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Classroom structure has plenty of influence on learning
process. Creative education environment is one of the
most important influential factors in learning quality as
one of the effective variables on the intrinsic
motivation. In this study, the relationship between
creative education environment and self-regulated
learning strategies and mediation of intrinsic learning
motivation was studied. 300 female students of the
university of Tehran, from faculties of psychology,
social science and economy, were selected based on
convenience sampling method to respond to the
questionnaires of actual creative education atmosphere,
spontaneous learning strategies MSLQ and intrinsic
motivation AMS. The results were analyzed using
structural equations modeling. The obtained results
showed
that
creative
education atmosphere
has significant correlation with the self-regulated
learning strategies and the relationship between
creative education atmosphere and self-regulated
learning is mediated through intrinsic learning
motivation. So, according to the importance of selfregulation and intrinsic motivation in the academic
achievement, it is suggested that conditions be created
for students to enhance the intrinsic motivation, use of
self-regulation strategies increases. Consequently,
results indicate that the creative education atmosphere
influences the use of self-regulated learning strategies
directly and through mediation of learning motivation.
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افضلالسادات حسینی

 جو آموزشي.ساختار کالس تأثیر زیادي در فرآیند یادگیري دارد
 از،خالق به عنوان یکي از متغیرهاي اثرگذار بر انگیزش دروني
 هدف از این.مهمترین عوامل مؤثر در کیفیت یادگیري است
پژوهش بررسي رابطه جو آموزشي خالق با راهبردهاي یادگیري
133 . با واسطهگري انگیزه دروني یادگیري است،خود تنظیم
نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به صورت نمونهگیري در
 علوم اجتماعي و دانشکده،دسترس از دانشکدههاي روانشناسي
اقتصاد براي پاسخ دادن به سؤاالت پرسشنامههاي جو آموزشي
 وMSLQ  راهبردهاي یادگیري خود انگیخته،خالق آکوآل
 نتایج به روش الگویابي. انتخاب شدند،AMS انگیزه یادگیري
 نتایج به دست آمده.معادالت ساختاري مورد بررسي قرار گرفت
 رابطه معناداري،نشان داد که متغیر برونزاي جو آموزشي خالق
با راهبردهاي یادگیري خود تنظیم دارد و رابطه بین جو آموزشي
خالق با یادگیري خود تنظیم از طریق انگیزه دروني یادگیري
 در مجموع یافتهها نشان ميدهد که جو.میانجيگري ميشود
آموزشي خالق مستقیما و با واسطهگري انگیزه یادگیري بر
.استفاده از راهبردهاي یادگیري خود تنظیم تأثیر دارد
، انگیزه دروني یادگیري، جو آموزشي خالق:واژههای کلیدی
 الگویابي معادالت ساختاري،راهبردهاي یادگیري خود تنظیم
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مقدمه
طــي دو دهــه اخیــر ،متخصصــان تعلــیم و تربیــت بــه مطالعــه عوامــل مــؤثر بــر پیشــرفت ت صــیلي بــه ویــژه
"انگیـزش" و "شــناخت" بـیش از پــیش توجـه کردهانــد .یکــي از نظریـههایي کــه ایـن پژوهشــگران در قالـ
آن مطالعــه ميکردنــد ،نظریــه یــادگیري خــود تنظیمــي اســت .یــادگیري خــود تنظــیم ،بــه عنــوان یکــي از
اساســيترین مؤلفــهها در ت قیقــات آموزشــي معاصــر اســت و بســیاري از م ققــان مــدلهاي مختلــا از
یــادگیري خــود تنظــیم را اراهــه دادهانــد (بواکــاارت ،9339،3222،پینــت ریــچ و دگــروت3223،؛ اســنونو و
زیمــرمن3221،؛ ویــن .)3229،کرنــو ( )3229یــادگیري خــود تنظــیم را بــه عنــوان مشــارکت فعاالنــه یــو فــرد
در گــزینش اهــداف و کنتــرل راهبردهــا و فرآینــدها در انجــام تکــالیا یــادگیري تعریــا ميکنــد .زیمــرمن
( )3281یکــي از نظریــهپردازان نظریــه شــناختي-اجتمــاعي ،راهبردهــاي یــادگیري خــود تنظیمــي را نــوعي از
یــادگیري تعریــا کــرد کــه در آن یادگیرنــدگان بــه جــاي آنکــه بــراي کس ـ دانــش و مهــارت بــر معلمــان،
والدین و یا دیگـر متولیـان آموزشـي تکیـه کننـد ،شخصـا کوشـشهاي خـود را شـروع و هـدایت ميکننـد .بـه
عبــارت دیگــر ،وي خــود تنظیمــي در یــادگیري را بــه مشــارکت فعــال یادگیرنــده از نظــر رفتــاري ،3انگیزشــي،9
شــناختي 1و فــرا شــناختي 1در فرآینــد یــادگیري بــراي بیشــینه نمــودن یــادگیري نمــود .دانــش آمــوزان خــود
تنظــیم اهــداف خاصــي از یــادگیري دارنــد و راهکارهــایي را بــراي رســیدن بــه اهدافشــان انتخــاب ميکننــد و
زماني کـه بـا موانـر برخـورد ميکننـد ،تغییراتـي را اعمـال ميکننـد (ویـن .)3229،زیمـرمن ( )3281الگـویي از
چهارده راهبـرد یـادگیري خـود تنظـیم کـه یادگیرنـدگان در یـادگیري از آنهـا اسـتفاده مينماینـد ،اراهـه نمـود.
ایــن راهبردهــا شــامل خــود ارزشــیابي ،ســازمان دادن و انتقــال ،هدفگــذاري و برنامــهریزي ،جســت و جــوي
اطالعــات ،ثبــت و طــبی و یادداشــت بــرداري و خــود کنترلــي ،ســازماندهي م ــیی ،مــرور هنــي و فــ
کــردن ،جســتجوي کمــو از همســاالن ،جســتجوي کمــو از مــردم ،جســت و جــوي کمــو از بزر ســاالن،
مــرور نکتــهها ،یادداشــتها و جزوههــا ،مــرور تکــالیا درســي و امت انهــا و بــا خره مــرور کــردن مــتن
کتابهاي درسي است .از متغیرهـاي اثرگـذار بـر راهبردهـاي یـادگیري خـود انگیختـه ،انگیـزش درونـي اسـت.
انگیــزش درونــي ،9گــرایش فطــري پــرداختن بــه تمــایالت و بــه کــار بــردن توانایيهــا و در انجــام ایــن کــار،
جستجو کردن چالشهاي بهینـه و تسـلی یـافتن بـر آنهـا اسـت .انگیـزش درونـي از ا سـاس شایسـته بـودن
و خــود مختــار بــودن در ــین انجــام دادن یــو فعالیــت اصــل ميشــود و از عــواملي چــون عالقــه یــا
کنجکاوي منشـأ ميگیـرد (موسـوي .)3121،انگیـزه درونـي بـه معنـاي انجـام فعالیـت بـه خـاطر خـود فعالیـت
اسـت ،زیـرا شـخ از فراینـد کـار لـذت ميبـرد و عمـل را بـه دلیـل چالشـي بـودن و عالقـه بـه آن بـر
ميگزیند .عوامـل م یطـي مخـرب همنـون بازخوردهـاي منفـي و پـاداش ،اثـر منفـي و بازخوردهـاي مثبـت
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3. Cognitional
4. Meta cognitional.
5. Intrinsic motivation
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و ق انتخاب تأثیر مثبتـي بـر انگیـزه درونـي دارنـد ،در نتیجـه افـراد تمایـل زیـادي بـه سـمت فعالیتهـایي
دارنـد کـه نیازهـاي روانشـناختي آنـان را ارطـا ميکننـد .نظریـه خـود تعیینـي یکـي از جـامرتـرین و
کاربرديترین نظریهها در ب ـ انگیـزش اسـت .بنیانگـذاران ایـن نظریـه معتقدنـد کـه رفتارهـاي انسـان را
ميتوان در پیوستاري از خود مختـاري و کنتـرل شـدگي توصـیا کـرد .در نظریـه خـود تعیـین گـري فـر
بر این است که داشتن انگیـزش درونـي یـا بیرونـي ،بسـتگي بـه ایـن دارد کـه تـا چـه انـدازه اي ارزشهـا و
منابر بیرونـي را اکتسـاب کـرده و آنهـا را بـه باورهـا و سـبوهاي تنظـیم فـردي تبـدیل کـرده باشـیم ،بـه
عبـارتي فراینـد درونـي سـازي اتفـاق ميافتـد .پینتـریچ ( )9333بـه رابطـه بـین راهبردهـاي یـادگیري خـود
تنظیم و مؤلفههاي انگیزشي اشـاره نمـوده اسـت .همننـین زیمـرمن ( )3222معتقـد اسـت کـه معمـوال بیشـتر
دانــش آمــوزان از راهبردهــاي یــادگیري خــود تنظــیم اســتفاده ميکننــد .آننــه موجـ تمــایز دانــش آمــوزان و
دانشجویان خود تنظـیم از دیگـران ميشـود ،عـالوه بـر آگـاهي از چگـونگي راهبردهـاي خـود تنظـیم ،داشـتن
انگیزه براي کاربرد آنهاست .ت قیقهـا نشـان داده اسـت کـه افـراد بـا توانایيهـاي یکسـان ،هنگـامي کـه بـا
مشکالت یادگیري روبـه رو ميشـوند ،انـواع پاسـخها را اراهـه ميدهنـد .بعضـي از افـراد بـا وجـود توانایيهـاي
سطح باال ،دشواريها را آنچنان بزر جلـوه ميدهنـد کـه بـه نظـر ميرسـد توانـایي آنهـا م ـدود اسـت .در
مقابل افراد دیگري هسـتند کـه مشـکالت موجـود در سـر راه را ـلشـدني دانسـته و در وجـود خـود ا سـاس
لــذت فــاهق آمــدن بــر چــالش دارنــد .بــر اســاس نظریــه ارزیــابي شــناختي 3منشــأ اینگونــه رفتارهــاي انســاني
چگــونگي ارطــاي نیازهــاي اساســي وابســتگي ،شایســتگي و خــود اســتقاللي اســت .اگــر م ــیی و افــراد
تأثیرگذا ر اجتماعي ،ایـن سـه نیـاز را بـه درسـتي ارطـا نماینـد ،انگیـزش درونـي بـراي انجـام فعالیتهـا ایجـاد
ميگردد (البرزي .)3182،طي دهـههاي اخیـر شـواهد ت قیقـاتي بیـانگر آن بودهانـد کـه فراگیـران خـود نظـم
یافته ،عالوه بر آگاهي از راهبردهـاي یـادگیري و بـه کـارگیري اثـربخش آنهـا ،از توانـایي فـ یـا ارتقـاي
سطح انگیزش خود براي به انجـام رسـانیدن وظـایا ت صـیلي تـي در شـرایطي کـه بـا تکـالیا پینیـده و
دشـوار یـا یکنواخـت و کسـل کننـده روبـه رو ميگردنـد ،برخوردارنـد (ولتـرز .)3222،شـایان کـر اسـت کـه
انگیزش در طول انجام تکالیا ممکـن اسـت دسـتخوش تغییـر گـردد .فراگیرانـي کـه بهتـر قادرنـد انگیـزش
خود را به ادامه کار و بـه خاتمـه رسـانیدن وظـایا ت صـیلي خـود در چنـین شـرایطي فـ نماینـد ،در امـر
ت صیل از موفقیت بیشتري برخوردار خواهند شد (ولترز.)3222،
به اعتقاد بروس و همکاران ( )9332راهبردهاي انگیزش براي یادگیري ،یکي از اصليترین مؤلفههاي اثرگذار
بر یادگیري موفق بوده و در صورت توجه آموزش دهندگان به این مؤلفه ،م ییهاي یادگیري براي یادگیرندگان
جذابتر و بانشاطتر خواهد بود (نخستین گلدوست و معیني کیا .)3188،در پژوهش سب انينژاد و عابدي ()3189
با  383دانشآموز دوره متوسطه شهر اصفهان ،این نتیجه اصل شده است که بین راهبردهاي یادگیري خود
تنظیم و انگیزش پیشرفت ت صیلي با عملکرد ت صیلي ریاطي دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد و سهم
نسبي انگیزش پیشرفت و راهبردهاي یادگیري  3,38و  3,93بوده است .در پژوهش نخستین گلدوست و معیني
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کیا ( )3188با  132نفر ( 321دختر و  391پسر) دانشجویان دانشگاه آزاد وا د اردبیل ،این نتیجه اصل شد که
بین راهبردهاي یادگیري خود تنظیم و راهبردهاي انگیزش براي یادگیري با پیشرفت ت صیلي دانشجویان رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .به بیان دیگر دانشجویان برخوردار از راهبردهاي یادگیري خود تنظیم و راهبردهاي
انگیزش براي یادگیري از پیشرفت ت صیلي بیشتري برخوردارند .این نتیجه با یافتههاي ولترز ( ،)3328بروس و
همکاران ( )9332و سب انينژاد و عابدي ( )3189که تأثیر مثبت راهبردهاي یادگیري خود تنظیم و راهبردهاي
انگیزش براي یادگیري در موفقیت ت صیلي فراگیران را نشان دادهاند ،همخواني دارد (نخستین گلدوست و معیني
کیا .)3188،در ت قیقاتي که از زندگي نامآوران نویسندگاني مانند جان اروینگ 3و دیکنز 9و دانشمنداني چون
انیشتین ،کوري و هنر مانند موزارت 1و پیکاسو ،همننین افراد معروف دیگر چون مارگات مید ،1واتسون 9به عمل
آمده ،اهمیت انگیزههاي دروني روشن شده است ( سیني .)3188،در پژوهش راطي ،و یدیان و هاشمي ( )9339با
دانش آموزان دبیرستاني شهرستان الرستان ،این نتایج اصل شد که بین خود تنظیمي و انگیزش ت صیلي رابطه
مثبت معنيداري وجود دارد .همننین نتایج آزمون  ،Tنشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري
وجود ندارد.
1
جو آموزشي خالق به عنوان یکي از متغیرهاي اثرگذار بر انگیزش دروني ،از مهمترین عوامل مؤثر در کیفیت
یادگیري است .ساختار اجتماعي کالس تأثیر زیادي در فرآیند یادگیري دارد .منظور از ساختار کالس شرایی و جو
اکم بر کالس ،یا به عبارتي مجموع کیفیت م یطي داخل هر کالس است .ساختار کالس از جنبههاي مختلا
فیزیکي ،فکري ،عاطفي و اجتماعي ميتواند مورد توجه قرار گیرد .یو ساختار عاطفي -شناختي مناس در کالس
درس ميتواند توانایي خالقیت را در همه دانشجویان شکوفا سازد که یکي از اساسيترین قدمها در این زمینه
پرورش کنجکاوي است .همننین ساختار م یطي -اجتماعي کالس تأثیر زیادي در فرآیند یادگیري دارد .اگر
دانشجویان در کالس ا ساس امنیت و آرامش و اعتماد بنمایند ،ميتوانند بدون هیچگونه فشار به امر یادگیري
بپردازند ( سیني .)3188،یکي از نکات کلیدي افزایش انگیزش دروني براي یادگیري آن است که کیفیت آموزش
به ا ساس کنترل فرد لطمه نزند .اگر قرار باشد دانشآموزان و دانشجویان براي یادگیري همننان بهطور دروني
انگیخته باشند ،طروري است به آنها فرصت انتخاب و تعیین هدف یادگیري داده شود .انگیزه دروني ممکن است
تا دي فطري باشد ،اما تا د بسیار زیادي به م یی نیز بستگي دارد .معلم ميتواند شرایی انتخاب در کالس را
متناس با توانایي دانش آموزان در نظر بگیرد.
آمابیل و گیتومر ،3281( 2به نقل از سیني )3188،دو گروه از دانش آموزان را مورد مطالعه قرار دادند .گروه
آزمایشي ق داشتند از ده موطوع کار ،پنج موطوع را انتخاب کنند .در الي که موطوعات کار گروه کنترل توسی

1.Irving
2.Dickens
3 .Mozart
4.Margaret Mead
5.Watson
6. Creative learning environment
1.Amabile & Gitomer
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آزمایشگر انتخاب ميشد ،نتیجه کار تفاوت قابل مال ظهاي داشت ،آنها که ق انتخاب داشتند بیشتر فعال بودند؛
بنابراین در یو جو آموزشي خالق که یکي از مؤلفههاي آن انتخاب آزاد است ميتوان دانشآموزان و دانشجویان
خالق با انگیزه دروني باال پرورش داد .معلماني که تمایل دارند دانشآموزان و دانشجویان آنها ،انگیزه دروني
باالیي داشته باشند ،باید عالوه بر ایجاد شرایطي براي انتخاب آزاد ،به دانشآموزان و دانشجویان خود اعتماد و
اطمینان داشته باشند ،از ایدهها مایت کنند و به ایدهها زمان دهند ،تکالیفي را مطرح کنند که چالش برانگیز
باشند ،مبا ثه ،تضاد و خطر پذیري را به دانشآموزان و دانشجویان خود آموزش دهند و همننین با در نظر گرفتن
سرزندگي ،شادماني ،پویایي و شوخ طبعي ،یو جو آموزشي براي پرورش خالقیت ایجاد کنند .عالوه بر این ،با
توجه به اهمیت روابی اجتماعي در جوامر جمرگرا از جمله ایران ،وجود ا ترام متقابل در یو جو آموزشي خالق،
اهز اهمیت خاصي است .در این صورت ،انگیزش دروني بیشتر ميشود و در نتیجه استفاده از راهبردهاي یادگیري
خود تنظیم بهبود ميیابد .معلمان اساسيترین نقش را در نظام آموزشي ایفا ميکنند .در پژوهش ( سیني،
وات )9333،که از طرح  1گروهي سالمون 3استفاده شد ،معلمان و دانشآموزان به دو گروه تقسیم شدند .گروه
کنترل خود ،به دو گروه تقسیم شد .یکي از این گروهها و گروه آزمایشي ،با پیش آزمون ( 9)TTCTمورد آزمون
قرار گرفتند ،معلمان گروه آزمایشي روشهاي آموزش خالقیت را اجرا کردند و مجددا آزمون ( )TTCTبرگزار شد
و معلمان چو لیست خالقیت را براي هر کدام از دانشآموزان کامل کردند .نتایج نشان داد تکنیوهاي این
معلمان در افزایش خالقیت دانشآموزان ایراني مؤثر است .بر طبق این نتایج ،برنامههاي ت ولي رفهاي معلم
مبتني خالقیت ،منجر به ایجاد تغییرات مثبت در خالقیت دانش آموزان ایراني ميشود.
در پژوهش عبدالرزاق ،ا مد علي ،مهد مهزان و فدزیله ( )9339با  11نفر که پیشرفت ت صیلي آنها در سطح
پاییني بود 11 ،نفر در گروه آزمایشي و  11نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند .همننین آزمون Tهمبسته براي
گروهها استفاده شد .نتایج نشان داد که استفاده از روشهاي تدریس مبتني بر هوشهاي چندگانه ،با تأثیرگذاري بر
ادراکات دانش آموزان نسبت به موطوعات تاریخي ،منجر به افزایش انگیزه دانشآموزان در درس تاریخ شد
(دانشآموزان گروه آزمایشي نسبت به گروه کنترل در زمینههاي انگیزشي تغییرات مثبتي از خود نشان دادند).
در پژوهش ا مد ،سمان ،آونگ و سولیمان ( )9339با بررسي افزایش انگیزه در دانشآموزان کم آموز در درس
تاریخ با استفاده از هوشهاي چندگانه که دانشآموزان کم آموز  18نفر بودند و  11نفر از آنها در گروه آزمایش و
 11نفر در گروه گواه قرار گرفتند .این نتایج به دست آمد که استفاده از هوشهاي چندگانه در روش تدریس ،بر
افزایش انگیزه دانشآموزان در درس تاریخ ،تأثیر قابل توجهي دارد و بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معناداري مشاهده شد؛ بنابراین تنوع در روشهاي تدریس ميتواند در افزایش انگیزه دانشآموز مؤثر باشد.

2.solomon
3. Torrance test of creative thinking
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جدول  - 1مقایسه جو خالق و غیر خالق (محبی امین)1931،
جو خالق

جو غیر خالق

مایت از ایدهها
مایت از خود مختاري
شادي ،سرزندگي و شوخ طبعي
تنوع در روشهاي تدریس
اشاعه انتقادپذیري سازنده
پرورش رو یه کنجکاوي
افزایش اعتماد به نفس
ب و گفتگو
ا ترام متقابل

سرکوب ایدهها
عدم مایت از خود مختاري
سرد و بيروح
متمرکز بر یو نوع روش تدریس
انتقادپذیري غیر سازنده
عدم مایت از کنجکاوي
کاهش اعتماد به نفس
نبود ب و گفتگو
عدم ا ترام و یا ا ترام یو طرفه

با توجه به اهمیت استفاده از راهبردهاي یادگیري خود انگیخته در پیشرفت ت صیلي ،الزم است که این متغیر و
عوامل اثرگذار بر آن ،مورد مطالعه بیشتري قرار گیرند .پژوهشهاي مختلا به بررسي راهبردهاي یادگیري خود
انگیخته و به ویژه بررسي رابطه این متغیر با انگیزه دروني که یو متغیر فردي است ،پرداختهاند (از جمله
پژوهشهاي ولترز3228،؛ بروس و همکاران9332،؛ سب اني نژاد و عابدي3189 ،؛ نخستین گلدوست و معیني
کیا3188،؛ عریضي ،عابدي و تاجي .)3181،متغیر راهبردهاي یادگیري خودانگیخته ،عالوه بر تأثیرپذیري از
متغیرهاي فردي (انگیزه دروني) ،ت ت تأثیر متغیرهاي بافتي نیز قرار دارد؛ بنابراین ،هدف ما در این پژوهش
بررسي رابطه متغیر بافتي (جو آموزشي خالق) با متغیر (راهبردهاي یادگیري خودانگیخته) از طریق نقش واسطهاي
انگیزه دروني است.

انگیزه

جو آموزشی
خالق
یادگیری
خود تنظیم

شکل  -1رابطه بین جو آموزشی خالق ،انگیزه و یادگیری خود تنظیم
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روش
پژوهش اطر غیر آزمایشي و طرح آن از نوع همبستگي به روش مدل یابي معادالت ساختاري است .جامعه آماري
پژوهش اطر ،دانشجویان دختر دانشگاه تهران بودند که  133نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به صورت
نمونهگیري در دسترس از دانشکدههاي روانشناسي ،علوم اجتماعي و دانشکده اقتصاد براي پاسخ دادن به سؤاالت
پرسشنامههاي جو آموزشي خالق آکوآل ،راهبردهاي یادگیري خود انگیخته  MSLQو انگیزه یادگیري ،AMS
انتخاب شدند و پس از کنار گذاشتن پرسشنامههاي ناق  912 ،نفر براي ت لیل به روش مدل معادالت ساختاري
مورد بررسي قرار گرفتند.
ابزار
پرسشنامه سنجش جو خالق آکوآل :گویههاي اصلي پرسشنامه آکوآل در راستاي سنجش جو خالق است.
نسخه نهایي این پرسشنامه مشتمل بر  33مؤلفه و  99سؤال است .مؤلفه چالش ( 8سؤال) ،آزادي ( 1سؤال)،
مایت از ایدهها ( 1سؤال) ،اعتماد و اطمینان ( 33سؤال) ،مبا ثه ( 1سؤال) ،تضاد ( 9سؤال) ،خطرپذیري (1
سؤال) ،زمان دادن به ایدهها ( 1سؤال) ،سرزندگي و پویایي ( 1سؤال) ،مؤلفه شادماني و شوخ طبعي ( 9سؤال) را به
خود اختصاص دادند .مقیاس نمره دهي پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت در طیا پنجگانه (کامالً مخالا،
مخالا ،نظري ندارم ،موافق و کامالً موافق) بود .براي سنجش پایایي پرسشنامه از روش م اسبه آلفاي کرونباخ
استفاده شد که مقدار طری آلفاي آن ( )3/89به دست آمد (به نقل از ت قیق م بي امین .)3129 ،در پژوهش
اطر طری آلفا  3/2به دست آمده است .همننین ت لیل عاملي تأییدي به منظور شناسایي و تأیید عوامل
اندازهگیري سازه جو آمورشي خالق انجام شد .براي بررسي برازش مدل از شاخ هاي AGFI,GFI,CFI
استفاده شد .دامنه این مقادیر ميتواند از صفر تا یو تغییر کند .مقادیر نزدیو به یو نشان دهنده نیکویي برازش
مدل است .مجذور میانگین مربعات خطاي تقری ) (RMSHEAکه مقادیر کمتر از  3/38نشانگر برازش
مناس مدل هستند (هومن .)3182،نسبت خي دو به درجه آزادي ( )χ2/d.fکه مقادیر قابل قبول باید کمتر از 1
باشد (کالین .)9333،همانگونه که در جدول  9مشاهده ميشود کلیه شاخ هاي نیکویي برازش مدل در سطح
مطلوبي هستند .بعد از ت لیل عاملي تاییدي ،سؤاالتي که مقادیر تي آنها کمتر از  3/21بود ،از ت لیل ذف شدند
(اسفیداني و م سنین ،)3121،و سؤاالت زیر براي ت لیل انتخاب شدند:
 )2در کالس ما سؤاالت چالش انگیزي از سوي دانشآموزان مطرح ميشود.
 )2دانشجویان براي اراهه نظرات خود در کالس آزادي کافي دارند.
 )32استاد در مورد ایدههایي که مطرح ميکنیم ،عجوالنه قضاوت نميکند.
 )91در مورد موطوعات مطرح شده در کالس نظرات دانشجویان پرسیده ميشود.
 )12معموال دانشجویان به صورت فعاالنه در ب هاي کالسي شرکت ميکنند.
 )19قدرت ت مل تعار در دانشجویان وجود دارد.
 )11به تالشها و ایدههاي جدید پاداش داده ميشود.
 )93براي بهبود ایدهها و ت قیق روي آنها ،به دانشجویان زمان داده ميشود.
 )93دانشجویان انرژي زیادي در کالس دارند.
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 )99در کالس ما سطح باالیي از سرزندگي و شادماني وجود دارد.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی :AMSمقیاس انگیزش ت صیلي ،ترجمه نمونه انگلیسي مقیاس انگیزش
ت صیلي 3AMSاست .این مقیاس بر مبناي نظریه خود تعیین کنندگي ساخته شده و داراي  98پرسش  2گزینه-
اي است که سه بعد انگیزش دروني ،انگیزش بیروني و بي انگیزشي را ميسنجد .بررسيهاي به عمل آمده توسی
رابرت والرند و همکارانش نشان ميدهد که روایي و پایایي نمونه انگلیسي مقیاس انگیزش ت صیلي  ،AMSبر
روي دانشآموزان دبیرستاني و نیز دانشجویان کانادایي مورد تأیید قرار گرفته است .روایي صوري پرسشنامه
انگیزش ت صیلي از سوي جمعي از اعضاي هیئت علمي دانشکده علوم تربیتي دانشگاه شیراز ،پایایي آن نیز به
روش باز آزمایي و م اسبه آلفاي کرونباخ بررسي شد .در باز آزمایي به فاصله دو هفته طری  3/21به دست آمد.
همننین طری آلفاي م اسبه شده براي کل پرسشنامه  98پرسش معادل  3/88بوده است .در پژوهش اطر
آلفاي کرونباخ  3/81به دست آمد .همننین ت لیل عاملي تاییدي به منظور شناسایي و تأیید عوامل اندازهگیري
سازه انگیزه دروني یادگیري ( 1سؤال از  98سؤال) انجام شد .جدول  9شاخ هاي برازش مطلوب مدل را نشان
ميدهد 1 .سؤال از  98سؤال عبارتاند از:
 )9وقتي چیزهاي جدید ميآموزم ،ا ساس خوشي و لذت ميکنم.
 )2از کشا چیزهاي جدیدي که قبال ندیدهام  ،لذت ميبرم.
 )31از افزایش دانشم در مورد موطوعاتي که برایم جذاب هستند ،لذت ميبرم.
 )91مطالعاتم به من اجازه ميدهد تا در مورد خیلي چیزهایي که برایم جال هستند ،بیاموزم.
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیم  :MSLQنسخه کامل پرسشنامه راهبردهاي خود انگیخته
براي یادگیري ( )MSLQکه توسی پینتریچ و همکاران ( )3223در "مرکز مطالعات ملي آمریکا براي بهبود
یاددهي-یادگیري در دورههاي آموزشي باالتر از متوسطه" تدوین شده است ،داراي  83ماده است و سه مؤلفه
انگیزش ،راهبردهاي یادگیري و راهبردهاي مدیریت منابر را شامل ميشود و هر یو از آن مؤلفهها هم از چند
مقیاس فرعي تشکیل شده است .با توجه به اینکه پرسشنامه مادر براي اندازهگیري متغیرهاي متعدد و مختلا
طرا ي شده است ،بسیاري از پژوهشگران در مطالعات خود از نسخه اصلي پرسشنامه استفاده نميکنند و متناس
با هدف خود ،بعضي از مقیاسهاي فرعي را براي مطالعه یطههاي خاصي انتخاب ميکنند؛ بنابراین اشکال
مختلفي از پرسشنامه  MSLQفراهم شده است که در این گزارش از مقیاس سریر  MSLQاستفاده شده است.
در این پژوهش آلفاي کرونباخ براي  39سؤال مقیاس  3,12،MSLQبه دست آمد .همننین ت لیل عاملي
تاییدي به منظور شناسایي و تأیید عوامل اندازهگیري سازه یادگیري خود تنظیم ( 1سؤال از  39سؤال) انجام شد.
جدول  9شاخ هاي برازش مطلوب مدل را نشان ميدهد 1 .سؤال از  39سؤال عبارتاند از:
 )9در مقایسه با همکالسيهایم انتظار دارم بهتر عمل کنم.
 )1موقر امت ان آنقدر عصبي هستم که نميتوانم آننه را که یاد گرفتهام به یاد بیاورم.

1.Academic Motivation Scale

93

الگوي ساختاري جو آموزشي خالق ،انگیزه یادگیري و راهبردهاي یادگیري خودتنظیم در ...

 )1مطمئنم ميتوانم آننه را که در این ترم آموزش داده ميشود را بفهمم.
 )2پیشبیني ميکنم در این ترم خوب عمل کنم.
جدول  -1شاخصهای برازش مدل مربوط به سازههای آکوآلMSLQ، AMS ،
سازههاي پژوهش
جو آموزشي خالق
انگیزش یادگیري
یادگیري خود
تنظیم

RMSEA

AGFI

GFI

CFI

X2/df

Df

P

χ2

3/32

3/82

3/21

3/29

9/22

19

3/33

21/21

3/33

3/22

3

3

3/18

9

3/33

3/22

3/31

3/21

3/22

3/22

9/39

9

3/33

1/99
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یافتهها
پس از جمرآوري پرسشنامهها و کنار گذاشتن پرسشنامههاي ناق  912،دانشجوي دختر از دانشکدههاي
روانشناسي و علوم تربیتي ،علوم اجتماعي و اقتصاد دانشگاه تهران ،با میانگین سني  99,21و ان راف معیار ،9,92
مورد ت لیل قرار گرفتند .در جدول  1شاخ هاي توصیفي شامل میانگین ،ان راف معیار ،خطاي معیار ،واریانس،
کشیدگي و چولگي براي متغیرهاي پژوهش آورده شده است.
جدول  -9شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
راهبردهاي یادگیري خود
تنظیم

انگیزه دروني براي
دانستن

جو آموزشي خالق

3/39

3/31

3/313

خطاي معیار

1/11

1/99

1/93

میانگین

3/82

3/23

3/19

ان راف معیار

-3/1

-3/39

3/38

کشیدگي

-3/32

-3/88

-3/31

چولگي

متغیرها

به منظور بررسي رابطه متغیرهاي پژوهش ،همبستگي آنها با یکدیگر مقایسه شد .نتایج در جدول  1آمده است.
جدول -4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

راهبردهای یادگیری خود
تنظیم

جو آموزشی
خالق

انگیزه درونی
یادگیری

3

3

متغیرها
جو آموزشي خالق

3

**3/28

انگیزه دروني یادگیري

**3/93

**3/91

راهبردهاي یادگیري خود تنظیم

براي بررسي برازندگي مدل مورد پژوهش از نرم افزار لیزرل( 3ویرایش  )8,8استفاده شد .هدف ما در این ت قیق
بررسي روابی بین جو آموزشي خالق ،انگیزه دروني یادگیري و راهبردهاي یادگیري خود تنظیم است .عوامل جو
آموزشي خالق ،انگیزه و یادگیري خود تنظیم سازههاي مکنون در الگوي پیشنهادي پژوهش اطر هستند .روابی
بین متغیرها ،طبق مدل نظري بررسي شدند و روابطي را که مقادیر تي آنها کمتر از  3/21بود ،از مدل نظري

1.Lisrel
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ذف نمودیم (اسفیداني و م سنین .)3121،بعد از ذف ،بر اساس ت لیل عاملي تاییدي ،عوامل اندازهگیري سازه
یادگیري خود تنظیم (سوالهاي  ، )9،1،1،2انگیزه یادگیري (سوالهاي  )9،2،31،91و جو آموزشي خالق
(سوالهاي  )2،2،32،91،12،19،11،93،93،99به دست آمد .ترتی طرای در الگو براي عامل جو آموزشي خالق
از  3,11تا  3,23براي انگیزه یادگیري از  3,18تا  3,29و براي یادگیري خود تنظیم از  3,91تا  3,82به دست آمد.
براي تصمیم در انتخاب نشانگرها ،باید به این نکته توجه کرد که آیا تغییر در متغیر مکنون زیر بنایي لزوما منجر به
تغییر مشابه در همه نشانگرها خواهد شد؟ اگر پاسخ منفي باشد ،نشانگرها به عنوان تشکیل دهنده یا سازنده در نظر
گرفته مي شوند .عالوه بر این ،عدم وجود همخطي چندگانه بین متغیرهاي مستقل مهم است و باید مورد توجه
قرار گیرد(عباس زاده و همکاران.)3123،
در این پژوهش  ،در انتخاب نشانگرها ،ابتدا نشانگرهایي که بار عاملي باالیي داشتند را انتخاب کردیم و سپس
ت لیل عاملي تاییدي براي انتخاب قطعي بارهاي عاملي انجام دادیم  ،در صورتي که هر یو از بارهاي عاملي مانر
برازش مدل مي شد ،ان بار عاملي ذف مي شد که بعد از این فرایند ،بارهاي عاملي تایید شده براي انتخاب
قطعي نشانگرها  ،منظور شدند.
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شکل  -1مدل ساختاری مربوط به رابطه بین جو آموزشی خالق و راهبردهای یادگیری خود تنظیم
با نقش واسطهای انگیزه یادگیری
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هر کدام از شاخ ها را نميتوان به تنهایي دلیلي بر برازندگي دانست ،بلکه این شاخ ها را باید در کنار یکدیگر
تفسیر کرد .پس از برآورد پارامترها ،برازش مدل مورد بررسي قرار ميگیرد که با توجه به شاخ هاي برازش مدل
از برازش مطلوبي برخوردار است.
جدول  - 5شاخصهای نیکویی برازش
RMSEA

AGFI

GFI

CFI

X2/df

Df

P

χ2

3/32

3/81

3/88

3/29

9/12

319

3/33

131/32

جدول  -6ضرایب استاندارد مستقیم ،غیر مستقیم و کل مدل
اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

مسیرها
بر روي یادگیري خود تنظیم از
جو آموزشي خالق

**3/93

3/38

**3/98

انگیزه یادگیري

**3/99

-

**3/99

بر روي انگیزه یادگیري از:
جو آموزشي خالق

**3/11

-

**3/11

ضریب تبیین
3/31

3/39

:P<3/39 ،** :P<3/33

*

با توجه به اینکه متغیر پیشبین (جو آموزشي خالق) نسبت به متغیر واسطهاي (انگیزه یادگیري) ،تقدم و نقش علي
دارد (در الي که متغیرهاي تعدیل کننده ،همواره نقش متغیرهاي مستقل را دارند) ،ميتوان گفت انگیزه یادگیري،
در رابطه با متغیر مالک (راهبردهاي یادگیري خود تنظیم) نقش متغیر مستقل و در رابطه با متغیر مستقل (جو
آموزشي خالق) ،نقش متغیر وابسته را دارد .بنابراین ،انگیزه یادگیري ،در این رابطه ،نقش متغیر واسطهاي را ایفا
ميکند (سرمد .)3128،عالوه بر این ،جو آموزشي خالق بر راهبردهاي یادگیري خود تنظیم ،اثر مستقیم و معنيدار
دارد ( ،)p>3/33انگیزه یادگیري اثر مستقیم و معنيدار بر یادگیري خود تنظیم دارد ( ،)p>3/33جو آموزشي
خالق ،اثر مستقیم بر انگیزه یادگیري دارد ( .)p>3/33همننین ،با توجه به اینکه اثر غیر مستقیم جو آموزشي
خالق بر یادگیري خود تنظیم ،معنيدار است ( ،)p>3/39ميتوان گفت انگیزه یادگیري در رابطه بین جو آموزشي
خالق و راهبردهاي یادگیري خود تنظیم ،نقش واسطهاي ایفا ميکند.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهشهایي که در دهههاي اخیر به ویژه از اوایل دهه  83در ایران پیرامون خالقیت صورت گرفته است ،اکي
از شناخت جایگاه آن در نظام آموزشي است و طرورت غیر قابل انکار آن از سوي معلمان متخصصان ،برنامه
ریزان و مسئوالن تأیید شده است (البرزي .)3182،با توجه به اهمیت این مسئله ،در این مطالعه رابطه جو آموزشي
خالق و انگیزه یادگیري و راهبردهاي یادگیري خود تنظیم مورد بررسي قرار گرفت .ت لیل مدل معادالت ساختاري
فرطیه ت قیق اطر را مبني بر رابطه مستقیم جو آموزشي خالق و راهبردهاي یادگیري خود تنظیم و همننین
رابطه غیر مستقیم جو آموزشي خالق با راهبردهاي یادگیري خود انگیخته به واسطه متغیر انگیزه دروني مورد تأیید
قرار داد .بر اساس یافتهها ،انگیزه یادگیري بر راهبردهاي یادگیري خود تنظیم اثر مثبت و مستقیم دارد که با نتایج
پژوهشهاي ولترز ( ،)3228زیمرمن ( ،)3222پینتریچ ( ،)9333راطي ،و یدیان و هاشمي ( ،)9339سب اني نژاد و
عابدي ( ،)3189نخستین گلدوست و معیني کیا ( ،)3188همخواني دارد .لذا با توجه به اهمیت یادگیري خود تنظیم
و انگیزش دروني در پیشرفت ت صیلي پیشنهاد ميشود شرایطي براي دانش آموزان و دانشجویان ایجاد شود تا
طمن باال رفتن انگیزه دروني ،استفاده از راهبردهاي یادگیري خود تنظیم نیز افزایش یابد .از مهمترین عوامل مؤثر
در کیفیت یادگیري دانشآموزان و دانشجویان ،ساختار کالس درس است .کالس درس و جو آموزشي خالق
شرایی را براي یادگیري خالق فراهم ميکند .یادگیري خالق مستلزم کالسي فعال ،پویا و برانگیزاننده است
(استرنبر و ویلیامز 3222،به نقل از سیني .)3188،یادگیري خالق ،انگیزه الزم براي فعالیت و تالش را در
یادگیرنده ایجاد ميکند تا تي براي مساهل آینده که قابل پیشبیني نیست به راه لهاي خالقي بیندیشد
( سیني .)3188،بر اساس این پژوهش ،جو آموزشي خالق نقش اساسي در استفاده از راهبردهاي یادگیري خود
تنظیم به واسطه انگیزه یادگیري دارد .عالوه بر این ،با توجه به اینکه از مهمترین مؤلفههاي جو آموزشي خالق
انتخاب آزاد است ،با مایت از استقالل دانشآموزان ميتوان نقش مهمي در افزایش انگیزه دروني و استفاده از
راهبردهاي یادگیري خود تنظیم ایفا کرد .نتایج این پژوهش با پژوهش آمابیل و گیتومر ( ،3281به نقل از
سیني )3188،همخواني دارد .آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که انگیزه ،تالش و فعالیت دانشآموزاني
که ق انتخاب داشتند ،بیشتر از سایر دانشآموزان بود .تنوع در روشهاي تدریس نیز در ایجاد جو آموزشي خالق
و در نتیجه افزایش انگیزه یادگیري مؤثر است که با پژوهش عبدالرزاق ،ا مد علي ،مهد مهزان و فدزیله ( )9339و
پژوهش ا مد ،سمان ،آونگ و سولیمان ( )9339همسو است.
خالقیت را نميتوان با دستورالعمل مشخصي نتیجه گرفت؛ بلکه الزم است دانشآموزان از فرآیند خالقیت
آگاهي یافته و در بستري خالقیت زا براي خلق کردن تالش کنند ( سیني)3123،؛ بنابراین وجود جو آموزشي
خالق براي افزایش انگیزه دروني و در نتیجه استفاده از راهبردهاي یادگیري خود تنظیم مؤثر است .اساتید و
معلمان با در نظر گرفتن مؤلفههاي جو آموزشي خالق (چالش ،آزادي ،مایت از ایدهها ،اعتماد و اطمینان ،مبا ثه،
تضاد ،خطرپذیري ،زمان دادن به ایدهها ،سرزندگي و پویایي ،شادماني و شوخ طبعي و ا ترام متقابل) ميتوانند با
افزایش انگیزه دروني ،نقش قابل توجهي در استفاده از راهبردهاي یادگیري خود تنظیم ایفا کنند.
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پیشنهادهای کاربردی
 -3تکالیا باید چالش انگیز بوده و داراي پینیدگي ،تازگي ،شگفتي و تنوع باشند تا دانشآموزان و دانشجویان،
ا ساس شایستگي کنند ،روش معرفي تکالیا نیز بر روي اشتیاق دانشآموزان و دانشجویان ،تأثیرگذار است،
معلمان ميتوانند یادگیري کالس را به رویدادهاي جاري و تجارب روزمره دانشآموزان پیوند دهند.
 -9ق انتخاب به دانشآموزان و دانشجویان ،در انتخاب تکلیا ،ق انتخاب در نوع تکلیا ،چگونگي انجام آن و
سطح دشواري تکلیا ،عالقه دروني دانش آموزان را افزایش داده و موج پرورش خود مختاري و مسئولیت
آنها ميشود .البته این ق انتخاب باید بهطور هوشیارانه داده شود.
 -1دانشآموزان و دانشجویان ميتوانند ت ت مایت و راهنمایي معلمان و اساتید دلسوز ،ایدههاي زیادي در
زمینههاي مختلا براي عرطه داشته باشند .همننین با برگزاري نمایشگاهها ،جشنوارهها ،مایت از
دانشجویان براي شرکت در کنفرانسها و چاپ مقاالت ميتوان از ایدههاي دانشآموزان و دانش جویان،
مایت کرد.
 -1نگرش مثبت نسبت به توانایيهاي خود و س مفید و با ارزش بودن در کالس درس و در بین همکالسيها
نیاز دروني کلیه دانشآموزان در تمام مقاطر ت صیلي است؛ بنابراین باید دانشآموزان و دانشجویان را تشویق
به برقراري ارتباط با همکالسيهاي خود کنید و شرایی مناس براي برقراري این ارتباط را فراهم سازید و
اعتماد به نفس دانشآموزان و دانشجویان را افزایش دهید.
و گفتگو بپردازید و نظر دانشآموزان و دانشجویان را جویا شوید ،هیچگاه
 -9در مورد مساهل مختلا به ب
نظرات خود را ت میل نکنید و به انتخابهاي آنها ا ترام گذارید.
 -1انتقاد سازنده را ترویج دهید .در کنار هر موطوعي که تدریس ميشود ،باید فرصتهایي براي مهارت انتقاد
سازنده فراهم سازید.
 -2اگر معلم شاداب باشد ،دانشآموزان مشتاقتر در کالس درس اطر ميشوند ،روابی معلم -دانشآموز صمیمي
ميشود ،معلم به عنوان مشاور به دانشآموزان کمو خواهد کرد ،دانشآموزان شادابتر ميشوند و بهرهوري از
کالس درس افزایش ميیابد.
 -8تدریس فقی اراهه برنامه درسي نیست ،تدریس یعني فراهم کردن جایي امن براي دانشآموزان و ا ترام
متقابل.
از آنجا که گروه نمونه پژوهش اطر دانشجویان دختر دانشگاه تهران از دانشکدههاي روانشناسي ،اقتصاد و علوم
اجتماعي بودند ،پیشنهاد ميگردد که در ت قیقات آتي مدل مورد نظر پژوهش با دانشجویان پسر در سایر
دانشکدهها نیز تکرار گردد تا با بررسي نمونه پسران ،ب مقایسه پذیري ارتقا یابد.
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