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Abstract

Introduction: Success in learning is influenced by the learning environment. The purpose of 
this study was to investigate the relationships between perception of classroom environment 
and academic teacher-regulation with academic performance through self-regulation learning 
in sixth grade elementary students.
Method:The design of this research was a correlation model with a structural equation 
modeling approach. Statistical analysis was performed using AMOS and SPSS softwares. The 
statistical population of this study was all students of the sixth grade in elementary schools of 
Miandoab city and the sample size was 365 students in the academic year of 2017-18. Students 
completed questionnaires of perception from the classroom, academic teacher-regulation, 
self-regulation in learning, and average grades of the first semester was used for academic 
performance.
Results: The results of the structural equation modeling model showed that academic 
performance directly influences the perception of the classroom environment and academic 
teacher-regulation and indirectly through the mediation of self-regulation learning. The 
findings of the research showed that the proposed model is fitted with data and fit indexes in a 
significant range in all the paths of the model.
Conclusion: Providing a suitable educational environment and applying the academic teacher-
regulation skills to support self-regulated learning can help improve student’s academic 
performance.
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مقدمه
تفاوت هاى فردى دانش آموزان از نظر عملكرد تحصيلى و عوامل مؤثر 
بر آن ازجمله مسائل مهمى است كه هميشه مورد توجه متصديان 
تعليم و تربيت و متخصصان روانشناسى تربيتى بوده است. چراكه 
تجربيات و آموخته هاى مدرسه و به ويژه عملكرد تحصيلى دانش آموزان 
آثار رفتارى، شناختى و انگيزشى دارد (1). پژوهشگران دريافتند كه 
محيط كالس درس و به ويژه معلمان نقش اساسى در موفقيت هاى 
اجتماعى و تحصيلى كودكان دارند (2-3). محيط كالس درس به  
عنوان كيفيت تعامالت انسانى از ديدگاه كودك مفهوم سازى شده 

روابط ادراك از محيط كالس درس و معلم-تنظيمى تحصيلى با عملكرد تحصيلى 
از طريق خودتنظيمى يادگيرى
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چكيد   ه

مقدمه: موفقيت در يادگيرى و تحصيل تحت تأثير محيط يادگيرى است. اين پژوهش با هدف بررسى روابط 
در  خودتنظيمى  يادگيرى  طريق  از  تحصيلى  عملكرد  با  تحصيلى  تنظيمى  معلم -  و  كالس  محيط  از  ادراك  بين 

دانش آموزان ششم ابتدايى انجام شد.
روش: طرح اين پژوهش از نوع طرح هاى همبستگى با رويكرد مدل يابى معادالت ساختارى بود. تحليل هاى آمارى 
با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS مورد بررسى قرار گرفت. جامعه آمارى اين پژوهش را تمامى دانش آموزان 
پايه ششم ابتدايى شهر مياندوآب و حجم نمونه 365 دانش آموز در سال تحصيلى 97-96 تشكيل مى داد. براى 
گردآورى اطالعات از پرسش نامه  ادراك از محيط كالس، معلم- تنظيمى تحصيلى، خودتنظيمى در يادگيرى و از 

معدل نوبت اول براى عملكرد تحصيلى استفاده شد.
يافته ها: تحليل مدل معادالت ساختارى نشان داد كه عملكرد تحصيلى به طور مستقيم از ادراك از محيط كالس و 
معلم - تنظيمى تحصيلى و به طور غيرمستقيم از طريق ميانجى گرى يادگيرى خودتنظيمى تأثير مى پذيرد. يافته هاى 
تمامى  در  مدل  برازش  شاخص هاى  و  دارد  مناسبى  برازش  داده ها  با  پيشنهادى  الگوى  كه  داد  نشان  پژوهش 

مسيرهاى مدل در دامنه معنى دارى قرار گرفتند.
نتيجه گيرى: فراهم كردن محيط مناسب آموزشى و به كارگيرى مهارت معلم- تنظيمى تحصيلى براى حمايت از 

خودتنظيمى يادگيرى مى تواند به بهبود عملكرد تحصيلى دانش آموزان كمك نمايد.

تاريخ د      ريافت: 1397/11/20
تاريخ  پذيرش: 1397/12/05

كليدواژهها: 
معلم-  كالس،  محيط  از  ادراك 
عملكرد  تحصيلى،  تنظيمى 

تحصيلى، خودتنظيمى يادگيرى

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

است (4). محيط كالس درس با فرايندها و تعامالت مختلفى كه دارد 
بر ادراكات دانش آموزان از محيط كالس درس تأثير مى گذارند (5).

استفاده از ادراك دانش آموز براى ارزيابى محيط كالس در نظريه 
زمينه كورت نوين (1936) و نظريه نياز- فشار مورى (1938) ريشه 
دارد. آن ها به نقش ويژگى هاى محيطى در رفتار آدمى تأكيد دارند 
(6). مطالعات بسيارى محيط مدرسه و كالس را بررسى كرده اند. 
نتايج حاكى از آن است كه محيط كالس و رفتارهاى معلمان بر 
رفتارهاى يادگيرى، انگيزش تحصيلى و اجتماعى، راهبردهاى يادگيرى 
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خودتنظيمى دانش آموزان نقش مهمى دارند (18). معلم به عنوان 
عنصر اصلى محيط يادگيرى نقش مهمى در سوق دادن دانش آموزان 
به خودتنظيمى يادگيرى و ايجاد آن دارد. ديدگاه شناختى- اجتماعى 
بيان مى كند كه معلم نقش اساسى در رشد خودتنظيمى يادگيرى دارد. 
آن ها بهترين الگويى هستند كه دانش آموزان خودتنظيمى يادگيرى 
و فرايندهاى آن را ياد مى گيرند. نكته مهم تر اين كه دانش آموزان 
مى توانند از طريق سرمشق گرفتن از معلم، بازخوردها و تقويت هاى 
دقيق تر  را  يادگيرى  خودتنظيمى  فرايندهاى  معلمان،  از  دريافتى 

به كارگيرند (19).
در اين پژوهش براى بررسى نقش معلمان در تنظيم و آموزش 
 Academic) مهارت هاى خودتنظيمى از واژه معلم- تنظيمى تحصيلى
Teacher- regulation) استفاده شده است. معلم- تنظيمى تحصيلى 

از چارچوب نظرى مارتينز - پونز (Martinez-Ponz) (20) با الهام از 
نظريه تدوين شدة شناختى- اجتماعى بندورا براى والدين، اقتباس شده 
است. در الگوى پيشنهادى وى مؤلفه هاى كليدى خودتنظيمى عبارت 
از انگيزش، هدف گذارى، استفاده از راهبردها، خود بازبينى و اصالح 
راهبردهاست. معلم-تنظيمى تحصيلى به رفتارهاى معلمان شامل 
سرمشق دهى، تشويق، تسهيل و پاداش در ارتباط با مؤلفه هاى كليدى 
خودتنظيمى اشاره مى كند كه به يادگيرى مهارت هاى خودتنظيمى 

دانش آموزان درزمينة امور تحصيلى كمك مى كند.
 نتايج پژوهش ها مختلف مشخص كرده است كه معلم- تنظيمى 
تحصيلى به عنوان رفتارها و اعمال آموزشى معلمان مانند آموزش 
شناختى و فراشناختى، انتقال از تنظيم بيرونى به خودتنظيمى، ترغيب 
گفتگوى فراشناختى و حمايت عاطفى در ايجاد و تقويت يادگيرى 
خودتنظيمى دانش آموزان مؤثر بوده است (21). در همين راستا، 
پژوهش ها نشان مى دهند كه معلمان با مهارت معلم- تنظيمى تحصيلى 
حمايت هاى آموزشى مناسب را در كالس فراهم مى سازند و مى توانند 
به افزايش عملكرد تحصيلى دانش آموزان كمك نمايند. براى مثال، 
كازان (Cazan)  (22) اشاره كرده است كه معلمان براى افزايش 
خودتنظيمى يادگيرى دانش آموزان بايستى به آن ها كمك نمايند تا 
به  تدريج در فعاليت هاى فراشناختى مانند تحليل تكليف، انتخاب 
راهبرد و خود نظارتى درگير شوند. معلمان مى توانند به دانش آموزان 
در فرايند يادگيرى خودتنظيمى كمك كنند تا آن ها تنظيم كردن 

و ارزش ها و پيشرفت تحصيلى دانش آموزان اثرات معنادارى دارند 
(2). محيط كالس درس به صورت بافت هاى اجتماعى، روان شناختى 
و آموزشى كه در آن ها يادگيرى رخ مى دهد و بر نگرش ها و پيشرفت 
دانش آموز تأثير مى گذارد، تعريف شده است (7). تعاريف متنوعى 
براى اين سازه وجود دارد. ادراك دانش آموزان از محيط كالس 
چندبعدى است و روى ابعاد آن توافقى وجود ندارد. براى مثال، موس 
(Moos)  (8) بر پايه پژوهش هاى خود درباره محيط كالس و تحليل 
انواع مختلف محيط ها مانند مدرسه سه بعد متمايز را براى محيط 
كالس مشخص نمود: بعد ارتباطى، بعد رشد شخصى، بعد نگهدارى 
 Fraser, McRobbie &) و تغيير نظام. فراسر، مكروبى و فيشر
Fisher) (9) بر اساس كار موس در پژوهش هاى خود با توجه به 

مصاحبه هاى گسترده با دانش آموزان درباره محيط كالس به هفت 
درگيرى،  معلم،  حمايت  وابستگى،  شامل  كالس  محيط  از  متغير 

تحقيق، جهت گيرى تكليف، همكارى و عدالت پرداختند.
تعيين كننده  كالس  محيط  كه  دريافتند  بسيارى  پژوهشگران 
مهمى در يادگيرى و عملكرد تحصيلى دانش آموزان است (10-

11-12-13) براى مثال، يافته هاى قدامو  (Gedamu) (14) بين 
محيط كالس ادراك شده (تكليف، درگيرى و حمايت معلم) و نمرات 
زبان خارجه روابط مثبت و معنى دارى نشان داد. هم چنين، گيتز  و 
مكينتاش  (Gietz & McIntosh) (15) نشان دادند كه ادراك از 
محيط مدرسه با موفقيت در مدارس ابتدايى رابطه معنى دارى داشت. 
افزون بر اين ها، مطالعات بيان كردند كه وقتى دانش آموزان محيط 
كالس را مثبت درك كنند، بهتر ياد مى گيرند و بيشتر در فعاليت هاى 
كالسى شركت مى كنند (7 ). نتايج پژوهش ها مشخص كردند كه 
محيط كالس دوستانه و حامى، رهبرى بهتر معلم، درك و همدلى 
معلمان با پيامدهاى باالتر شناختى (پيشرفت) و عاطفى (عالقه و 

لذت) در دانش آموزان ابتدايى مرتبط بود (16).
يكى از مهارت هاى اساسى و مؤثر براى موفقيت و افزايش 
عملكرد تحصيلى كودكان خودتنظيمى يادگيرى است. دانش آموزانى 
كه بتوانند رفتارهاى يادگيرى و تحصيلى خودشان را تنظيم نمايند 
و با شرايط انطباق دهند، بيشتر و مؤثرتر ياد مى گيرند و نتايج 
تحصيلى بهترى به دست مى آورند (17). شواهد روزافزون پژوهشى 
مشخص نموده است كه منابع و فرايندهاى اجتماعى در ايجاد و حفظ 
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رفتارهاى خود را ياد بگيرند و بدين ترتيب، يادگيرى و عملكرد 
تحصيلى خود را بهبود دهند. حمايت آموزشى از خودتنظيمى يادگيرى، 
مطالعه و يادگيرى مؤثر را ميان دانش آموزان تضمين مى كند (23). 
معلمان مى توانند محيط هاى آموزشى را به  منظور تسهيل كسب 
تجارب و يادگيرى مهارت هاى يادگيرى تنظيم نمايند (25-24).

 (26) (Dignath & Vander werf)  ديگناث و وندرورف
در بررسى نقش معلمان در خودتنظيمى يادگيرى (معلم-تنظيمى 
تحصيلى) نشان دادند كه معلمان مى توانند از دستيابى دانش آموزان 
به راهبردهاى خودتنظيمى يادگيرى حمايت كنند. معلمان با استفاده 
از عناصر متفاوت آموزشى مى توانند الگوى كار با راهبردها باشند 
يا به صورت آشكار راهبردها را آموزش دهند. از طرف ديگر، آن ها 
مى توانند محيط يادگيرى را به شكلى تنظيم نمايند كه دانش آموزان 
 Neitzel &)  فرصت كشف راهبردها را داشته باشند. نيتزل و كانور
Connor) (27) دريافتند كه اطالعات آموزشى و بازخورد معلمان 

و محيط كالس (سازمان، هماهنگى، گفت وگوى كالسى) رفتارهاى 
خودتنظيمى دانش آموزان پايه هاى چهارم و پنجم را در كالس پيش بينى 
كردند. درنتيجه، معلمان با ارائه ابزارهاى اطالعاتى از طريق آموزش 
كالسى و بازخورد نقش مهمى در خودتنظيمى يادگيرى دانش آموزان 
ايفا مى كنند. اين اطالعات به دانش آموزان كمك مى كند تا يادگيرى 
خودشان را تنظيم كنند. معلمان با معلم- تنظيمى تحصيلى مى توانند 
براى ترغيب و تقويت خودتنظيمى در دانش آموزان از طريق فراهم 
كردن تسهيالت الزم براى يادگيرى (تعيين زمان، مكان و منابع 
مناسب جهت مطالعه) و نشان دادن (ارائه الگو يا سرمشق) چگونگى 
و چرايى استفاده از راهبردهاى خودتنظيمى در موقعيت هاى عينى و 
ارائه تشويق و پاداش، كودكان را در تنظيم فعاليت هاى يادگيرى 

و درنهايت عملكرد تحصيلى يارى رسانند.
بر اساس پژوهش هاى قبلى فرض مى شود كه ادراك از محيط 
كالس درس و معلم-تنظيمى تحصيلى با عملكرد تحصيلى دانش آموزان 
رابطه مستقيم و مثبتى داشته باشد. شواهد پژوهشى جديد نشان مى دهد 
كه ارتباط ادراك از محيط كالس و معلم-تنظيمى تحصيلى ممكن 
است به صورت مستقيم نباشد و اين متغيرها از طريق متغيرهاى ديگر 
و به صورت غيرمستقيم نيز عملكرد تحصيلى را تحت تأثير بگذارد. 
يكى از فرض هاى اساسى الگوهاى شناختى- اجتماعى يادگيرى 

خودتنظيمى اين است كه يادگيرى خودتنظيمى به عنوان ميانجى 
بين ويژگى هاى زمينه اى، فردى و پيامدهاى يادگيرى با عملكرد 
است (28)؛ بنابراين، در اين پژوهش مهارت خودتنظيمى يادگيرى 

دانش آموزان به عنوان ميانجى مورد بررسى قرار مى گيرد.
امروزه آموزش مهارت هاى خودتنظيمى يادگيرى به دانش آموزان 
به يكى از اهداف عمده تعليم و تربيت تبديل شده است. درعين حال، 
يادگيرى خودتنظيم، يك پيش نياز حياتى براى كسب موفقيت آميز 
دانش در مدرسه و خارج از آن است؛ بنابراين براى يادگيرى مادام العمر 
 Zimmerman) داراى اهميت ويژه اى است (29). شانك و زيمرمن
Schunk &) (19) معتقدند كه يادگيرى خودتنظيمى، فرايندهايى 

هستند كه يادگيرندگان به وسيله آن شناخت ها، احساسات و رفتارهاى 
خود را در جهت دستيابى به اهداف فردى، فعال و حفظ مى كنند. 
خودتنظيمى را فرايندى مى دانند كه بر اساس آن يادگيرنده فعاالنه 
انگيزه،  و  مى كند  هدايت  را  خود  يادگيرى  مى كند،  هدف  تعيين 
شناخت و رفتارش را كنترل مى نمايد. موفقيت در مدرسه مستلزم 
آن است كه دانش آموزان شناخت، عواطف يا رفتارهاى خود را با 
يادگيرى خودتنظيمى گسترش و تقويت كنند تا بتوانند به اهدافشان 

برسند (30).
درمجموع، با توجه به مباحث و مرور تحقيقات قبلى، مشخص 
شد كه ادراك از محيط كالس و معلمان نقش مهمى در يادگيرى 
خودتنظيمى و نيز افزايش عملكرد تحصيلى به عهده  دارند. لذا بررسى 
ابعاد ادراك از كالس درس و رفتارهاى معلمان در تنظيم امور 
تحصيلى و خودتنظيم شدن كودكان مى تواند در تبيين نقش آن ها 
اين  راستا،  همين  در  نمايد.  شايانى  كمك  تحصيلى  عملكرد  در 
پژوهش در نظر دارد روابط مستقيم متغيرهاى ادراك از كالس و 
معلم - تنظيمى تحصيلى با عملكرد تحصيلى را به صورت روابط 
عّلى و هم زمان با هم بررسى كند. بررسى ادبيات پژوهشى درباره 
معلم-تنظيمى تحصيلى نشان داد كه اين متغير توسط پژوهشگران 
مفهوم سازى نشده و مورد مطالعه قرار نگرفته است. همين طور، مرور 
مطالعات قبلى نشان داد كه موضوع روابط متغيرهاى ادراك محيط 
از كالس و معلم- تنظيمى تحصيلى با عملكرد تحصيلى و به ويژه در 
ارتباط با دانش آموزان ششم ابتدايى و آموزگاران موردى به دست 
نيامد. بنابراين، هدف اين پژوهش بررسى و تعيين روابط ادراك از 



 99

خداكرم طالئى و همكاران

محيط كالس و معلم- تنظيمى تحصيلى به طور هم زمان و از طريق 
خودتنظيمى يادگيرى بر عملكرد تحصيلى دانش آموزان ششم ابتدايى 
است. بررسى و تعيين روابط عّلى مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاى 
پژوهش با عملكرد تحصيلى و نقش ميانجى يادگيرى خودتنظيمى 
در قالب الگوى عّلى پيشنهادى ارائه شده، به عنوان مسئله اصلى اين 

پژوهش است.

روش 
پژوهش حاضر ازجمله پژوهش هاى غيرآزمايشى و از نوع هم بستگى 
بود. با توجه به هدف پژوهش مى توان تحقيق هم بستگى را از نوع 
الگويابى معادالت ساختارى دانست. اين روش امكان برآورد واريانس 
بين سازه هاى مكنون و اندازه گيرى شده را به طور هم زمان فراهم مى كند.

جامعه، نمونه و روش نمونه گيرى: جامعه موردمطالعه پژوهش 
با 3700  مياندوآب  شهر  ابتدايى  ششم  پايه  دانش آموزان  حاضر 
نفر در سال تحصيلى 97-96 بود. حجم نمونه آمارى پژوهش بر 
اساس فرمول كوكران 360 نفر به دست آمد. براى جلوگيرى از 
افت تعداد نمونه 40 نفر نيز به آن اضافه شد كه درمجموع 400 نفر 
براى حجم نمونه تعيين گرديد. روش نمونه گيرى پژوهش از نوع 
تصادفى خوشه اى چند مرحله اى است. داده ها با استفاده از ابزارهاى 

زير جمع آورى و مورد آزمون قرار گرفتند.
پرسش نامه  ادراك از محيط كالس: براى اندازه گيرى ادراك 
از محيط كالس از پرسش نامه  «در اين كالس چه مى گذرد؟» يا 
(WIHIC) ساخته فراسر، فيشر و مك روبى (9) استفاده شد. شامل 56 
سؤال و در 7 خرده مقياس به ترتيب وابستگى دانش آموزان، حمايت 
معلم، درگيرى دانش آموزان (بعد ارتباطى)، تحقيق، جهت گيرى 
تكليف، همكارى (بعد رشد شخصى) و عدالت (انصاف) (بعد سيستم 
مديريتى)، تدوين گرديد. اين ابزار در طيف پنج درجه اى ليكرت از 
«تقريبًا هرگز» (1) تا «هميشه»(5) تنظيم شده است. اين پرسش نامه  
در تعداد زيادى از مقاطع مختلف مدارس تحليل عاملى و اعتباريابى 
شده است. پژوهشى نشان داد كه اين پرسش نامه  با ضرايب آلفاى 
بين 0/84 تا 0/90 پايايى كافى دارد (31). در پژوهش حاضر 
پرسش نامه   مقياس هاى  براى  كرانباخ محاسبه شده  آلفاى  ضرايب 
ادراك از محيط كالس عبارت از وابستگى 0/84، حمايت معلم 

0/87، درگيرى 0/87، تحقيق 0/90، جهت گيرى تكليف 0/79، 
همكارى 0/89 و عدالت 0/87 هست.

معلم- تنظيمى تحصيلى: اين پرسش نامه  داراى 20 سؤال است 
كه بر اساس پرسش نامه  مارتينز- پونز (20) براى معلمان مورد 
استفاده قرارگرفت. اين ابزار داراى 4 خرده مقياس يا مؤلفه رفتارى 
در زمينة سرمشق دهى، تشويق، تسهيل و پاداش مربوط به ارائه 
راهبردهاى خودتنظيمى است. سؤاالت اين پرسش نامه  با توجه به 
رفتارهاى معلمان در كالس است. در اين پژوهش، ضرايب آلفاى 
كرانباخ محاسبه شده براى مقياس هاى پرسش نامه  معلم -تنظيمى 
تحصيلى عبارت از پاداش 0/89، تسهيل 0/84، تشويق 0/88 

و سرمشق 0/71 و براى كل مقياس 0/87 هست.
يادگيرى خودتنظيمى: اين پرسش نامه  توسط مارتينز- پونز (20) 
استفاده شده و 16 عبارت در مقياس ليكرت دارد. در اين پژوهش 
از 12 عبارت آن استفاده شد. حداقل نمره مقياس 12 و حداكثر 
آن 60 است. فوالد چنگ  و لطيفيان (32) نيز پايايى پرسش نامه  
را با روش هاى بازآزمايى و آلفا به ترتيب 0/91 و 0/78 به دست 
آوردند. ضريب پايايى آن در اين پژوهش با روش آلفاى كرانباخ 
0/64 به دست آمد كه گوياى همسانى مناسب سؤاالت خودتنظيمى 

يادگيرى است.
عملكرد تحصيلى: در اين پژوهش، معدل يا ميانگين آزمون هاى 
كتبى درس هاى رياضيات، فارسى، علوم تجربى و مطالعات اجتماعى 
هماهنگ نوبت اول به  عنوان شاخص عملكرد تحصيلى مورد استفاده 
قرار مى گيرد. اين آزمون توسط اداره آموزش  و پرورش شهرستان 

طراحى و توسط مدارس اجرا و نمره گذارى مى شود.
مديريت  از  الزم  مجوزهاى  كسب  از  پس  اجرا:  روش 
آموزش وپرورش شهرستان، پرسش نامه  ها در مدارس انتخاب شده 
به صورت گروهى و خود گزارشى اجرا شد. در اين پژوهش، روش هاى 
آمار توصيفى شامل ميانگين، انحراف استاندارد، نمره استاندارد، 
براى  شد.  برده  به كار  پيرسون  هم بستگى  و  چولگى  و  كشيدگى 
آزمون روابط (عّلى) و برازش الگوى پيشنهادى از روش معادالت 
ساختارى با نرم افزارهاى SPSS٢٣ و AMOS٢٢ استفاده گرديد. 
قبل از اجراى تحليل ها پيش فرض هاى طبيعى بودن توزيع، هم خطى 

چندگانه و استقالل خطاها بررسى شد.
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يافته ها
 در اين قسمت ابتدا به توصيف آمارى داده هاى پژوهشى و درنهايت 

به يافته هاى پژوهش پرداخته مى شود.
جدول 1. شاخص هاى توصيفى متغيرها به تفكيك مقياس ها

انحراف ميانگينحداكثرحداقلمتغيرها
استاندارد

س
كال

 از 
ك
درا

ا

204031/244/76وابستگى
174033/904/46حمايت معلم
164031/855/08درگيرى
144030/345/98تحقيق
184034/804/63تكليف
194032/295/04همكارى
204029/734/38عدالت

ى 
ظيم

- تن
علم

م
لى
صي
تح

142521/702/46سرمشق
152522/142/34تشويق
162522/572/16تسهيل
152520/342/53پاداش

356046/303/78خودتنظيمى يادگيرى
112015/602/24عملكرد تحصيلى

بر اساس نتايج گزارش شده در جدول (1) ميانگين و انحراف 
استاندارد مقياس هاى ادراك از كالس عبارت از وابستگى 31/24 و 
4/76؛ حمايت معلم 33/90 و 4/46؛ درگيرى 31/85 و 5/08؛ 
تحقيق 34/80 و 5/98؛ تكليف 34/80 و 4/63؛ همكارى 32/29 
و 5/04 و مقياس عدالت 29/73 و 4/38 هستند. هم چنين، باالترين 
ميانگين مربوط به مقياس جهت گيرى تكليف و كمترين ميانگين 
به عدالت است. براى مقياس هاى معلم- تنظيمى تحصيلى عبارت 
از سرمشق 21/70 و 2/46؛ تشويق 22/14 و 2/34؛ تسهيل 
22/57 و 2/16؛ پاداش 20/34 و 2/53 هستند. بر اساس نتايج 
باالترين ميانگين مربوط به مقياس تسهيل و كمترين ميانگين به پاداش 
است. ميانگين و انحراف استاندارد متغير خودتنظيمى يادگيرى هم 
به ترتيب شامل 46/30 و 3/78 و براى متغير عملكرد تحصيلى 

15/60 و 2/24 است.
جدول (2) ضرايب هم بستگى بين متغيرهاى ادراك از محيط 
كالس و معلم- تنظيمى تحصيلى و خودتنظيمى يادگيرى و عملكرد 

تحصيلى را نشان مى دهد.

جدول 2. ضرايب همبستگى پيرسون بين متغيرهاى پژوهش

خودتنظيمى پاداش تسهيل تشويق سرمشق عدالت همكارى تكليف تحقيق درگيرى حمايت 
معلم وابستگى متغيرها

1** 0/58** 0/71** 0/63** 0/56** 0/61** 0/47** 0/66** 0/48** 0/55** 0/64** 0/41** خودتنظيمى
0/61** 0/66** 0/67** 0/71** 0/60** 0/68** 0/50** 0/70** 0/54** 0/61** 0/71** 0/43** عملكرد تحصيلى

قبل از بررسى برازش مدل، براى اطمينان از اين كه داده هاى 
پژوهش مفروضه هاى زيربنايى الگويابى معادالت ساختارى را برآورد 
مى كنند، چهار مفروضه معادالت ساختارى شامل داده هاى گمشده، 
بررسى داده هاى پرت، نرمال بودن و هم خطى چندگانه موردبررسى 
قرار گرفتند. در الگويابى معادالت ساختارى، چنانچه براى تحليل 
از داده هاى ورودى خام استفاده شود، اين داده ها بايد بدون داده هاى 
گمشده باشند (33). در پژوهش حاضر، از روش جايگزينى داده هاى 
گمشده با ميانگين متغيرها استفاده شد. با بررسى پيش فرض ها 37 
داده پرت از تحليل ها حذف شد و با حذف آن ها پيش فرض هاى 

تحليل مورد تأييد قرار گرفتند.

براى بررسى و تعيين روابط عّلى مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاى 
پژوهش با عملكرد تحصيلى و نقش ميانجى يادگيرى خودتنظيمى 
در قالب الگوى عّلى پيشنهادى و آزمون برازش اين الگو از روش 
تحليل مدل معادالت ساختارى استفاده شد. نتايج مربوط به برخى از 
مهم ترين شاخص هاى برازش مدل پيشنهادى در جدول 3 ارائه شده 
 2 =459/24 است. اين شاخص ها نشان مى دهند كه مجذور كاى
ازلحاظ آمارى معنادار (p =0/000) است و نسبت مجذور كاى 
به درجات آزادى (df/2) برابر 7/16 است كه از 5 بزرگ تر 
است، بر برازش نامناسب الگو داللت مى كند. چون اين شاخص در 
معنادار است. شاخص هاى ديگر بررسى  نمونه هاى بزرگ معموالً 
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مى شود. شاخص هاى نيكويى برازش (GFI) برابر با 0/86، برازش 
تطبيقى (CFI) برابر با 0/86 و برازندگى هنجار شده (NFI) برابر 
با 0/88 است كمتر از 0/9 بوده، شاخص ريشه ميانگين مجذور 

خطاى تقريب (RMSEA) هم برابر 0/13 است. در مجموع اين 
شاخص ها هم بر برازش نامناسب و نامطلوب مدل داللت دارند.

جدول 3. شاخص هاى برازش مدل پيشنهادى قبل و بعد از اصالح

X2DfPGFINFIIFICFIRMSEAشاخص ها
459/24620/0000/860/860/880/870/13مدل پيشنهادى
94/69540/0010/960/970/990/990/046مدل اصالح شده

با توجه به تأييد نشدن شاخص هاى برازش مدل، به نظر مى رسد 
مدل به تصحيح نياز داشته باشد. مسيرهاى اصالحى جديد در شكل 2 
مشخص شده اند. نتايج آزمون مدل با انجام اصالحات و شاخص هاى 
جديد برازش در جدول (3) ارائه  شده است. اين شاخص ها نشان 
مى دهند كه مجذور كاى X2 = 94/69 ازلحاظ آمارى معنادار 
 2 است. اصالح مدل به  اندازه 364/55 از مقدار (p =0/000)
مى كاهد و درنتيجه مدل به برازش مناسب نزديك مى شود. نسبت 
مجذور كاى به درجات آزادى (df/2) برابر 1/75 است كه مقدار 

آن از 3 كمتر است، اين مقدار بر برازش خوب و مناسب الگو داللت 
مى كند. چون اين شاخص در نمونه هاى بزرگ معموالً معنادار است، 
 (GFI) شاخص هاى ديگر بررسى مى شود. شاخص هاى نيكويى برازش
برابر با 0/96، برازندگى هنجار شده (NFI) برابر با 0/97، شاخص 
افزايشى برازش (IFI) برابر 0/99 و برازش تطبيقى (CFI) برابر با 
 (RMSEA) 0/99 و شاخص ريشه ميانگين مجذور خطاى تقريب
هم برابر 0/059 است. درمجموع اين شاخص ها بر برازش مناسب 

مدل داللت دارند.

با توجه به نتايج به دست آمده، ارزيابى مدل پيشنهادى پژوهش 
با اصالحات انجام شده، نشان داد كه شاخص ها بر برازش مناسب 
مدل با داده ها داللت دارد؛ به عبارت ديگر، اين كه الگوى روابط عّلى 
بين ادراك از محيط كالس و معلم- تنظيمى تحصيلى با عملكرد 
تحصيلى دانش آموزان و نقش ميانجى گرى يادگيرى خودتنظيمى 
برازش مناسبى دارد، مورد تأييد قرار گرفت. به طوركلى، حدود 83 
درصد واريانس متغير عملكرد تحصيلى به  وسيله متغيرهاى ادراك 

از محيط كالس، معلم- تنظيمى تحصيلى، يادگيرى خودتنظيمى 
پيش بينى شده است.

با توجه به نتايج مدل عّلى عملكرد تحصيلى، همان طور كه در 
به  تحصيلى  كالس  محيط  از  ادراك  مى شود  مشاهده  جدول (4) 
ميزان β =0/171 با p =0/005 و معلم- تنظيمى تحصيلى به 
ميزان β =0/491 با p =0/002 با عملكرد تحصيلى روابط عّلى 
مستقيم و مثبت معنادارى دارند. همان طور كه در جدول (4) مشاهده 
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 β =0/278 مى شود كه ادراك از محيط كالس تحصيلى به ميزان
با p =0/002 و معلم- تنظيمى تحصيلى به ميزان β =0/586 با 
p =0/002 با يادگيرى خودتنظيمى روابط عّلى مستقيم و مثبت 

معنادارى دارند.
روش  طريق  از  متغيرها  غيرمستقيم  روابط  پژوهش  اين  در 
بوت استرپ آزمون شد. با توجه به نتايج جدول 4 مشاهده مى شود 
 p =0/001 با β =0/084 كه ادراك از محيط كالس به ميزان
 p =0/002 با β =0/177 و معلم- تنظيمى تحصيلى به ميزان
عّلى  روابط  خودتنظيمى  يادگيرى  طريق  از  تحصيلى  عملكرد  با 
غيرمستقيم و مثبت معنادارى دارند؛ بنابراين، نقش ميانجى يادگيرى 
خودتنظيمى مورد تأييد قرار مى گيرد. مقايسه اثرات كل متغيرها 
نشان مى دهد كه معلم- تنظيمى تحصيلى با مقدار اثر β =0/669 از 
ادراك از محيط كالس تحصيلى با مقدار اثر β =0/258 بيشترين 
اثر را بر عملكرد تحصيلى داشته است. معلم- تنظيمى تحصيلى از 
طريق خودتنظيمى يادگيرى هم با مقدار β =0/586 بيشترين اثر 

غيرمستقيم را نشان مى دهد.

بحث
اين پژوهش به منظور بررسى الگوى روابط بين ادراك از محيط 
كالس و معلم- تنظيمى تحصيلى با عملكرد تحصيلى به  واسطه 
نتايج  شد.  اجرا  ابتدايى  ششم  دانش آموزان  خودتنظيمى  يادگيرى 
به دست آمده حاكى از اين بود كه روابط ادراك از محيط كالس و 
معلم- تنظيمى تحصيلى با عملكرد تحصيلى به صورت مستقيم 
يادگيرى  خودتنظيمى  واسطه گرى  طريق  از  غيرمستقيم  به طور  و 
دانش آموزان ششم ابتدايى مثبت و معنادار است؛ و نيز الگو عّلى 
و ساختارى آن داراى برازش مناسب در جامعه موردنظر بود. بر اساس 

ابتدايى  ششم  دانش آموزان  تحصيلى  عملكرد  مى توان  نتايج  اين 
را به طور مستقيم باكيفيت متغيرهاى ادراك از محيط كالس و 
معلم- تنظيمى تحصيلى يا به طور غيرمستقيم از طريق خودتنظيمى 
يادگيرى دانش آموزان تبيين كرد. مدل عّلى ساختارى اين پژوهش 
الگوى جديدى است و سابقه پژوهشى براى آن پيدا نشد. يافته هاى 
پژوهش حاضر مشخص كرد كه بين ادراك از محيط كالس درس 
و عملكرد تحصيلى دانش آموزان ششم ابتدايى رابطه عّلى مستقيم 
و معنادارى وجود دارد. اين يافته بدين معناست كه دانش آموزانى كه 
ادراك مثبت ترى از محيط كالس دارند نمرات بيشترى در عملكرد 
تحصيلى به دست مى آورند. اين يافته با نتايج يافته هاى (12-11-

13-34-35) هم خوانى دارد. پژوهشگران دريافتند كه ادراك محيط 
كالس به صورت دوستانه و حامى، رهبرى بهتر معلم، درك و همدلى 
معلمان با پيامدهاى باالتر شناختى (پيشرفت) و عاطفى (عالقه و لذت) 
در دانش آموزان ابتدايى مرتبط بود (16). در تبيين اين نتايج، لوين 
تأكيد مى كند كه تعامالت محيطى بر تفسير و ادراك دانش آموزان 
از محيط و بر نتايج عملكرد آن ها تأثير مى گذارد. نظريه لوين اظهار 
مى كند كه تعامل بين ويژگى هاى محيطى (مانند تجربيات كالسى) 
و ويژگى هاى شخص درواقع پيش بينى كننده رشد انسان و مجموعه 
رفتارهاى او هستند. بر اين اساس، ادراك دانش آموزان از جو و محيط 
يادگيرى بر شركت آن ها در فعاليت هاى كالسى و نيز برقرارى روابط 

با معلمان و همكالسى ها مؤثر است (7).
 نتايج ديگر اين پژوهش، رابطه عّلى و معنادار متغير معلم- 
ششم  پايه  دانش آموزان  تحصيلى  عملكرد  با  را  تحصيلى  تنظيمى 
ابتدايى به صورت مستقيم و مثبت تأييد كردند. اين يافته بيان مى كند 
معلمانى كه به تقويت و آموزش مهارت هاى خودتنظيمى دانش آموزان 
در امور تحصيلى كمك مى كنند دانش آموزان كالس ازنظر عملكرد 

جدول 4. مقادير اثرات كل (اثر مستقيم+اثر غيرمستقيم) متغيرها
اثر كلسطح معنادارىاثر غيرمستقيمسطح معنادارىاثر مستقيممتغيرها

تأثير بر عملكرد تحصيلى
0/1710/0050/0840/0010/258ادراك از كالس
0/4910/0020/1770/0020/669معلم- تنظيمى

تأثير بر خودتنظيمى يادگيرى
0/278--0/2780/002ادراك از كالس
0/586--0/5860/002معلم- تنظيمى
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تحصيلى مى توانند نمرات بهترى كسب كنند. اين يافته با يافته هاى 
پژوهش هاى قبلى نظير (22-25-26) هماهنگ است. بر اساس 
اين نتايج، دانش آموزانى كه معلمان آن ها از مهارت هاى معلم- 
تنظيمى تحصيلى برخوردارند؛ يعنى معلمان با رفتارهاى خود شامل 
سرمشق دهى، تسهيل گرى، تشويق كردن و پاداش دهى به ايجاد و 
تقويت مؤلفه هاى اساسى خودتنظيمى يادگيرى در يادگيرنده ها يارى 
مى رسانند؛ دانش آموزان ازلحاظ عملكرد تحصيلى و درسى در سطوح 
بهتر و باالترى قرار دارند. در همين راستا، كازان (22) اشاره كرده 
است كه معلمان براى افزايش خودتنظيمى يادگيرى دانش آموزان 
بايستى به آن ها كمك نمايند تا به  تدريج در فعاليت هاى فراشناختى 
مانند تحليل تكليف، انتخاب راهبرد و خود نظارتى درگير شوند. 
معلمان مى توانند به دانش آموزان در فرايند يادگيرى خودتنظيمى 
كمك كنند تا آن ها تنظيم كردن رفتارهاى خود را ياد بگيرند و 

بدين ترتيب، يادگيرى و عملكرد تحصيلى خود را بهبود دهند.
هم چنين اين پژوهش نشان داد كه رابطه عّلى بين ادراكات از 
محيط كالس درس و يادگيرى خودتنظيمى دانش آموزان ششم ابتدايى 
معنى دار و مستقيم است. به  عبارت  ديگر، ادراكات مثبت از محيط 
كالس مى تواند خودتنظيمى يادگيرى دانش آموزان را افزايش دهد. 
اين يافته با يافته هاى قبلى پژوهشگران ازجمله (38-37-36-12) 
همسو و هماهنگ است. ادراكاتى كه دانش آموزان از رفتارهاى 
معلمان درباره ميزان حمايت، نوع تكاليف، رويكردهاى تدريس 
(تحقيق، هدف تكليف؛ همكارى) و ميزان انصاف و عدالت دارند، 
براى  پيامدهايى  ادراكات  اين  كه  شد  مشخص  پژوهش  اين  در 
دانش آموزان ششم ابتدايى ازنظر تحصيلى و خودتنظيمى يادگيرى 
دارد. محيط كالس ازنظر فراهم كردن جو حمايتى و عدالت در كالس 
از جانب معلم باعث به كارگيرى راهبردهاى خودتنظيمى مى شود؛ 
بنابراين، ادراك دانش آموزان از محيط آموزشى و تربيتى بر نتايج 
و دستاوردهاى شناختى، عاطفى و رفتارى آن ها اثر نيرومندى دارد. 
اين موضوع درزمينة يادگيرى اهميت زيادى دارد. نيتزل و كانور 
(27) هم معتقدند كه معلمان با ارائه ابزارهاى اطالعاتى از طريق 
آموزش كالسى و بازخورد نقش مهمى در خودتنظيمى يادگيرى 
كمك  دانش آموزان  به  اطالعات  اين  مى كنند.  ايفا  دانش آموزان 

مى كند تا يادگيرى خودشان را تنظيم كنند.

در ضمن، نتايج نشان داد كه رابطه بين معلم- تنظيمى تحصيلى 
و خودتنظيمى يادگيرى دانش آموزان ششم ابتدايى به صورت مستقيم، 
مثبت و معنادار بود. اين يافته حاكى از آن است كه معلمان با رفتارها و 
اقدامات خود براى خودتنظيم شدن دانش آموزان در انجام فعاليت هاى 
تحصيلى مى توانند بر ميزان خودتنظيمى دانش آموزان كالس خود 
تأثير بگذارند. يافته پژوهش حاضر با يافته هاى پژوهش هاى (3-

25-26-27) هماهنگ است. براى تبيين بيشتر مى توان از ديدگاه 
شناختى- اجتماعى خودتنظيمى يادگيرى سود جست. اين ديدگاه 
بيان مى كند كه عوامل محيطى يك تعامل دوجانبه با ويژگى هاى 
شخصى و رفتارى دانش آموزان دارند. تعامل فرد با زمينه منجر به 
ايجاد چرخه خودتنظيمى يادگيرى و انطباق آن مى شود. هم چنين، 
در آغاز خودتنظيمى از منابع اجتماعى (بيرونى) آموخته مى شود 
و در ادامه شكل گيرى به منابع خود (درونى) تغيير مكان مى دهد. 
در ابتدا، يادگيرنده هاى نوآموز راهبردهاى يادگيرى را از تدريس، 
الگوهاى اجتماعى، ساختار تكاليف كسب مى كنند (24) . درنتيجه، 
معلم- تنظيمى تحصيلى به عنوان يك منبع اجتماعى به يادگيرنده ها 
دهند.  افزايش  را  خود  خودتنظيمى  مهارت هاى  تا  مى كند  كمك 
رفتارهاى معلمان در جهت تنظيم فعاليت هاى تحصيلى و درسى 
دانش آموزان به صورت مستقيم و غيرمستقيم، يك محيط يادگيرى 
حامى خودتنظيمى يادگيرى فراهم مى سازد تا دانش آموزان خودتنظيمى 
را در كالس به عنوان يك پيش نياز مهم تمرين نمايند. در نهايت 
از اين مسير به بهبود يادگيرى ها و عملكرد تحصيلى آن ها كمك 

شايانى مى نمايند.
بر اساس نتايج ديگر اين پژوهش مشخص شد كه ادراكات از 
محيط كالس درس و معلم-تنظيمى تحصيلى از طريق يادگيرى 
خودتنظيمى با عملكرد تحصيلى رابطه عّلى غيرمستقيم معنادار و 
مثبتى دارند؛ به عبارت ديگر، كودكانى كه محيط كالس درس را از 
نظر وابستگى دانش آموزان، حمايت معلم، درگيرى دانش آموزان، 
جهت گيرى تكليف، تحقيق، همكارى و عدالت مثبت ادراك مى كنند 
داراى عملكرد تحصيلى باالترى هستند. براى اينكه ادراكات مثبت 
از كالس درس بر مهارت هاى خودتنظيمى آن ها اثر مى گذارد و 
درنتيجه كودكان با استفاده از مهارت هاى خودتنظيمى مى توانند 
عملكرد تحصيلى باالترى به دست آورند. در ضمن اين يافته حاكى 
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از آن است كه متغير معلم-تنظيمى تحصيلى يا همان رفتارهاى 
طريق  از  دانش آموزان  تحصيلى  امور  كردن  تنظيم  براى  معلمان 
بهبود مهارت هاى خودتنظيمى يادگيرى آن ها بر عملكرد تحصيلى 
بچه ها تأثير مى گذارد. بر اساس اين يافته، خودتنظيمى يادگيرى 
فراگيران نقش ميانجى را در ارتباط بين ادراك از محيط كالس 
و معلم-تنظيمى تحصيلى با عملكرد تحصيلى ايفا مى كند. شواهد 
پژوهشى كه به اين موضوع پرداخته باشد به دست نيامد؛ بنابراين، 
ادراك از محيط كالس و معلم-تنظيمى حاصل از تعامالت كالسى 
مهارت هاى يادگيرندگان به ويژه خودتنظيمى يادگيرى را پيش بينى 
مى كند؛ خودتنظيمى يادگيرى به عنوان مكانيسم ميانجى روابط متغيرها 

عمل مى كند.
بر اساس نتايج اين پژوهش معلوم شد كه ادراك هاى دانش آموزان 
از كالس درس و ميزان معلم- تنظيمى تحصيلى معلمان و خودتنظيمى 
يادگيرى مى تواند عملكرد تحصيلى آن ها را پيش بينى كند. لذا توصيه 
مى شود مدارس و مديران فرصت هايى فراهم سازند تا معلمان از 
عوامل مؤثر در عملكرد تحصيلى يادگيرندگان ازجمله ادراكات از 
محيط كالس درس، معلم-تنظيمى تحصيلى، خودتنظيمى يادگيرى 
و پيامدهاى شناختى و انگيزشى اين عوامل آگاه شوند. جلسات 
شوراى معلمان ماهانة مدارس فرصتى است كه مديران مى توانند در 
توانمندسازى معلمان با دعوت از پژوهشگران تربيتى استفاده نمايند. 
معلمان با فراهم كردن فرصت هايى براى انتخاب، تصميم گيرى و 
استفاده از تكاليف چالش انگيز و متنوع مى توانند نقش مهمى در ايجاد 
ادراكات مثبت و افزايش مهارت هاى خودتنظيمى و درنتيجه بهبود 
عملكرد تحصيلى دانش آموزان داشته باشند. وقتى دانش آموز خود 
را از جانب معلم مختار و انتخاب گر ادراك مى كند كه مى تواند در 
چارچوب معين بر اساس توانايى، سليقه، عالقه و تمايل خود، فعاليت 
يادگيرى را انتخاب كند، اين امر به افزايش و بهبود خودتنظيمى 

يادگيرى منجر مى شود.
نخستين محدوديت مطالعه حاضر مربوط به طرح هم بستگى 
اين  كرد.  احتياط  عّلى  به صورت  روابط  تفسير  در  بايستى  است 
مطالعه بر روى دانش آموزان ششم ابتدايى مدارس شهر مياندوآب 
انجام شده است؛ لذا نتايج آن قابل تعميم به همين جامعه است. براى 
مطالعات بعدى پيشنهاد مى شود كه از پرسش نامه  هاى معلمان يا 

مشاهده و مصاحبه براى جمع آورى اطالعات درباره محيط كالس 
و تنظيم گرى استفاده شود.

نتيجه گيرى
هدف اين پژوهش بررسى و تعيين روابط ادراك از محيط كالس و 
معلم- تنظيمى تحصيلى به  طور هم زمان و از طريق خودتنظيمى 
يادگيرى بر عملكرد تحصيلى دانش آموزان ششم ابتدايى در قالب 
روابط  كه  بود  اين  از  حاكى  به دست آمده  نتايج  بود.  عّلى  الگوى 
عملكرد  با  تحصيلى  تنظيمى  معلم-  و  كالس  محيط  از  ادراك 
تحصيلى به صورت مستقيم و به طور غيرمستقيم از طريق واسطه گرى 
خودتنظيمى يادگيرى دانش آموزان ششم ابتدايى مثبت و معنادار 
است؛ و نيز الگو عّلى (ساختارى) آن داراى برازش مناسب در جامعه 
موردنظر بود. بر اساس اين نتايج، عملكرد تحصيلى دانش آموزان 
ششم ابتدايى را به طور مستقيم با كيفيت متغيرهاى ادراك از محيط 
كالس و معلم- تنظيمى تحصيلى يا به طور غيرمستقيم از طريق 
خودتنظيمى يادگيرى دانش آموزان تبيين و پيش بينى كرد. لذا فراهم 
كردن محيط مناسب آموزشى و به كارگيرى مهارت معلم- تنظيمى 
تحصيلى براى حمايت از خودتنظيمى يادگيرى مى تواند به بهبود 

عملكرد تحصيلى دانش آموزان كمك نمايد.
سپاس گزارى

در پايان، از همة مديران، آموزگاران و دانش آموزان پاية ششم مدارس 
ابتدايى شهرستان مياندوآب كه در انجام اين پژوهش همكارى و 

مشاركت داشتند، كمال تشكر و قدردانى به عمل مى آيد.
تأييديه اخالقى

مشاركت مدارس در اين پژوهش با مجوز شماره 293110/5211 
مورخه 97/9/25 مديريت آموزش و پرورش شهرستان جلب شده 
است. رضايت دانش آموزان با بيان اصول اخالقى پژوهش حاصل شد. 

تضاد منافع
 اين پژوهش براى نويسندگان هيچ گونه تضاد منافع نداشته است.

منافع مالى
همه هزينه هاى اين پژوهش بر اساس اعتبارات شخصى پژوهشگران 

انجام شده است.
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