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درگیری تحصیلی  انگیزش و اب معلّم رابطه سبک تدریس
 آموزاندانش

 
 3و حسین جناآبادی* 2،افسانه مرزیه 1اسماء کیخا

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی . 1

 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. )نویسنده مسئول(. 2

 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.. 3

 دهیچک
سی رابطه      پژوهش صد برر ضر متر صیلی دانش  با سبک تدریس معلّم  حا سر     آموزان دختر وانگیزش و درگیری تح پ
دختر  نمونه از بین دانش آموز نفر  325 تعدادتوصیفی از نوع همبستگی است.     پژوهش. روش بوده است  ،طهمتوس   دوره
م به  پرسشنامه معلّ ؛گردآوری دادههای  ابزار. انتخاب شده اندای گیری تصادفی طبقه روش نمونه باطه متوس  دورهو پسر  

شنامه انگیزش تحصیلی     ،  )بلمونت و همکاران(عنوان بافت اجتماعی  س شنامه راهبرده   )والرند و همکاران(  پر س ای  و پر
  توصیفی و  یآمار به کمک شاخص های ها است. تحلیل داده  ( بودهپینت ریچ و دگروت) خودانگیخته برای یادگیری

  یافته ها .مستقل، بوده است   نیز آزمون های؛ ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و نیز تی تک گروهی و تی دو گروه    
طه مثبت و  آموزان رابساختار سبک تدریس با انگیزش تحصیلی دانش   بعد بین ابعاد درگیری، خودمختاری و ؛ نشان داد 

ان  آموزساابک تدریس با درگیری تحصاایلی دانش  ساااختارد بعمعنادار وجود دارد. بین ابعاد درگیری، خودمختاری و 
سر   آموزان دختر و پآموزان دختر از انگیزش تحصیلی باالتر برخوردارند. دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. دانش

 از درگیری تحصیلی یکسان برخوردارند.  
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 مقدمه  
نیرویی است که انسان را به سوی هدف و  1انگیزش

؛و به علّت یا چرایی رفتار ]1[فعّالیّت خاصّی سوق می دهد
.انگیزش به یک حالت درونی اطالق می شود ]2[اشاره دارد

که شخص را ترغیب می کند تا به رفتارهای خاصّی مشغول 
. همچنین می توان به عنوان نیروی محرّک فعّالیّت ]3 [شود

. صاحب ]4[و عامل جهت دهنده ی آن تعریف کردهای انسان 
و  2نظران،انگیزش را به دو گروه اصلی یعنی انگیزش درونی

تقسیم کرده اند. مولّفه های انگیزشی درونی، تقویت  3بیرونی
کننده های داخلی و شخصی هستندکه جذّابیّت الزم برای 

 یانجام یک فعّالیّت را ایجاد می کنند. در حالی که مولّفه ها
انگیزش بیرونی، به تقویت کننده های خارجی که فرد تحت 
تاثیر آنها برای رسیدن به یک هدفی مستقل تالش می کند، 

.از یک دیدگاه آن، باید با یک جهت، شدّت ]5[اطالق می شود
 و دوامی از رفتار در طول زمان انجام  شود.از دیدگاه

از  یدیگر،انگیزش با تمایل به کسب یا به دست آوردن برخ
اهداف مرتبط می باشدیعنی این که انگیزش از خواسته ها، 

.مطابق با نظریّه ]3[نیازها و تمایالت فرد سرچشمه می گیرد
، انگیزش درونی گرایش فطری پرداختن به 4خودتعیین گری

تمایالت، به کار بردن توانائی ها، جست وجوکردن چالش های 
ر این دیدگاه .د]6[بهینه و تسلّط یافتن بر آنها می باشد

در امتداد  5انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و عدم انگیزش
انواع  1شکل  .یک پیوستار خود تنظیم گری قرار می گیرند

انگیزش و تنظیم در این نظریه را نشان میدهد،هر چه قدر از 
سمت عدم انگیزش به طرف انگیزش درونی حرکت می کنیم، 

 د.حالت خودتعیین گری نیز افزایش می یاب

دیدگاه های اوّلیّه در این نظریّه از تمرکز بر روی انگیزش 
درونی در مقابل انگیزش بیرونی به سمت تمرکز بر انگیزش 

، تغییر جهت داده 7در مقابل انگیزش کنترل شده 6خود مختار
 است.
 
 

                                                           
1 motivation 
2 intrinsic motivation 
3 extrinsic motivation 
4 self-determination theory 
5 A motivation 
6 autonomous motivation 
7 controlled motivation 
8 Deci 
9 Ryan 
10 Competence 
11 Relatedness  
12 Autonomy 
13 Autonomy Supportive 

معتقدند که در صورت ارضای  ]8 ،7[9رایان و 8دسی
افراد به ، 12و خودمختاری 11، تعلّق10نیازهای شایستگی

صورت خودمختار برانگیخته می شوند. خودمختاری به معنای 
نیاز به تجربه کردن انتخاب در شروع رفتار و و تنظیم آن می 
باشد.انسان خودمختار کسی است که میل دارد به جای این 
که رویدادهای محیط، اعمال او را تعیین کنند، خودش حقّ 

ط ها، موقعیّت های .در صورتی که محی]6[انتخاب داشته باشد
اجتماعی، روابظ وفرهنگ ها، نیاز افراد به خودمختاری را ارضا 

نامیده می شونداین گونه محیط  13کنند، حامی خودمختاری
ها انگیزش درونی، کنجکاوی و میل به چالش افراد را افزایش 

قیقات نشان می دهد که انگیزش درونی حت. ]6[می دهند
بستان تا دبیرستان کاهش می کودکان در طی دوران قبل از د

یابد و به طور فزاینده ای نسبت به یادگیری بی عالقه می 
تحقیقات آموزشی و روانشناختی و از  حاصلنتایج شوند. 

اجتماعی در مورد عوامل تقویت و تضعیف انگیزش،انبوهی از 
اطّالعات روانشناختی و اجتماعی در مورد انگیزش در کالس 

بخش عظیمی از شواهد تجربی  .]9[ را نشان می دهددرس 
مبتنی بر نظریّه ی خودتعیین گری نشان می دهند که هم 
انگیزش درونی و هم اشکال بیرونی انگیزش خودمختار برای 
درگیر شدن و یادگیری بهینه در بافت های آموزشی سودمند 

 .]6[است 
تجربی مبتنی بر نظریه خودتعیین گری  هم چنین شواهد

نی که معلّمان حامی خودمختار دارند نشان می دهد کودکا
نسبت به آنهایی که معلّمان کنترل کننده دارند، انگیزش 
درونی باالتر ، شایستگی ادراک شده و حرمت بیشتری 

(که توسّط یک 5به عنوان مثال ضرب العجل )فرجه.  ]6[دارند
احتماالً به صورت منفی بر روی  معلّم تعیین می شود،

زیرا انگیزش درونی را تضعیف می  رد؛آموز اثر می گذادانش
آموزان در تعیین ضرب العجل حقّ ا تا حدّی که دانشامّ کند.

انتخاب داشته باشند؛ اثرات مخرّب ضرب العجل تعیین شده 
و منجر به افزایش درگیری  به صورت بیرونی کاهش می یابد 
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   .]10[آموز می شوددانش 1تحصیلی

 
 نظريه خود تعيين گری .  انواع انگيزش و تنظيم در1شکل

عالوه بر انگیزش،متغیر مهم دیگر در کالس 
آموزان می باشد.درگیری درس،درگیری تحصیلی  دانش

تحصیلی سازه ای چندبعدی است که برای اولین بار جهت 
درک وتبیین افت وشکست تحصیلی مطرح گردید وبه عنوان 

اصالح گرایانه در حوزه ی تعلیم  پایه واساسی برای تالش های
. درگیری تحصیلی بیانگر ورود ]11[وتربیت مدنظر قرار گرفت

و به کیفیّت ]13[فعّال یک فرد در تکلیف یا فعّالیّت است
آموزان صرف فعالیت های هدفمند تالشی اشاره دارد که دانش

آموزشی می کنند تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج 
. به طور کلّی مفهوم درگیری ]14[اشته باشندمطلوب نقش د

تحصیلی بر نقش خودآگاهی در مطالعه، طرّاحی عقاید 
. مدلهای ]12[فراشناختی و خودنظم دهی تاکید می کند

مختلفی از درگیری تحصیلی ارائه شده است.درالگوی فین 
درگیری تحصیلی متشکل ازدومولّفه ی عاطفی)ارزش دهی 

ی( ورفتاری ) پایداری درتکالیف به تکالیف درسی ویادگیر
درسی(می باشد. تحقیقات جدیدتر مولفه شناختی را نیز به 

. بعد شناختی درگیری ]11[ابعاد قبلی اضافه می کند
تحصیلی به راهبردهایی اشاره دارد که در آن دانشجویان برای 

 . ]16[حفظ مطالب درسی و یادگیری از آنها استفاده می کنند
موثر بر انگیزش و درگیری تحصیلی یکی از عوامل 

معلّمان به ابزارهای آموز،سبک تدریس معلم می باشد.دانش
آموزان نیاز دارند؛ یعنی شیوه خاصّی برای برانگیختن دانش

آموزان هایی که به افزایش ، کاهش و اصالح رفتارهای دانش
بنا بر نظر  . ]9،17[ در طول تدریس روزانه منجر می شود

رایند پیچیده و ازقبل تعیین شده ای است که تدریس ف10لی
توسط مربّی اجرا می شود و هدف از آن درگیر نمودن متربّی 

  .]18[با مطالب آموختنی است

                                                           
1 academic engagement 
2 Turner 

 

سبک تدریس یا سبک آموزش معلّم، روشی شناخته شده 
است که معلّم با آن وظایف یادگیری را مشخّص و فرآیند 

عنوان رجحان و تدریس را هدایت می کند و می تواند به 
تمایل به سمت رفتاری که منجر به یادگیری می شود،تلقی 

. به عبارت دیگر ،سبک تدریس به الگوهای تعامل ]15[نمود
آموزان در کالس رفتاری معلم یا سبک کلی ارتباط با دانش

اشاره می کند؛ که شامل سبک بین فردی تعمیم یافته یک 
خاص مطابق با آموزان است.به طور معلم نسبت به دانش

نظریه خودتعیین گری،سبک تدریس به بافت میان فردی و 
انگیزش که توسط معلم خلق می شود اشاره می کند؛ به گونه 

آموزان برای ای که بر نیاز های روانشناختی اساسی دانش
خودمختاری )ازقبیل تجربه خواست و اراده(،شایستگی)از 

ه روابط قبیل تجرب قبیل تجربه مفید بودن و کفایت(و تعلق )از
 .]7،19[اثر می گذارد نزدیک و مهم داشتن(

، ادبیات آموزشی سبک  80و  70در طی دهه های 
تدریس معتقد بود که دارا بودن سبک های تدریس مختلف 
از واجد یک سبک تدریس منفرد بودن سودمندتر است؛ زیرا 
در این حالت تعداد زیادی سبک های مؤثر آموزشی وجود 

آموزان جفت شود می تواند با سبک یادگیری دانشدارد که 
؛بنابراین ترجیحأ هر معلم باید در چندین سبک تدریس 

فرضی که ]21[2.در نتیجه مطابق نظر ترنر]20[مهارت یابد
سبک تدریس واحد، بهترین است به طور گسترده ای به 

به بعد ،موقعیت  80صورت مشکل ساز تلقی شد.اما از دهه 
ور اساسی تغییر یافت.در این راستا نظریه نظری غالب به ط

خود تعیین گری بین سه بعد تدریس که به طور فراگیر مؤثر 
هستند، تفاوت قائل می شود.قدرت تأثیر این ابعاد از جهت 

 بی انگیزگی

 عدم تنظیم 

انگیزش بیرونی      

 تنظیم منسجم تنظیم همانند سازی تنظیم درون فکنی

 انگیزش درونی

 تنظیم درونی 

 افزایش خودتعیین گری

 تنظیم بیرونی

 کاهش خودتعیین گری
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ان آموزاثر ارضاء کنندگی نیازهای اساسی روانشناختی دانش 
است.این ابعاد  تدریس عبارتند از:حمایت خود مختاری، 

حمایت خودمختاری به طور اولیه نیاز  2.و درگیری 1ساختار
آموزان را ارضاء  می کند.حمایت به خودمختاری دانش

خودمختاری به شناخت و تسهیل منابع انگیزشی درونی از 
طریق:دادن حق انتخاب، پرورش درک و عالقه در رابطه با 
یادگیری، ارائه دالیل منطقی، اجازه ی انتقاد و تشویق تفکر 

آموزان اشاره می و برداشتن قاعده رجوع دانش مستقل
کند.تحقیقات مقطعی، آزمایشی و طولی گسترده نشان داده 
اند که معلمان حامی خودمختاری پیامد های آموزشی و 

. ]10،20[آموزان را تسهیل می کنندتحولی مثبت در دانش
در مقابل، معلمان کنترل کننده در انگیزه های درونی 

الت کرده و از آن ها عبور می کنند و به آموزان دخدانش
آموزان برای عمل کردن، احساس کردن و فکر کردن به دانش

روش خاص انتخاب شده توسط معلم فشار وارد می 
 .] 10،20،21[کنند

ساختار،دومین بعد تدریس است که به طور ابتدایی نیاز 
آموزان به شایستگی را پرورش می دهد.ساختار به دیده دانش

ی فرایندهای یادگیری به وسیلۀ ارائه اطالعات واضح به بان
آموزان دربارۀ انتظارات معلمانشان و به توضیح اینکه دانش

آموزان می توانند آن انتظارات را به واقعیت چگونه دانش
نزدیک کنند اشاره می کند.در حقیقت ساختار شامل سه جزء 

 کلیدی است :
ائه انتظارات واضح الف(تنظیم محدودیت ها بر رفتار، ار

،رهنمون ها، رویه ها، قواعد، اهداف و انتقال پیامدهای 
 مقتضی یا غیر مقتضی انتظارات

ب( ارائه کمک ،راهنمایی ،همکاری و اندرز در موقعیت  
 های مورد تقاضا و 

ج(ارائه ی به موقع باز خورد تقویت اطالعاتی و 
 .[10]مثبت

سومین بعد تدریس،ساختار است،که به طور اولیه نیاز 
آموزان  به تعلق را پرورش می دهد.درگیری به حساس دانش

آموزان اشاره می بودن و پاسخگو بودن معلمان نسبت دانش
کند و شامل ارائه بافت محبت آمیز تربیتی و یک معلم 

 .]10[دوستانه،گرم ،مطلوب و حمایتی  بودن می باشد 
به  طور مثبت با درگیری در کالس )اسکیز و بلمونت، درگیری 

(و پیامدهای انگیزشی بهینه از قبیل انگیزش درونی، 1993
مرتبط است.درگیری در ]10[عالقه و کوشش های تحصیلی 
 .]19[تضاد با طرد یا فروگذاری است

بخش عظیمی از شواهد تجربی مبتنی بر نظریّه ی  

                                                           
1 structure 
2 involvement 

م انگیزش درونی و هم خودتعیین گری  نشان می دهند که ه
اشکال بیرونی انگیزش خودمختاربرای درگیر شدن و یادگیری 

. هم چنین ]20،6[بهینه در بافت های آموزشی سودمند است
شواهد نشان می دهد که حمایت معلّم از نیازهای روان 

آموزان در زمینه ی خودمختاری، شناختی اساسی دانش
ان، یادگیری آموزشایستگی و تعلّق، خودمختاری دانش

خودتنظیمی، درگیری تحصیلی و به زیستی آن ها را تسهیل 
درگیری عاطفی ، ،در تحقیق داوودی. ]21،6 [می کند

درگیری شناختی و درگیری رفتاری بر پیشرفت تحصیلی 
تایید شد . متغیّر درگیری شناختی ، نسبت به سایر متغیّرهای 

فت پیشر بررسی شده در مدل ، بیشترین اثر مستقیم را در
تحصیلی دارد . عالوه بر این نتایج نشان داد که ، ضرایب مسیر 
درگیری شناختی ، انگیزشی و رفتاری  با پیشرفت تحصیلی 
در مدل دانشجویان دختر از لحاظ آماری معنی دارتر از 

 .]22[ضرایب مسیر مدل دانشجویان پسر است 
با عنوان نقش سبک  ،در تحقیق صیامی و همکاران 

ترجیحی و جنسیّت دانشجویان بر پیش بینی تدریس 
درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 

که سبک تدریس ترجیحی دانشجویان قادر  نشان دادنتیجه 
سبک  ی مقایسهدربه پیش بینی درگیری تحصیلی آنان است.

شان ننتایج تدریس ترجیحی دانشجویان بر حسب جنسیّت 
، سبک تدریس دانشجو محور و داد که دانشجویان دختر 

دانشجویان پسر، سبک تدریس استاد محور را ترجیح دادند . 
هم چنین دانشجویان  دختر از درگیری تحصیلی در سطح 

 .]23[باالتری در مقایسه با دانشجویان پسر برخوردار بودند
،با استفاده از الگوی تحلیل تحقیق مرزیه و همکاران در 

ابعاد سبک تدریس   مستقیمات اثرمسیر،نتایج نشان گر 
 . ]6[آموزان می باشدانگیزش خودمختار دانشادراک شده بر 

در تحقیق خود بر روی  ،شاطریان محمّدی و همکاران 
 درگیری دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه نشان دادند که میزان

 . ]24[باالتر از حد متوسط می باشد تحصیلی در دانشجویان
یافته ها نشان داد بین سبک  ،در تحقیق کردافشاری 

آموزان پایه ی ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش
ز و نی رابطه ی مثبت وجود دارد در شهر گنبد سوّم متوسّطه

آموز محور ( را آموزان سبک تدریس فعّال ) دانشدانش
میزان درگیری تحصیلی همچنین  ترجیح می دهند ، 

ن میزا که در این خصوص ت آموزان از متوسّط به باال اسدانش
 . ]25[می باشدآموزان دختر بیشتر درگیری تحصیلی  دانش

دانشجویان  نشان داد کهتحقیق واحدی و همکاران نتایج 
دختر انگیزش خودمختار باالتری نسبت به دانشجویان پسر 
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  .]26[رنددا
 

ات درگیری تحصیلی اثرنیز  امیرکافی و اکرمی  در تحقیق
 .]27[نشان دادی بر موفّقیّت تحصیلی موثّر  ومعنادار

در بین دانشجویان دانشگاه درتحقیقی که رستگارخالد 
که بیشترین میزان پیشرفت  دادنتایج نشان شاهد انجام داد،

در بین دانشجویانی است که انگیزش تحصیلی آنها درونی 
این رابطه بین دختران قوی تر است و کمترین میزان و است 

ه کبوط به دانشجویان بی انگیزه است پیشرفت تحصیلی مر
 .]28[این رابطه دربین  پسران قوی تر است 
آموزان بر روی دانش ،در تحقیقی که حجازی و همکاران 

شهر شیراز انجام دادند،نتایج نشان داد که درگیری تحصیلی 
آموزان را تحت تاثیر قرار می تواند موفقیت تحصیلی دانش

 . ]14[دهد.
و همکاران نیز در تحقیق خود رابطه  همچنین لواسانی

مثبت و معنادار درگیری تحصیلی با موفقیت نحصیلی را نشان 
 .]13[دادند

با استفاده ار الگوی  ،در تحقیق حجازی و عابدینی 
معادالت ساختاری تاثیر درگیری تحصیلی بر پیشرفت 

 . ]16[آموزان شهر تهران نشان داده شدتحصیلی دانش
در تحقیقی بر روی دانشجویان علوم یوسفی و همکاران 

که انگیزش تحصیلی با معدّل علوم پایه پزشکی نشان دادند 
ارتباط مستقیم و دانشجویان  و هم چنین معدّل کلّ بالینی 

 . ]29[رددار دا امعن
بر روی دانشجویان ایرانی  ،جعفری ثانی و همکاران تحقیق

درگیری  بینو غیر ایرانی در مشهد  حاکی از  این است که 
تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود 

 .]30[.  رددا
و همکاران ، با عنوان رابطه ی بین  1شاآری در تحقیق

 آموزان ازسبک های تدریس معلّم و درگیری تحصیلی دانش
نمونه انتخاب شده ، نتیجه حاصل نشان داد رابطه مثبت 266

و درگیری تحصیلی و معناداری بین سبک تدریس معلّم 
 .]31[آموزان وجود دارددانش

در تحقیقی رابطه میان جنسیت و  3و ماینیر 2هاکن
 .]32[انگیزش را نشان دادند

با توجه به منطق نظری مطرح شده و نیز بررسی شواهد 
تجربی در این زمینه،مشاهده گردید که در تمامی تحقیقات 

ردیده گ به رابطه میان سبک تدریس پیشرفت تحصیلی توجه

                                                           
1 Shaari  
2 Hakan 
3 Munire  

و هیچ کدام به انگیزش و درگیری تحصیلی به عنوان یک 
پیامد مطلوب آموزشی و مرتبط با ابعاد سبک تدریس 
نپرداخته اند .همچنین تحقیقات معدودی در زمینه ابعاد 
سبک تدریس انجام گرفته است. بنابراین با در نظر گرفتن 

 ومطالب مطرح شده و نیز با توجه به وجود خال تحقیقاتی 
شکاف در این زمینه ،هدف این تحقیق آن است که در 
چارچوب نظریه خودتعیین گری،به بررسی ابعاد سبک 
تدریس )خودمختاری،درگیری و ساختار( بپردازد و همچنین 
ارتباط آن ها را باانگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی 

 آموزان تعیین نماید.دانش

 های پژوهشسوال
تدریس با انگیزش و درگیری آیا بین ابعاد سبک -1

 آموزان رابطه وجود دارد؟تحصیلی دانش
ختر آموزان دآیا بین انگیزش و درگیری تحصیلی دانش-2

 و پسر تفاوت وجود دارد؟
آیا ابعاد سبک تدریس می تواند انگیزش و درگیری -3

 آموزان را پیش بینی کند؟تحصیلی دانش

 پژوهش روش
تحقیق که رابطه سبک  با توجه به موضوع روش تحقيق:

آموزان است، تدریس با انگیزش و درگیری تحصیلی دانش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی 

 شاملجامعه آماری این تحقیق  از نوع همبستگی می باشد. 
 )پایه ی:دوّم آموزان پسر و دختر مقطع متوسّطهدانش کلیه
شهرستان هیرمند در سال  پیش دانشگاهی( سوّم و دوّم، اوّل،

می باشد که بنا بر آمار به دست آمده از  1393-94تحصیلی 
 آموزش و پرورش شهرستان هیرمند تعداد آن ها برابر با 

 325حجم نمونه تحقیق طبق جدول برآورد  است.نفر  2310
 335نمونه ی  با در نظر گرفتن افت نمونه، کهنفر می باشد 

روش نمونه .  در نظر گرفته شد دختر( 130پسر و  205)نفری
بدین صورت که با در نظر تصادفی طبقه ای است  ،گیری

 ومدرسه  دخترانه  5مدرسه ی پسرانه و 8،  گرفتن جنسیت
انتخاب  ، به صورت تصادفی کالس 2 مدرسه هر از

 در و نفر 13 کالس هر مدارس دخترانه ازسپس در شدند،
،به صورت تصادفینفر به  14 کالس مدارس پسرانه از هر
ابزار های جمع آوری  .گردیدندانتخاب  عنوان نمونه تحقیق

 ،سه پرسشنامه می باشد:ن تحقیق یدر ااطالعات 
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 1اجتماعی معلّم به عنوان بافت پرسش نامه
 : (1988 ،5و کانل 4ول بورن ،3اسکينر ،2بلمونت)

برای تعیین سبک تدریس ادراک شده توسّط 
معلم به عنوان بافت پرسش نامه فرم کوتاه  آموزان ازدانش

این پرسش نامه از درون یک مدل  استفاده گردید.اجتماعی )
مبتنی بر نظریّه ی خود 2و ول بورن 1انگیزشی بزرگ کانل
و سه بعد  استخراج شده است  دسی تعیین گری رایان و

ابعاد و سواالت  1سبک تدریس را می سنجد که در جدول 
 ارائه شده است. مربوط به هر بعد

 و گويه های پرسش نامه معلّم به عنوان بافت اجتماعی. ابعاد 1 جدول
 ابعاد گویه ها

 درگیری 1،2،3،4،5،6،7،8
 ارساخت 9،10،11،12،13،14،15،16

 حمایت خودمختار 17،18،19،20،21،22،23،24

درجه ای از 4گویه های این پرسش نامه در یک لیکرت 
تنظیم گردیده  (4تا کامالً صحیح است) (1ابداً صحیح نیست )

نمرات به وسیله ی متوسّط گویه های مثبت و گویه  است.
های منفی معکوس شده محاسبه می شوند و در دامنه ای از 

نشان دهنده ی ادراک 4قرار می گیرند؛که نمره ی  4تا1
درگیری ،ساختار و حمایت خودمختاری به میزان باالتر می 

 باشند.
هماهنگی درونی میان ابعاد این ، مقیاسسازندگان 

مقیاس و نیز توانایی تفاوت گذاری بین ابعاد آن را درحدّباال 
بر روی  و همکاران اسکینر . در تحقیق]33[گزارش می کنند

،اعتبار این مقیاس از طریق 6تا3های  -آموز پایهدانش500
محاسبه ی آلفای کرونباخ برآورد گردید.آلفای کرونباخ 

و 76/0،برای بعدساختار80/0شده برای بعددرگیریمحاسبه 
گزارش شده 79/0برای بعد حمایت خودمختاری

.روایی سازه ی فرم کوتاه این پرسش نامه با استفاده ]34[است
 تایجن از شیوه ی تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است و

 را نشان میماتریس همبستگی میان گویه های پرسش نامه 
 بر رویدر این تحقیق  ی کرونباخ برآورد شدهآلفا . ]6[دهد

                                                           
1 Teacher as Social Context(TASC) 
2 Belmont 
3 Skinner 
4 Wellborn 
5 Connell 
6 Academic Motivation Scale(AMS) 
7 Vallerand 
8 Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

 می باشد. 82/0   با آموزان برابرنفری از دانش30یک گروه 
 
 

و  7والرند)6انگيزش تحصيلی مقياس
توسّط والرند و  1992مقیاس در سالاین   (:1992همکاران،
تشخیص نوع انگیزش تحصیلی  ربه منظو همکاران،

طرّاحی  تعیین گریبر اساس نظریّه ی خود  ،آموزاندانش
یعنی انگیزش درونی،انگیزش ،شده و سه بعد اصلی انگیزش

مون این آز بیرونی و بی انگیزشی را مورد بررسی قرار می دهد.
تای آنها مربوط به بعد انگیزش  3زیر مقیاس است که 7دارای
حرکت در جهت پیشرفت و تجربه ی محرّک  )دانستن، درونی

ن درو )همسان کردن، ا مربوط به بعد انگیزش بیرونیت 3 (،
فکنی و تنظیم بیرونی( و یک زیر مقیاس مربوط به بعد بی 

عبارت  28 انگیزشی است.مقیاس انگیزش تحصیلی دارای
عبارت به هر زیر مقیاس اختصاص دارد.این آزمون 4است و

یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس 
مشخّص سازد که هر  (7تا کامالً 1از اصالً 0ه ایدرج7لیکرت

یک از عبارت های ذکر شده تا چه حد دلیل رفتن وی به 
والرند ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس . مدرسه می باشد

گزارش  86/0 تا83/0های آزمون انگیزش تحصیلی را بین 
تنها ضریب آلفای زیر مقیاس همسان کردن  کرده است،

بوده 62/0 ر این طیف قرار نداشته وانگیزش بیرونی د
است،ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس های 

 71/0 آزمون انگیزش تحصیلی در فاصله ی یک ماه نیز بین
یز ن گزارش شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی  83/0 تا

عاملی مقیاس را به اثبات رسانده و حاکی از اعتبار 7،ساختار 
  .]35[مطلوب مقیاس انگیزش تحصیلی استسازه ی 

ر داین مقیاس  در این تحقیق نیز ضریب آلفای کرونباخ 
 می باشد. 87/0بانفری برابر 30یک گروه

پرسش نامه ی راهبردهای خودانگيخته برای 
جهت اندازه   (:1993،پينت ريچ و دگروت ) 8يادگيری

آموزان ،از این پرسشنامه گیری درگیری تحصیلی دانش
 15ماده و  80ستفاده گردید.این مقیاس در مجموع دارای ا

خرده آزمون مختلف است که با توجه به هدف پژوهش،خرده 
آزمون های ارزش تکلیف،تالش و کمک طلبی از آن اقتباس 
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 7آزمودنی ها پاسخ های خود را بر روی یک مقیاسشده است.
بیانگر میزان 7تا1درجه ای رتبه بندی می کنند و اعداد 

مجموع نمرات فرد در این است. گویهافقت آزمودنی ها با مو
  سه خرده آزمون میزان درگیری تحصیلی او را نشان می دهد.

لواسانی،اژه ای و افشاری، ضریب آلفای کرونباخ برای بعد 
و بعد کمک طلبی را  72/0، بعد تالش  89/0ارزش تکلیف را 

پرسش  ضریب آلفای کرونباخ . ]13[اندگزارش کرده  59/0
نفری ،برابر  30، بر روی یک گروه در این تحقیقنامه مذکور 

با توجّه به ماهّیت داده ها و مقیاس اندازه می باشد.  82/0با 
تک  t ،ضریب همبستگی  پیرسون روش های آماریگیری، از 

تحقیق  سواالتبرای آزمون و رگرسیون  مستقل t  ، گروهی
 . ه استشد استفاده

 یافته ها
به منظور پاسخ به سوال اول در خصوص رابطه میان ابعاد 

زان از آموسبک تدریس با انگیزش و درگیری تحصیلی دانش
آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در 

 آمده است. 3و  2جدول های 

. نتايج ضريب همبستگی پيرسون بين هر يک از ابعاد سبک  2جدول 
 آموزانريس با انگيزش تحصيلی دانشتد

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها
 000/0 441/0 درگیری

 
335 

 000/0 438/0 حمایت خودمختاری
 000/0 410/0 ساختار

که ضریب همبستگی دهد نشان می 2 جدول هاییافته
رابر با ب  بین بعد درگیری سبک تدریس با انگیزش تحصیلی

441/0 r =رابر ب ،بعد حمایت خودمختاری با انگیزش تحصیلی
و بعد ساختار با انگیزش تحصیلی برابر با   r=438/0با 

410/0=r  در سطح تمامی ضرایب حاصل  که  ،می باشد
 (.P>01/0)، مثبت و معنی دار است درصد  99اطمینان 

.  نتايج ضريب همبستگی پيرسون بين هر يک از ابعاد سبک 3جدول 
 آموزانا درگيری تحصيلی دانشتدريس ب

 تعداد سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها
 000/0 365/0 درگیری
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 000/0 319/0 حمایت خودمختاری
 000/0 515/0 ساختار

که ضریب همبستگی دهد نشان می 3 جدول هاییافته
رابر با ب  بین بعد درگیری سبک تدریس با درگیری تحصیلی

365/0 r =رابر ب ،بعد حمایت خودمختاری با انگیزش تحصیلی
و بعد ساختار با انگیزش تحصیلی برابر با  = 319/0rبا 

515/0r = ، در سطح تمامی ضرایب حاصل  که می باشد
        (.P>01/0)، مثبت و معنی دار است درصد  99اطمینان 

آموزان دختر و پسر از نظر به منظور بررسی تفاوت دانش
یزش و درگیری تحصیلی،و نیز بررسی میزان میزان انگ

آموزان، به ترتیب از آزمون انگیزش و درگیری تحصیلی دانش
تک گروهی استفاده گردید که نتایج آن  tمستقل  و  tهای 

 آمده است. 5و  4در جدول های 

 بر حسب جنسيت و ميزان انگيزش تحصيلی یليتحص زشيتفاوت انگدر ارتباط با تک گروهی  tو مستقل  tآزمون  جينتا . 4جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف معیار میانگین جنسیت تعداد متغیر

 انگیزش تحصیلی

 36/21 23/119 پسر 205
25/2- 333 02/0 

 31/17 25/124 دختر 130

335 
 

T Value 
112 18/121 72/18 39/8 334 01/0 

حاکی از آن است که در زمینه انگیزش  4های جدول یافته
و  ( 23/119 آموزان پسر)تحصیلی بین میانگین دانش

 -25/2محاسبه شده  t( با مقدار 25/124آموزان دختر) دانش
درصد تفاوت  95در سطح اطمینان  333و درجه آزادی 

تک گروهی  tمعنادار وجود دارد. همچنین نتایج مربوط به 

دهد  که متغیر انگیزش تحصیلی با میانگین کل نشان می
( بزرگتر است که این 112( از میانگین فرض )18/121)

درصد  99در سطح   334و درجه آزادی  t=39/8تفاوت با 
توان نتیجه گرفت که میزان  بنابراین می معنادار می باشد.

 آموزان از حد متوسط باالتر است.انگیزش تحصیلی دانش

 بر حسب جنسيت و ميزان درگيری تحصيلی یليتحص درگيریدر ارتباط با تفاوت تک گروهی  tو مستقل  tآزمون  جينتا . 5جدول 
 t df sig انحراف معیار میانگین جنسیت تعداد متغیر

 درگیری تحصیلی

 89/11 99/77 پسر 205
913/0- 333 36/0 

 14/10 14/79 دختر 130

335 T Value 
76 44/78 89/10 97/3 334 0001/0 

و  ( 99/77 آموزان پسر)میانگین دانش درگیری تحصیلی بینحاکی از آن است که در زمینه  5های جدول یافته
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 -913/0محاسبه شده  t( با مقدار 14/79آموزان دختر) دانش 
درصد تفاوت  95در سطح اطمینان  333و درجه آزادی 

تک گروهی   t  معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون
نشان دهنده این است که متغیر درگیری تحصیلی با میانگین 

( بزرگتر است که این 76میانگین فرض )( از 44/78کل )
درصد  99در سطح   334و درجه آزادی  t=97/3تفاوت با 

توان نتیجه گرفت (.بنابراین میP>0001/0معنادار می باشد)
آموزان از حد متوسط باالتر میزان درگیری تحصیلی دانش

است.  در پاسخ به سوال سوم که آیا ابعاد سبک تدریس می 
زان  را آموصیلی  و درگیری تحصیلی دانشتواند انگیزش تح

از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده  پیش بینی می کند؟
 آمده است.  6و 7گردید که نتایج آن در جدول های 

 ابعاد سبک تدريس باانگيزش تحصيلی گام به گام الگوی رگرسيون. 6جدول شماره 
 R 𝑅2 F β t sig متغیر گام
 001/0 15/9 448/0 75/83 199/0 448/0 بعدخودمختاری 1

2 
 بعدخودمختاری

567/0 318/0 81/78 
366/0 88/7 001/0 

 001/0 68/7 357/0 بعد درگیری

3 
 بعدخودمختاری

611/0 368/0 69/65 
349/0 77/7 001/0 

 001/0 37/5 260/0 بعد درگیری
 001/0 21/5 249/0 بعد ساختار

از بین ابعادسبک که  دهدنشان می 6 جدولیافته های 
، به تنهایی توانسته تدریس در گام اوّل بعدخود مختاری 

ضریب  .را پیش بینی کند انگیزش تحصیلی درصد تغییرات19
 ،ی رگرسیوندهد که در معادلهنشان مینیز بتای استاندارد 

 باشند.می 448/0دارای ضریب بتای بعدخود مختاری متغیر 
بنابراین نتایج رگرسیون بیانگر این است که بعدخودمختاری 

( تاثیر 19/0تعدیل شده ) 2Rبر انگیزش تحصیلی با مقدار 
بگذارد و آن را پیش بینی کند. همچنین در گام دوّم مولفه 
 بعد درگیری در این معادله وارد شده است که این متغیر

درصد بر میزان پیش بینی انگیزش تحصیلی 12توانسته 

بیافزاید. بنابراین نتایج رگرسیون بیانگر این است که بعدخود 
مختاری و بعد درگیری توانسته اند بر انگیزش تحصیلی با 

( تاثیر بگذارند و آن را پیش 31/0تعدیل شده ) 2Rمقدار 
ه معادل بینی کند. همچنین در گام سوّم بعد ساختار در این

درصد برتغییرات 5وارد شده است که این متغیر توانسته 
انگیزش تحصیلی افزایش دهد. بنابراین نتایج رگرسیون بیانگر 
این است که بعد خودمختاری و بعد درگیری وبعد ساختار  

تعدیل شده  2Rتوانسته اند بر انگیزش تحصیلی با مقدار 
 ند.( تاثیر بگذارند و آن را پیش بینی کن36/0)

 گام به گام ابعاد سبک تدريس با درگيری تحصيلی الگوی رگرسيون . 7جدول شماره
 R 𝑅2 F β t Sig متغیر گام

 001/0 96/10 515/0 23/120 263/0 515/0 بعدساختار 1

2 
 بعد ساختار

568/0 319/0 21/79 
476/0 41/10 001/0 

 001/0 32/5 243/0 بعدخودمختاری

3 
 بعد ساختار

583/0 334/0 78/56 
422/0 61/8 001/0 

 001/0 75/4 219/0 بعدخودمختاری
 004/0 89/2 144/0 بعد درگیری

از بین ابعاد  سبک که  دهدنشان می 7 جدولیافته های  
، به تنهایی توانسته  تدریس در گام اوّل سبک ساختار

 .را پیش بینی کند درگیری تحصیلی درصد تغییرات26
ی دهد که در معادلهنشان مینیز ضریب بتای استاندارد 

 0 /51دارای ضریب بتای  سبک ساختارمتغیر  ،رگرسیون
بنابراین نتایج رگرسیون بیانگر این است که بعد  باشند.می

( 26/0تعدیل شده ) 2Rساختار بر درگیری تحصیلی با مقدار 
تاثیر بگذارد و آن را پیش بینی کند. همچنین در گام دوّم 
مولّفه بعدخودمختاری در این معادله وارد شده است که این 

درصد برتغییرات درگیری تحصیلی افزایش 5متغیر توانسته 
دهد. بنابراین نتایج رگرسیون بیانگر این است که بعد ساختار 

اند بر درگیری تحصیلی با مقدار  و بعدخودمختاری توانسته
2R ( تاثیر بگذارند و آن را پیش بینی کند. 31/0تعدیل شده )

همچنین در گام سوّم مولّفه بعد درگیری در این معادله وارد 
درصد برتغییرات درگیری 2شده است که این متغیر توانسته 

تحصیلی افزایش دهد. بنابراین نتایج رگرسیون بیانگر این 
عد ساختار و بعدخودمختاری وبعد درگیری  توانسته است که ب

( تاثیر 33/0تعدیل شده ) 2Rاند بر درگیری تحصیلی با مقدار 
 بگذارند و آن را پیش بینی کند.

 
 بحث و نتيجه گيری

هدف این پژوهش تعیین رابطه سبک تدریس با انگیزش 
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 و همکاران کیخاءاسما                                                                                                                          آموزاندرگیری تحصیلی دانش انگیزش و اب معلّم رابطه سبک تدریس

آموزان متوسّطه دوّم تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش
د بود.با توجه به پیشینه نظری و عملی مطرح شهرستان هیرمن

سه سوال مطرح گردید.نتایج حاصل از بررسی  شده تعداد
( مبنی بر وجود رابطه میان 2سوال اول )مندرج در جدول 

ان آموزان، نشابعاد سبک تدریس با انگیزش تحصیلی دانش
می دهد بین  هر یک از ابعاد سبکت دریس )خودمختاری، 

ی  آموزان رابطه( با انگیزش تحصیلی دانشساختار و درگیری
مثبت و معنادار وجود دارد. بدین معنی که معلمانی که در 
تدریس  خود سبک حامی خودمختاری  دارند و یا به شیوه 

آموزان ساختاری ،انتظارات خود را به طور واضح برای دانش
بیان می کنند و یا به سبک درگیری ارتباط گرمی با 

رقرار می کنند ونسبت به آن ها پاسخگو آموزان بدانش
هستند،در ایجاد انگیزش در آن ها موفق تر هستند.همخوان 
با این نتیجه ،در تحقیق مرزیه  وهمکاران با استفاده از الگوی 
تحلیل مسیر، اثرات مثبت  و مستقیم ابعاد سبک تدریس با 

 .]6[انگیزش خودمختار گزارش شده است
توان به این نکته اشاره کرد در تبیین نتیجه حاضر می 

که معلمان با خصوصیات حامی خودمختاری ،ساختاری و 
درگیری ،از طریق ارائه چالش ها و انتخاب ها ،به حساب 

آموزان ،تحریک کنجکاوی و آوردن ترجیحات و عالئق دانش
پرورش منابع انگیزشی به ویژه  آموزان به شناخت عالئق دانش

 زان کمک می کنند.آموانگیزش درونی در دانش
در  زمینه بررسی  3همچنین نتایج مندرج در جدول 

وزان آمرابطه میان سبک تدریس  با درگیری تحصیلی دانش
،نشان می دهد بین  هر یک از ابعاد سبک تدریس با درگیری 

آموزان رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد.به تحصیلی دانش
اری ،ساختاری عبارت دیگر هر چه قدر خصوصیات خودمخت

و درگیری در تدریس معلمان افزایش یابد ،میزان درگیری 
آموزان نیز افزایش مییابد.همخوان با این تحصیلی دانش

نتیجه، صیامی و همکاران در تحقیق خود نتیجه گرفتند که 
سبک تدریس ترجیحی قادر به پیش بینی  درگیری تحصیلی 

نتیجه حاصل ، کردافشاری در تحقیق  .]23[دانشجویان است
بین سبک ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی  این شد که 

. شاآری و ]25[آموزان ی رابطه ی مثبت وجود دارددانش
همکاران ،نیز ارتباط متوسّط و معناداری بین سبک تدریس 

آموزان را گزارش کرده معلّم و درگیری تحصیلی دانش
 .]31[اند

با  تباط معلماندر تبیین این نتیجه می توان به شیوه ار
آموزان اشاره نمود.طبق دیدگاه خود تعیین گری دانش

آموزان در زمینه درک معلمان حامی خودمختاری به دانش
همکاری در فعالیت های مدرسه کمک می کنند.به عبارت 
دیگر این گروه از معلمان،دالیل تقاضاهای خود را برای 

یت های آموزان توضیح می دهند و نیز شرکت در فعالدانش
مدرسه را به منظور دستیابی به اهداف شخصی تبیین          

ک آموزان کممی کنند. درنتیجه، به درگیری تحصیلی دانش
 می کنند.

(  4نتایج حاصل از بررسی سوال دوم )مندرج در جدول 
ن آموزامبنی بر وجود تفاوت میان انگیزش تحصیلی دانش

حصیلی بین دختر و پسر، نشان می دهد که انگیزش ت
آموزان دختر  آموزان پسر و دختر متفاوت است و دانشدانش

نسبت به پسران با میانگین  25/124با میانگین انگیزش 
از انگیزش تحصیلی باالتری  23/119انگیزش 

در تحقیق واحدی و  برخوردارند.همخوان با این نتیجه،
 دانشجویان دختر انگیزشنتیجه گرفته شد که  ، نیزهمکاران 

 .]26[درنخودمختار باالتری نسبت به دانشجویان پسر دا
رابطه ی معنی داری بین نوع انگیزه ی تحصیلی  ،رستگارخالد

با سنخ جامعه پذیری دانشگاهی و نقش تعدیل کننده ی 
 بیشترین میزان پیشرفت را گزارش می کند.متغیّر جنسیّت 

در بین دانشجویانی است که انگیزش تحصیلی آنها درونی 
است و  سنخ جامعه پذیریشان علم گرایانه  است و این رابطه 
بین دختران قوی تر است و کمترین میزان پیشرفت تحصیلی 

 جامعه پذیریشان نیز  .مربوط به دانشجویان بی انگیزه است
رابطه دربین  پسران قوی تر دانشجوگرایانه است و این 

 حاصل نشاننتیجه  ،. در تحقیق یوسفی و همکاران]28[است
انگیزش گرایش به کوشش و رقابت جوئی در  می دهد که

همچنین هاکن و  .]29[می باشدپسران باالتر از دختران 
ه بماینیر،گزارش می کنند که جنسّیت در انگیزش اثر دارد.

خودمختار باالتری نسبت  دانشجویان دختر انگیزشطوری که 
 . ]32[به دانشجویان پسر داشتند 

همچنین در بررسی این سوال که آیا بین درگیری 
آموزان دختر و پسر تفاوت  وجود دارد؟یافته تحصیلی دانش

( نشان می دهد که درگیری 5های حاصل مندرج در جدول )
آموزان پسر و دختر متفاوت نیست و تحصیلی بین دانش

ان دختر و پسر از درگیری تحصیلی یکسانی آموزدانش
که ،صیامی و همکاران  برخوردارند.این نتیجه با نتیجه تحقیق

انشجویان دختر از درگیری تحصیلی باالتری د دنشان می ده
ند، همخوان در مقایسه با دانشجویان پسر برخوردار

  .]23[نیست
 انگیزش تحصیلی عالوه بر این در زمینه بررسی وضعیّت

آموزان گروه آموزان، نتیجه حاصل نشان می دهد دانشدانش
 نمونه از انگیزش تحصیلی نسبتا باالیی برخوردار می باشند.

ان دانشجوینتیجه گرفته شد که در تحقیق واحدی و همکاران 
همچنین نتیجه حاصل   .]26[ از انگیزش باالیی برخوردارند
و یوسفی  و ]28[رستگارخالد از این پژوهش با تحقیق 
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همخوان می باشد.همچنین نتایج حاصل از  ]29 [همکاران  
آموزان حاکی از آن درگیری تحصیلی دانش بررسی وضعیّت
آموزان از درگیری تحصیلی نسبتا باالیی است که دانش

 برخوردار می باشند.
ات قبلی در این زمینه همخوان تحقیق نتیجه حاصل با  

 .]22،24،25،27،14،13،15،35[می باشد
در تبیین این دو نتیجه می توان به افزایش آگاهی  و 
عالقه خانواده ها در زمینه ادامه تحصیل و نیز حمایت آن ها 
از پیشرفت تحصیلی فرزندانشان اشاره نمود.بنابراین امروزه به 
دلیل وجود شرایط رقابتی در جامعه ونیز در میان خانواده ها 

کت فعاالنه در آموزان برای عالقه مندی و نیز شر،دانش
فعالیت های مدرسه ای  از سوی والدین و معلمان تشویق می 
شوند.در نتیجه این شرایط منجر به افزایش میزان انگیزش 

 .  آموزان گردیده استتحصیلی و نیز درگیری تحصیلی دانش
( 6نتایج حاصل از بررسی سوال سوم )مندرج در جدول 

وسیله  موزان بهآمبنی بر پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش
ابعاد سبک تدریس نشان می دهد که ابعاد 
ساختار،خودمختاری، و درگیری بر انگیزش تحصیلی اثر 
گذاشته و توانسته اند آن را پیش بینی کنند. همخوان با این 
نتیجه ،در تحقیق مرزیه  وهمکاران با استفاده از الگوی تحلیل 

گیزش با ان مسیر، اثرات مثبت  و مستقیم ابعاد سبک تدریس
 .]6[گزارش شده است

همچنین در بررسی این سوال که کدام یک از ابعاد سبک 
نی آموزان را پیش بیتدریس می تواند درگیری تحصیلی دانش

( نشان می دهد 7کند؟یافته های حاصل )مندرج در جدول
که ابعاد درگیری، خودمختاری، و ساختار  سبک تدریس بر 

تاثیر دارند و آن را پیش بینی آموزان درگیری تحصیلی دانش
د که شگرفته در تحقیق صیامی و همکاران  نتیجه می کنند.

سبک تدریس ترجیحی دانشجویان قادر به پیش بینی 
 .]23[درگیری تحصیلی آنان است

مطابق با دیدگاه خودتعیین گری،معلمان حامی 
خودمختاراز طریق:دادن حق انتخاب، پرورش درک و عالقه 

یادگیری، ارائه دالیل منطقی، اجازه ی انتقاد و در رابطه با 
به  آموزانتشویق تفکر مستقل و برداشتن قاعده رجوع دانش

آموزان شناخت و تسهیل منابع انگیزشی درونی در دانش
کمک می کنند.همچنین تحقیقات نشان می دهند که عناصر 
ساختاری از قبیل قواعد واضح احتمال و بازخورد مثبت ،به 

و درگیری در درس  ]5[ت با کیفیت بهینه انگیزش طور مثب
 مرتبط است. ]10[

در یک جمع بندی می توان گفت که  در چارچوب نظریه 
 و انگیزش بر معلّم ، تدریس خودتعیین گری،ابعاد سبک

تأثیر مثبتی دارد. نتایج این  آموزاندانش تحصیلی درگیری

اد عتحقیق به گسترش نظریه خود تعیین گری در زمینه اب
سبک تدریس کمک می کند.با توجه به نتایج حاصل ، و تاثیر 
مثبت هر یک از ابعاد سبک تدریس معلم  بر انگیزش تحصیلی 

آموزان  پیشنهاد می شود  به منظور و درگیری تحصیلی دانش
آموزان، افزایش سطح انگیزش و درگیری تحصیلی دانش

کارگاه های آموزشی  به صورت ضمن خدمت در جهت 
نایی معلمان با خصوصیات ابعاد مختلف تدریس برگزار آش

 شود.
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