر دربارهکالسیهم

صورت بسیار کنند. این فراگیران بهسئله استفاده میهای محلو راه

شوند و مشکالت تحصیلی های کالسی درگیر میفعال در فعالیت

 یابد.آنان کاهش می

گری را فرا نگرفتند، هایی خودتعییندرمقابل، افرادی که توانش

که خود جای اینشود، یعنی بهمعموالً رفتار آنها از بیرون دیکته می

ای کنندهامور شخصی خود باشند، افراد دیگر نقش تعییندرگیر در 

کنند. در نتیجه این گیرهای آنان ایفاء میدر ایجاد رفتار و تصمیم

دلیل احساس شایستگی و خودپیروی پایین، کمتر متمایل به افراد به 

 شوند.درگیرشدن در امور و تکالیف محوله در فرآیند یادگیری می

های ن افراد وابسته به تشویق و پاداشهمچنین، چون فعالیت ای

نحو باثباتی زمینه ارائه های تحصیلی نیز به بیرونی است و در محیط

ها فراهم نیست، بنابراین احتماالً این افراد ها و پاداشاین تشویق

کشند. همچنین، سریع مأیوس شده و دست از تالش و فعالیت می

و  ای )خشنودیزهانگی گونههیچ گریافراد فاقد خودتعیین

 خود هایفعالیت برای بیرونی( هایمشوق یا درونی ارزشمندی

از درگیرشدن  نتیجهو در برندندارند، در نوعی سردرگمی بسر می

میل یا رغبتی در جهت درگیر  کنند ودر وظایف محوله امتناع می

دهند. در واقع، فراگیرانی شدن در امور تحصیلی از خود نشان نمی

اند، خود را درگیر عالقههای آموزشی خاصی بیفعالیتکه به 

کنند و انجام تکلیف برایشان ارزشی ندارد، اهداف تکلیف نمی

شان بسیار کوچک است و برای بهبود عملکرد تحصیلی شخصی

 (.2100کنند )لی، خود تالش نمی

متعددی را به دنبال  پژوهش حاضر تلویحات نظری و کاربردی

ین پژوهش شواهدی را در خصوص اثربخشی دارد. اول آنکه ا

گری )فیلد و گری مدل خودتعیینهای خودتعیینآموزش توانش

های مطرح در زمینه خودتعیین ( که همچنان از مدل0990هافمن، 

گری است را فراهم نمود. دوم آنکه با نشان دادن نقش آموزش 

گریز تحصیلی و گری در رفتارهای هنجارهای خودتعیینتوانش
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ها شکاف موجود در زمینه استفاده از این توانش درگیری تحصیلی،

آموزان پسر مقطع متوسطه اول مورد توجه قرار داده و با را در دانش

سازی این شکاف کمک فراهم آوردن شواهد تجربی، به برطرف

نموده است. به لحاظ کاربردی نیز، بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، 

گری، منجر ی خودپیروی و خودتعیینهای حامفراهم کردن محیط

آموزان به افزایش احساس ارزشمندی و پذیرش خود در دانش

شود و از این طریق رفتارهای نامطلوب و مخرب کاهش و می

دهد. بر این درگیری تحصیلی در امور آموزشی آنان را افزایش می

های آموزشی جهت شود با برگزاری کارگاهاساس توصیه می

های تر معلمان، مشاوران مدارس و مربیان در زمینه توانشآشنایی بیش

کارگیری اصول مطرح توانند با بهگری و اینکه چگونه میخودتعیین

ها بر تحول و پرورش افراد خویش تأثیر شده در این توانش

گر شدن فراگیر کمک نمود. عالوه بر این از  بگذارند، به خودتعیین

مبتنی بر نظریه خودتعیین  ن گریهای خودتعییآنجایی که توانش

شود تا با تهیه و گری در حوزه انگیزش انسان است، پیشنهاد می

گری بر سطوح تدوین محتوای درسی مبتنی بر نظریه خودتعیین

 آموزان اثر گذاشت.انگیزشی دانش

توان به محدود بودن افراد های این پژوهش میاز محدودیت

اشاره نمود که آموزان پسر مقطع متوسطه اول دانشمورد مطالعه به 

سازد. با توجه به آنکه در ها را با احتیاط مواجه میپذیری یافتهتعمیم

های جنسیتی مورد مطالعه قرار نگرفته است، حاضر تفاوتپژوهش 

های آتی به مقایسه اثرگذاری آموزش شود در پژوهشپیشنهاد می

آموزان )دختر و پسر( شگری در بین دانهای خودتعیینتوانش

گری های خودتعییندر پژوهش حاضر آموزش توانشپرداخته شود. 

بر رفتارهای هنجارگریز تحصیلی و درگیری تحصیلی مورد مطالعه 

گری از طریق حمایت از های خودتعیینقرار گرفت. آموزش توانش

آورد که دانش نیازهای اساسی روانشناختی، بستری را فراهم می

به دلیل احساس خودپیروی در انتخاب اهداف تحصیلی، آموزان 

که از الزامات طبیعی دسترسی به ها و وظایفی خود را در قبال فعالیت

های تحصیلی اهداف است، متعهد بدانند و با حداکثر توان با فعالیت

درگیر شوند، در نتیجه کمتر اقدام به رفتارهای مخرب و هنجارگریز 

 تحصیلی کنند.

 منابع
(. الگوی 0991مقدم، حسین و باباخانی، نرگس )ابراهیمی امیری، لیال؛

بینی درگیری تحصیلی بر اساس توانایی شناختی و ساختاری پیش

گری اشتیاق تحصیلی در وضعیت اجتماعی اقتصادی با میانجی

 .205-222(، 00) 01، مجله علوم روانشناختی آموزان.دانش

 (. رابطه تقلب تحصیلی و فرصت0999ر )تبار، نگامهد، بهمن و پشمیبنی

 9، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری طلبی در میان دانشجویان.

(2 ،)1- 0. 

ای فرآیندهای نظام (. نقش واسطه0995بردبار، مریم و یوسفی، فریده )

های تحصیلی در رابطه بین محیط حامی خود و هیجان

روانشناسان  . روانشناسی تحولی:خودپیروی و درگیری تحصیلی
 .09 -21(، 09) 09، ایرانی

(. بررسی تقلب تحصیلی در 0991خامسان، احمد و امیری، محمداصغر )

، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریمیان دانشجویان دختر و پسر. 

1 (0 ،)10- 59. 

منور، اسماعیل؛ خردمند، فاطمه؛ صبوری، میالنی، شیوا؛ آقاییروشن

مسعودی، سیما؛ متذکر، مرتضی  احسان؛ میکائیلی، پیمان؛

(. بررسی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با وضعیت فردی 0991)

و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه 

دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی ارومیه. 
 .950 -911(، 5) 9، ارومیه

(. 0991و شریفی، مسعود ) رویایی، زهرا؛ شکری، امید؛ باقریان، فاطمه

تحلیل رابطه اهداف و فریبکاری تحصیلی: نقش میانجی عدم 

 02، . فصلنامه اخالق در علوم و فناوریتعهد به اخالق تحصیلی

(0 ،)00- 0. 

(. مدل علی آداب 0990االسالمی، راضیه )شیرزادی، محمدمهدی و شیخ

و پنداری تحصیلی، عدالت کالسی گریز تحصیلی براساس محق

 92، های روانشناختیها و مدل. فصلنامه روشدرگیری تحصیلی

(9 ،)12- 19. 

قوام، پور، اسماعیل؛ ابراهیمیفندخت، امید؛ درتاج، فریبرز؛ سعدیمیرزایی

(. رابطه محیط حامی خودپیروی با 0999صغری و دالور، علی )

ای نیازهای اساسی روانشناختی. بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه

 .299-900(، 10) 09، وم روانشناختیمجله عل
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