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خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و خال يت در يک مادل توانساتند  61درصاد از
واريانس پيشرفت دری رياضي را پيشبيني کنناد و نياز ساهم خودکارآمادی در
پيشبيني پيشرفت تح يلي بيش از ساير متغيرها بود.

واژههاي کليدي :جهاتگيری هادفهاای پيشارفت ،راهبردهاای انگيزشاي ،راهبردهاای
يادگيری شناختي و فراشناختي ،خال يت ،پيشرفت تح يلي.
مقدمه
جوامع گوناگون بر اسای نيازهايشان از زوايای گوناگون به مطالعه رياضي پرداختهاند.
در ع ر کنوني که زندگي پيچيدهتر شده ،انسان ناگزير است جهت دستيابي باه پاسا هاای
مناسب دربارهی پرسشهاای پيچياده ،باه رياضايات روی آورد (محسانپاور ،حجاازی و
کيامنش .)2985 ،بديهي است که آماوزش مناساب و پيشارفت در دری رياضاي ،مساتلزم
شناسايي مشکالتي است که بر سر راه ياادگيری داناشآماوزان در ايان دری وجاود دارد.
مشکالت مربوط به يادگيری رياضي يا ريشه درون فردی و ياا ريشاه بارون فاردی دارناد.
مشکالت درونفردی از ويژگيهاای داناشآماوزان در پاردازش ههناي ،انگيازش و روش
يادگيری آنان نشات مايگيارد .در حاالي کاه مشاکالت بارونفاردی از عواما فرهنگاي،
اجتماعي ،آموزشي ،چگونگي تادريس و برخاورد معلماان ناشاي ميشاود (محسانپاور و
همکاران.)2985 ،
در حوزهی روانشناسي تربيتي اين نکته مورد پایيرش اسات کاه ساطا تواناييهاای
ههني دانشآموزان يکي از عواما اساساي پايشبيناي کننادهی پيشارفت تح ايلي اسات
(گاردنر .)2389 ،2در طي چند دهه اخير مطالعاه دربااره راهبردهاای انگيزشاي و ياادگيری
افراد تيزهوش بيش از گیشته مورد توجه پژوهشگران رار گرفته است (زيمرمن و ماارتينز
– پااونز .)2331 ،1همچنااين در ن ريااه تيزهوشااي هلاار )2339( 9باار نقااش راهبردهااای
خودتن يمي در به فع رساندن تواناييهای بالقوه افراد تيزهوش تاکيد شده است.
پينتري  ،اسميت ،گارسيا و مککيجي )2332( 6معتقدند ياادگيری خاودتن يمي زمااني
اتفاق ميافتد که افراد به صورت فعال در حيطههای انگيزشي و يادگيری خودشان مشارکت
کنند .آنان يادگيری خودتن يمي را نوعي يادگيری ميدانند که در آن دانشآموزان باه جاای
آنکه برای کسب مهارت و دانش بر معلمان ،والدين و ديگر عواما آموزشاي تکياه کنناد،
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شخ ا کوششهای خود را شروع و هدايت ميکنند .طبق ن ريهی آنها ،خودتن يمي دارای
دو مولفهی راهبردهاای انگيزشاي و راهبردهاای ياادگيری اسات .بار پاياهی ايان ن رياه،
راهبردهای انگيزشي شام جهاتگيری هادفهاای پيشارفت ،خودکارآمادی و اضاطراب
امتحان ،و راهبردهای يادگيری شام راهبردهای يادگيری شناختي و فراشناختي است.
راهبردهای انگيزشي ،و راهبردهای يادگيری به عنوان مهامتارين عواما تعياينکنناده
پيشرفت تح يلي شناخته شدهاند .مطالعات متعدد در روانشناسي تربيتي و يادگيری نشاان
ميدهد که انگيزش با يادگيری آموزشگاهي ارتباط دارد ،زيرا يادگيری فرايناد فعاالي اسات
که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است .اگر دانشآموزی که تواناايي باایيي دارد هنگاام
مطالعه و يادگيری ،توجه و تمرکز کافي نداشته باشد يا کوشش موثری از خود نشاان ندهاد
ادر به يادگيری نخواهد بود .برای اينکه دانشآموز بتواند از برنامه درسي حاداکثر بهاره را
ببرد باياد در کاالی زميناهای فاراهم نماود کاه در آن فراگيار باه شارکت و درگياری در
فعاليتهای يادگيری برانگيخته شود (استيپک.)1228 ،5
ن ريهپردازان در زمينهی جهتگيری هدفهاای پيشارفت ،اشااره کاردهاناد کاه چناد
گرايش به هدف وجود دارد ،اما دو گرايش به هادفي کاه هميشاه در ن رياههاای مختلا
مطرح ميشوند ،اهاداف تبحاری و عملکاردی هساتند (دووک و لگات2388 ،4؛ الياوت و
دووک .)2388 ،7تمايز بين اهداف تبحری و عملکردی مشابه تمايز بين انگيازش دروناي و
بيروني است .هدف تبحری ،در برخي از خ وصيات با انگيزش دروني وجه اشاتراک دارد
و هدف عملکردی نيز از جهاتي شبيه به جنبههای خاصي از انگيزش بيروني اسات .الياوت
( )2333و پينتري  )1222( 8هدفهای پيشرفت را به صورت يک ماتريس دو بعدی مطارح
کردند که بر اسای آن چهار گرايش به هدف وجود دارد که شام هدف تبحرگارا ،3هادف
اجتناب از تبحر ،22هدف عملکردگرا 22و هدف اجتناب از عملکرد 21است.
دانشآموزان با هدف تبحرگرا بر روی يادگيری ،تسلط بر تکلي

بر اساای معيارهاای

دروني ،کسب مهارتهای جديد ،ايجاد يا بای باردن شايساتگي خاود ،تاالش بارای انجاام
کاری چالشانگيز و تالش برای رسيدن به درک و بينش تمرکز مايکنناد (دووک و لگات،
2388؛ ايمز2331 29؛ ميگلي 26و همکاران2338 ،؛ بانگ1223 ،25؛ لاو ،هوگاان و پااريس،24
 ،)1222در مقاب دانشآموزان با هدف اجتناب از تبحر ،بر روی اجتناب از بدفهمي ،تسالط
نيااافتن باار تکلي ا

و اسااتفاده از معيارهااای اشااتباه نکااردن متمرکااز ميشااوند (اليااوت و
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مکگريگور1222 ،27؛ بانگ1223 ،؛ لو و همکاران .)1222 ،همچنين دانشآموزان باا هادف
عملکردگرا برخالف کساني که گرايش به تبحر دارند باه روی جلاوه بيروناي شايساتگي و
اينکه چگونه توانايي در مقايسه با ديگران مورد ضاوت رار ميگيرد (مثالً بهتر از ديگاران
بودن) ،استفاده از معيارهای مقايسه اجتماعي ،در جستجوی شهرت باودن باه لحاا ساطا
بایی عملکرد تمرکز مايکنناد (دووک و لگات2388 ،؛ ايماز2331 ،؛ ميگلاي و همکااران،
2338؛ بانگ1223 ،؛ لو و همکاران ،)1222 ،در مقاب داناشآماوزان باا هادف اجتنااب از
عملکرد سعي ميکنند از شکست خوردن ،کودن يا احمق به ن ر رسيدن اجتناب کنند .آنهاا
برخالف دانشآموزان دارای هدف عملکردگرا که انگيزه مثبت برای پيشي گرفتن از ديگران
دارند ،دارای انگيزه منفي هستند ،يعني سعي ميکنند که از ديگاران عقاب نيفتناد (دووک و
لگت2388 ،؛ ايمز2331 ،؛ ميگلي و همکاران2338 ،؛ بانگ1223 ،؛ لو و همکااران.)1222 ،
پژوهشها نشان دادهاند که هدفهای تبحری و عملکردگرا با پيشارفت تح ايلي رابطاهی
مثبت ،و هدف اجتناب از عملکرد با پيشرفت تح يلي رابطهی منفي دارد (اليوت و دووک،
2388؛ اليوت و مکگريگور1222 ،؛ چار ،،الياوت و گيبا 1222 ،28؛ پينتاري و کاانلي و
کمپلر1229 ،23؛ ولترز1226 ،12؛ موی و ادواردز1223 ،12؛ هانکون1222 ،11؛ ديکاسر ،بوش
و ديکاسر.)1222 ،19
خودکارآمدی 16جنبه ديگری از راهبردهای انگيزشي است که به عنوان ضااوت افاراد
در مورد تواناييهايشان برای سازماندهي و اجرای يک سلساله از کارهاا بارای رسايدن باه
انواع عملکردهای تعيين شده تعري

ميشود (بندورا .)2384 ،15خودکارآمدی باا پيشارفت

تح يلي رابطهی مثبت دارد و افراد با خودکارآمدی بای ،هدفهای تبحری و عملکردگرا را
انتخاب ميکنند ،در حالي که افراد باا خودکارآمادی پاايين ،هادف اجتنااب از عملکارد را
انتخاب ميکنند (اليوت2333 ،؛ ولترز1226 ،؛ هانکون1222 ،؛ دير و بنيجمالي.)2988 ،
اضطراب امتحان 14نيز جنبهی ديگری از راهبردهای انگيزشي اسات .زيادنر)2388( 17
اضطراب امتحان را به عناوان مجموعاهای از پاسا هاای پديادار شاناختي فيزيولو ياک و
رفتاری که با نگراني دربارهی پيامدهای منفي اجتماعي يا رد شدن در امتحاان ياا وضاعيت
ارزيابي مشابه همراه است تعري

ميکند .مطالعات نشان ميدهند افارادی کاه هادفهاای

تبحری و عملکردگرا دارناد باه وضاوح از کسااني کاه هادف اجتنااب از عملکارد دارناد
اضطراب کمتری را گزارش ميکنند .هدفهای تبحری و عملکردگرا باا اضاطراب امتحاان
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رابطهی منفاي و هادف اجتنااب از عملکارد باا اضاطراب امتحاان رابطاهی مثبات دارناد
(اسکالويک1225 ،18؛ ميدلتون و ميگلي1227 ،13؛ ليم ،لاوآ و ناي .)1228 ،92پاژوهشهاای
مربوط به تاثير منفي اضطراب امتحان بر پيشرفت تح يلي ،همگي نشان دادهاند که هر چاه
اضطراب امتحان بيشتر باشد ،پيشرفت تح يلي کمتر مايشاود (زيادنر2388 ،؛ دوساک،92
1222؛ ليم و همکاران .)1228 ،همچنين مطالعات نشان ميدهناد کاه اضاطراب امتحاان باا
خودکارآمدی رابطهی منفي دارد (استيپک1228 ،؛ اليوت و مکگريگور.)1222 ،
يکي ديگر از عوام موثر بر پيشرفت تح يلي ،استفاده از راهبردهای ياادگيری اسات
(زيمرمن و مارتينزا پونز .)2331 ،من اور از راهبردهاای ياادگيری شاناختي و فراشاناختي،
مرور ههني( 91راهبرد سطحي) ،بسطدهي 99و سازماندهي ،96تفکر انتقادی 95و خودن مدهي
فراشناختي( 94راهبرد عمقي) است .راهبرد يادگيری عمقي به راهبردهای يادگيری سازگار و
راهبرد يادگيری سطحي به راهبرد يادگيری غيرسازگار اشاره دارد .پژوهشها نشان ميدهند
دانشآموزان با هدف تبحری بيشتر از راهبردهای عمقي استفاده مايکنناد (دووک و لگات،
2388؛ ميدلتون و ميگلاي1227 ،؛ ايماز و آرچار2388 ،97؛ گارين ،ميلار ،کروساون ،داک و
اکي1226 ،98؛ ليم و همکاران .)1228 ،رابطهی هدفهای عملکردگرا و اجتناب از عملکارد
با راهبردهای يادگيری ،روشن و مشخص نيست؛ اما به طاور کلاي ،هادف عملکردگارا باا
راهبرد عمقي رابطهی مثبت ،و هدف اجتناب از عملکرد با راهبرد عمقي رابطهی منفي دارد
(هاراکيويکز ،بارون و اليوت2338 ،93؛ ليم و همکاران .)1228 ،همچناين داناشآماوزان باا
هدفهای تبحری و عملکردگرا بيشتر از راهبردهای عمقي ياادگيری اساتفاده مايکنناد ،در
حالي که دانشآموزان با هادف اجتنااب از عملکارد از راهبارد ساطحي ياادگيری اساتفاده
ميکنند (ليم و همکاران .)1228 ،راهبرد عمقي داناشآماوزان را باه پيامادهای موفقيات و
پيشرفت بایيي ميرساند ،در حالي که راهبرد سطحي به پيشارفت تح ايلي ساطا پااييني
منجر ميشود (بيگز1227 ،62؛ موسوینژاد2974 ،؛ فتحيآشتياني و حسني .)2973 ،باه طاور
خالصه پژوهشها نشان دادهاند ،دانشآموزاني که از راهبردهای يادگيری اساتفاده مايکنناد
پيشرفت بایتری دارند (گرين و ميلر1224 ،62؛ ميدلتون و ميگلاي1227 ،؛ لايم و همکااران،
.)1228
يکي ديگر از عواملي که با پيشارفت تح ايلي مارتبط اسات ،خال يات اسات .کار و
گاگلياردی )1224( 61خال يت را به عنوان خلق ايدههای ناو و توليادات ابتکااری تعريا
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ميکنند و آن را يکي از ويژگيهای شاناختي انساان مايدانناد .آناان خال يات را فراينادی
ماايداننااد کااه منجاار بااه ح ا مساااله ،ايدهسااازی ،مفهومسااازی ،ساااختن اشااکال هنااری،
ن ريهپردازی و توليدات بديع و يکتا شود .برخي پژوهشها بيان کردهاند که رابطهی مثبات
و معناداری ميان خال يت و پيشرفت تح يلي وجود دارد (ماان1224 ،69؛ رانکاو1227 ،66؛
ديويس1228 ،65؛ فليث ،رنزلي و وستبرگ1221 ،64؛ حسايني2984 ،؛ عبادالملکي.)2988 ،
پژوهشهای ديگری نيز نشان دادهاند که خال يت با هدف تبحرگرا رابطهی مثبت و معنادار،
و با هدفهای عملکردگرا و اجتناب از عملکرد رابطهی منفي و معنادار دارد ،اما با اجتنااب
از تبحر رابطهی معناداری ندارد (ريان و دسي1222 ،67؛ بهپژوه ،افاروز ،سااداتي و ملتفات،
 .)2983عالوه بر اين ،افرادی که خال يت بایيي دارند در مقايسه باا افاراد دارای خال يات
پايين ،بيشتر از راهبردهای شناختي سطا بای استفاده مايکنناد (فريار و کاولينگز2332 ،68؛
جيمز و آسموی1222 ،63؛ گرين1227 ،52؛ عابدی2985 ،؛ حسيني.)2984 ،
گرچه مطالعات پيشين به ارتباط راهبردهای انگيزشي ،راهبردهای يادگيری و خال يات
با پيشرفت تح يلي اشاره داشتهاند ،ولي يکي از نارساييهای اصالي ايان مطالعاات ،عادم
توجه به نقش همزمان اين متغيرها در پيشبيني پيشرفت تح يلي رياضي است .هنگامي که
همهی اين متغيرها در يک مدل پيشبين همزمان در ن ر گرفتاه شاوند ،کاداميک پيشبيناي
کنندهی بهتری از پيشرفت رياضاي خواهاد داد آياا باا آماوزش بهتارين پيشبيناي کنناده
پيشرفت رياضي ميتاوان انگيازش داناشآماوزان را افازايش داد و از تارک تح اي آنهاا
کاست افزون بر آن ،با توجه به اهميت پيشرفت رياضي در کشورمان ،آيا ميتوان اساتدیل
کرد که چنين روابطي از يک حوزه پيشرفت اب تعميم به حاوزه ديگاری اسات باه ايان
ترتيب ،هدف کلاي پاژوهش حاضار بررساي رابطاهی راهبردهاای انگيزشاي ،راهبردهاای
يادگيری و خال يت با پيشرفت رياضي است که به من ور رسيدن به ايان هادف ،پاژوهش
حاضر در صدد پاس گويي به اين سوایت است:
 -2آيا راهبردهای انگيزشي ،راهبردهای يادگيری و خال يت با پيشرفت رياضاي رابطاه
دارند
 -1سهم هر يک از متغيرهای راهبردهای انگيزشي ،راهبردهای يادگيری و خال يات در
پيشبيني پيشرفت دری رياضي چقدر است
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 -9کااداميک از متغيرهااای راهبردهااای انگيزشااي ،راهبردهااای يااادگيری و خال ي ات
پيشبيني کنندهی بهتری برای پيشرفت دری رياضي است
روش
طرح پژوهش در اين مطالعاه ،توصايفي و از ناوع همبساتگي اسات کاه در الاب آن
رابطهی بين متغيرهای راهبردهای انگيزشي (جهتگيری هدفهای پيشرفت ،خودکارآمادی
و اضطراب امتحان) ،راهبردهای يادگيری (راهبردهای ياادگيری شاناختي و فراشاناختي) و
خال يت با پيشرفت رياضي مورد بررسي رار گرفته است.
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعه آماری اين پژوهش را همه دانشآموزان پايه سوم دبيرستاني تشاکي دادناد کاه
در سال تح يلي  2983-32در شهرستان اصفهان مشاغول باه تح اي بودناد .باه من اور
برآورد حجم نمونه از فرمول پيشنهادی تاباخنيک و فيدل )1227( 52استفاده شد .بار اساای
فرمول پيشنهادی آنان ،حدا

حجم نمونه در مطالعات همبستگي از فرمول N ≥ 50 + 8M

محاسبه ميشود .در اين فرمول  Nحجم نمونه و  Mتعداد متغيرهای مستق است .در ايان
مطالعه  21متغير مستق وجود دارد ،اما برای اطمينان از حجم نمونه 122 ،دانشآماوز (228
دختر و  31پسر) به روش نمونهگيری ت اادفي طبقاهای (باه دليا متفااوت باودن نسابت
دختران و سپران در جامعه) انتخاب شدند .شرکتکنندگان در پژوهش دارای ميانگين ساني
 24سال ،و از زمينه اجتماعي ا ا ت ادی متوسط بودند؛ به طوری که تح يالت پدران 274
دانش آموز ( )% 88در سطا ديپلم و يا بایتر از آن ،و تح يالت ماادران  257داناشآماوز
( )% 78/5در حد ديپلم و يا بایتر از آن بود.
ابزار سنجش
به من ور جمعآوری دادههای مورد نياز اين پژوهش از سه ابزار انادازهگياری باه ايان
شرح استفاده شد:
 -1پرسشنامه تجديدنظر شده هدفهاي پيشرفت ) :(AGQ-Rاين پرسشنامه توسط
اليوت و مورياما )1228( 51ساخته شاد و دارای  21گوياه اسات کاه باا اساتفاده از طيا
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درجهبندی ليکرت از ( 2کامال مخالفم) تا ( 7کامال موافقم) نمرهگیاری مايشاود .دارای 6
مقيای هدف تبحرگرا ،هادف اجتنااب از تبحار ،هادف عملکردگارا و هادف اجتنااب از
عملکرد است و هر يک از مقيایها  9گويه دارد .اليوت و مورياما ( )1228با روش آلفاای
کرونباخ پايايي مقيای هادفهاای تبحرگارا ،اجتنااب از تبحار ،عملکردگارا و اجتنااب از
عملکرد را به ترتيب  2/31 ،2/88 ،2/86و  2/36به دست آوردند .آنان رواياي پرسشانامه را
با روش تحلي عاملي و چرخش واريماکس بررسي کردند و چهار بعد تبحرگرا ،اجتناب از
تبحر ،عملکردگرا و اجتناب از عملکرد را به دست آوردند کاه رويهمرفتاه  82/5درصاد از
ک واريانس را تبيين ميکردند .همچنين عاشوری ( )2983با روش آلفای کرونبااخ ،پاياايي
مقيای هدفهای تبحرگرا ،اجتناب از تبحر ،عملکردگرا و اجتناب از عملکرد را باه ترتياب
 2/43 ،2/72 ،2/72و  2/82به دست آورد .او روايي را نيز با روش تحلي عاملي و چرخش
واريماکس بررسي کرد و نشان داد عاما تبحرگارا (باا ارزش وياژه  12/29 ،)1/56درصاد
واريانس ک  ،عام اجتناب از تبحر (با ارزش وياژه  28/61 ،)1/12درصاد وارياانس کا ،
عام عملکردگرا (با ارزش ويژه  23/58 ،)1/59درصاد وارياانس کا و عاما اجتنااب از
عملکرد (با ارزش ويژه  26/67 ،)2/76درصد واريانس کا را تبياين مايکناد .در مجماوع
چهار عام استخراج شده 79/4 ،درصد واريانس ک را تبيين کردناد .در پاژوهش حاضار،
ضرايب پايايي به روش آلفای کرونباخ محاسبه گرديد که نتايج آن در جدول  2آورده شاده
است.
 -1پرسشنامه راهبردهاي انگيزشی براي ياادگيري ) :(MSLQبارای انادازهگياری
راهبردهای انگيزشي ،از مجموعه مقيایهای راهبردهای انگيزشي برای يادگيری پينتاري و
همکاران ( )2332اساتفاده شاد .ايان مجموعاه شاام  25مقياای مرباوط باه مولفاههاای
ارزشگیاری ،انت ار ،راهبردهای شناختي و فراشناختي و راهبردهای ماديريت مناابع اسات
که با استفاده از مقيای هفت درجهای ليکارت (از =2کاامال مخاالفم تاا =7کاامال ماوافقم)
نمرهگیاری ميشود .در اين پژوهش تنها از  7مقيای آن به نامهاای :مقياای خودکارآمادی
( 8گويه) ،مقيای اضاطراب امتحاان ( 5گوياه) ،مقياای مارور ههناي ( 6گوياه) ،مقياای
بسطدهي ( 4گويه) ،مقيای سازماندهاي ( 6گوياه) ،مقياای تفکار انتقاادی ( 5گوياه) ،و
مقيای خودن مدهي فراشناختي ( 21گويه) استفاده شده است .پينتري و همکااران ()2332
با روش آلفای کرونباخ پايايي مقيایهای خودکارآمادی ،اضاطراب امتحاان ،مارور ههناي،
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بسطدهي ،سازماندهي ،تفکر انتقادی و خودن مدهي فراشناختي را به ترتياب ،2/82 ،2/39
 2/82 ،2/46 ،2/74 ،2/43و  2/73به دست آوردند .آنان بيان کردند تحلي عااملي اکتشاافي
ساختار عاملي مناسبي را نشان داد و عالوه بر آن ،پرسشنامه دارای روايي پيشباين مناساب
برای پيشرفت دانشآموزان در يک دری بود .همچناين عاشاوری ( )2983باا روش آلفاای
کرونباخ پايايي مقيایهاای مایکور را باه ترتياب 2/76 ،2/72 ،2/73 ،2/56 ،2/85 ،2/88و
 2/73به دست آورد .در پژوهش عاشوری ،روايي پرسشنامه با ن ر متخ

ان تاييد شد .در

مطالعهی حاضر ،ضرايب پايايي به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است (جدول .)2
 -3پرسشنامه خالقيت :اين پرسشنامه توسط تورنس )2376( 59ساخته شاده و دارای
 42گويه است که باا اساتفاده از مقياای درجاهای ليکارت از صافر (خال يات کام) تاا 9
(خال يت بای) نمرهگیاری ميشود .تورنس ( )2376پايايي آن را باا روش آلفاای کرونبااخ
برابر  2/82و با روش دو نيمه کردن  2/49گزارش کارد .عابادی ( )2985نياز پاياايي را باا
روش آلفای کرونباخ  2/79و با روش دو نيمه کردن  2/47به دسات آورد .در ايان مطالعاه
ضرايب پايايي به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است (جدول .)2
 -4پيشرفت تحصيلی :در اين مطالعاه باه من اور بررساي پيشارفت تح ايلي دری
رياضي ،از ميانگين نمرات نيمساال اول و دوم داناشآماوزان در دری رياضاي باه عناوان
شاخص پيشرفت تح يلي استفاده شد.
يافتهها
به من ور پاس دادن به سوال  2پژوهش ،از ماتريس همبستگي استفاده شاد کاه نتاايج
آن ،به همراه شاخص آمار توصيفي متغيرها بارای کا گاروه ماورد پاژوهش در جادول 2
منعکس شده است .يافتهها نشان دادند که هدف تبحرگرا ،خودکارآمدی ،سازماندهي ،تفکر
انتقادی و خودن مدهي فراشناختي و خال يت با پيشرفت تح يلي رابطهی مثبت و معنادار،
و اضطراب امتحان با پيشرفت تح يلي رابطهی منفاي و معناادار دارناد .سااير متغيرهاا باا
پيشرفت تح يلي رابطهی معناداری نداشتند (جدول .)2
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جدول :1ميانگين ،انحراف معيار ،ضرايب همبستگی و پايايی متغيرهاي پژوهش ()n= 222

 -اعداد روی طر ،ضرايب پايايي هستند.

**p<2/22

*p>2/25
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در پاس به سوال  1پژوهش ،از رگرسيون گام به گاام اساتفاده شاد کاه نتاايج آن در
جدول  1گزارش شده اسات .در ايان راساتا ،يافتاههاا نشاان دادناد کاه در گاام نخسات،
خودکارآمدی بيشترين نقش را در پيشبيني پيشرفت رياضي داشته است .ضريب همبستگي
اين متغير با پيشرفت رياضي  2/57بوده و اين متغير توانساته اسات  91درصاد از تغييارات
پيشرفت رياضي را پيشبيني کند .در گام دوم ،پس از خودکارآمدی ،اضطراب امتحاان وارد
معادله شده است .ضريب همبستگي اين دو متغير با پيشرفت رياضي  2/41باوده و ايان دو
متغير توانستهاند  98درصد از تغييرات پيشرفت رياضي را پيشبيناي کنناد .ورود اضاطراب
امتحان توانسته است  4درصد توان پيشبيني را افزايش دهد .در گام سوم ،ساومين متغياری
که وارد معادله شده ،خال يت بوده که با ورود اين متغير ،ضريب همبستگي اين سه متغير با
پيشرفت رياضي  2/45شده است ،اين سه متغير توانساتهاناد  61درصاد از تغييارات متغيار
پيشرفت رياضي را پيشبيني کنناد .ورود خال يات توانساته اسات حادود  6درصاد تاوان
پيشبيني را افزايش دهد.
جدول  :2خالصه تحليل رگرسيون با مدل گام به گام
متغير پيشبين

گام

R

R2

∆ R2

F

-

df2 df1

p

 2خودکارآمدی

2/57

2/ 91

47/38

2

2/2222 256

 1خودکارآمدی و اضطراب امتحان

2/41

78/84 2/242 2/ 98

2

2/221 259

2/45

88/47 2/26

2

2/225 251

 9خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و
خال يت

2/ 61

به من ور پاس دادن به سوال  9پژوهش ،از ضرايب استاندارد و غيراساتاندارد حاصا
از رگرسيون گام به گام مرحله ب استفاده گرديد که نتايج آن در جادول  9گازارش شاده
است .با بول ترتيب ورود متغيرها در گام سوم ،خودکارآمادی باا بتاای اساتاندارد معاادل
 2/59بيشترين سهم را در پيشبيني تغييرات پيشرفت تح يلي دری رياضي داشاته اسات،
سپس اضطراب امتحان با بتای استاندارد  -2/19نقش منفي و خال يات باا بتاای اساتاندارد
 2/12نقش مثبت در پيشبيني پيشرفت دری رياضي داشته است.
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جدول  :3ضرايب استاندارد و غيراستاندارد در معادله رگرسيون با مدل گام به گام
ضرايب رگرسيون
گام
2
1

9

ضريب

انحراف

ضريب

غيراستاندارد b

معيار

استاندارد β

خودکارآمدی

2/74

2/12

2/57

t
8/92

p
2/222

خودکارآمدی

2/89

2/12

2/42

8/78

2/222

اضطراب امتحان

-2/52

2/25

-2/11

9/27

2/222

خودکارآمدی

2/42

2/11

2/59

7/93

2/222

اضطراب امتحان

-2/56

2/26

-2/19

9/89

2/222

خال يت

2/87

2/18

2/12

9/22

2/225

متغير پيشبين

بحث و نتيجهگيري
نتايج اين پژوهش که در گروهي از دانشآموزان دبيرستاني شهرساتان اصافهان انجاام
شد نشان داد که هدف تبحرگرا ،خودکارآمدی ،سازماندهي ،تفکر انتقادی ،و خودن مدهاي
فراشناختي رابطهی مثبت و معنادار ،و اضطراب امتحان رابطهی منفي و معنادار باا پيشارفت
در دری رياضااي داشااتند .اياان روابااط از لحااا جهاات و شاادت همسااو بااا يافتااههای
پژوهشهای پيشين بود (اليوت2333 ،؛ اليوت و ماکگريگاور1222 ،؛ چار ،و همکااران،
1222؛ پينتااري و همکاااران1229 ،؛ مياادلتون و ميگلااي1227 ،؛ مااوی و ادواردز1223 ،؛
محسنپور .)2986 ،همچنين خال يت با پيشرفت رياضي رابطهی مثبت و معنادار داشت کاه
اين يافته نيز همسو با يافتههای پژوهشهای پيشين بود (مان1224 ،؛ رانکو1227 ،؛ ديويس،
1228؛ فليث و همکاران1221 ،؛ حسيني2984 ،؛ عبدالملکي.)2988 ،
از ميان هدفهای پيشرفت ،صرفا هدف تبحرگرا با پيشرفت تح ايلي رابطاه مثبات و
در جهت ن ری داشت .اين يافته با نتايج تعدادی از مطالعات (اليوت و مکگريگور1222 ،؛
ميدلتون و ميگلي1227 ،؛ ليم و همکاران1228 ،؛ ماوی و ادواردز1223 ،؛ هاانکون1222 ،؛
ديکاسر و همکااران1222 ،؛ محسانپاور )2986 ،همساو؛ اماا باا يافتاهی برخاي ديگار از
مطالعات (گرين و ميلر1224 ،؛ لو و همکاران )1222 ،ناهمسو بود .از طرفي ،هدف اجتناب
از تبحر رابطهی معناداری با پيشرفت تح يلي نشان نداد که اين يافتاه بارخالف يافتاههای
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حاص از تحقيقاتي همچون اليوت و مکگريگور ( ،)1222باناگ ( ،)1223لاو و همکااران
( )1222بود .افزون بر آن ،هدف عملکردگرا رابطهی معناداری با پيشارفت تح ايلي نشاان
نداد .همگام با اين يافته نيز برخي پژوهشها به رابطهی روشني باين ايان دو متغيار دسات
نيافتند (پينتري 1222 ،؛ مک وا و آبرامي1222 ،56؛ ولتارز ،)1226 ،اماا برخاي ديگار نشاان
دادند که هدف عملکردگرا پيشبيناي کننادهی پيشارفت تح ايلي باوده اسات (الياوت و
مکگريگور1222 ،؛ اسکالويک1225 ،؛ چر ،و همکااران1222 ،؛ لايم و همکااران1228 ،؛
هانکون1222 ،؛ لاو و همکااران1222 ،؛ محسانپاور .)2986 ،همچناين هادف اجتنااب از
عملکرد با پيشرفت تح يلي رابطاهی معنااداری نداشات .ايان يافتاه باا نتاايج تعادادی از
مطالعات ناهمسو بود (اسکالويک1225 ،؛ هاراکيويکز و همکاران2338 ،؛ ماکوا و آبراماي،
1222؛ اليوت و مکگريگور1222 ،؛ لو و همکاران1222 ،؛ محسنپور .)2986 ،ياک تبياين
احتمالي که برای نتايج به دست آمده ميتوان ارائه داد اين است که دانشآموزاني که دارای
هدف تبحرگرا هستند ،در تح ي بر افازايش کفايات و کساب مهاارت در تکليا
ميکنند و برای انجام تکالي

تاکياد

دارای انگيزش دروني هستند .باه عباارت ديگار ،ايان افاراد

دارای انگيزش دروني هستند و برخالف کساني که انگيزش بيروني دارند ،برای انجاام ياک
فعاليت نياز به تقويت و پاداش بيروني ندارند .مثال دانشآموزاني که چنين هدفي دارناد باه
دنبال تشويق معلم و والدين نيستند ،بلکه خود يادگيری مطالب رياضاي بارای آنهاا هادف
است .يک تبيين احتمالي ديگر ميتواند اين باشد که شايد کالیهای دری رياضي توساط
معلماني اداره ميشدند که فقط فهم و يادگيری اين دری را تقويات مايکردناد .زيارا تنهاا
دانشآموزاني که به دنبال پرورش شايستگي خود بودند و يادگيری رياضي را وا عا دوسات
داشتند پيشرفت بایيي به دلي تالشهايشان کسب ميکردند .اين تبيين با توجه به ايان کاه
جهتگيری تبحری رابطه مثبت با پيشرفت نشان ميدهد و سااير جهاتگيریهاای هادف
پيشرفت با پيشرفت رياضي رابطه نشان نميدهند ،به ن ر منطقي است.
ديگر يافتهی اين پژوهش نشان داد که در يک مدل پيشبين ،خودکارآمدی در مقايساه
با ساير متغيرها نقش برجستهای در پيشرفت تح يلي دارد .اين يافته همساو باا يافتاههاای
تحقيقات (اليوت2333 ،؛ چر ،و همکاران1222 ،؛ اليوت و ماکگريگاور1222 ،؛ گارين و
همکاااران1226 ،؛ ولتاارز1226 ،؛ مياادلتون و ميگلااي1227 ،؛ لاايم و همکاااران1228 ،؛
محسنپور2986 ،؛ عابديني ،با ريان و کدخدايي )2983 ،است .پس آنچاه کاه در پيشارفت
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رياضي نقش عمدهای ايفا ميکند در وهله نخست انت ارات فرد است يعني اين ت اور کاه
فرد خود را در برخورد با تکلي

توانمناد بداناد .سااير مولفاههای انگيزشاي (بارای مثاال

جهتگيری هدف پيشرفت) به اندازه انت ارات نقش ماوثری ايفاا نمايکردناد .ياک تبياين
احتمالي آن است که خودکارآمدی در مقايسه با جهتگيری هادف پيشارفت بيشاتر تحات
تاثير انباشتي از تجارب يادگيری است .فرد در طي زمان به تدريج به اين درک ميرسد کاه
در يک تکلي

خاص تا چه اندازه توانمند است و در چالش با آن تا چاه انادازه مايتواناد

موفق باشد .اين در حالي است که جهتگيریهای هدف پيشرفت بيشتر جنبه بافتي دارند و
تحت تاثير مو عيتاند.
از ميان راهبردهای يادگيری شناختي يعني مرور ههني ،بسطدهي و ساازماندهي فقاط
سازماندهي رابطهی معناداری با پيشرفت تح يلي نشان داد که اين يافته همسو با يافتههای
پينتااري و همکاااران ( ،)2332گاارين و همکاااران ( ،)1226لاايم و همکاااران (،)1228
فتحيآشتياني و حسني ( ،)2973دير و بنيجمالي ( ،)2988و ناهمسو با يافتههای عاشاوری
( ،)2983و حسيني ( )2932بود .يک تبيين احتمالي آن اسات کاه ماهيات دری تاا حادود
زيادی مشخص ميکند که يادگيرنده از کدام راهبردها استفاده کند .مثال اگر از دری فارسي
و زبان انگليسي به عنوان متغير مالک اساتفاده شاود ،يادگيرنادگان باه احتماال بيشاتری از
راهبردهای مرور ههني و بسطدهي استفاده ميکنند و اگر از دریهايي همچاون رياضاي و
فيزيک استفاده شود ،يادگيرنادگان باه احتماال بيشاتر از راهبردهاای ساازماندهي اساتفاده
ميکنند .در نتيجه راهبرد سازماندهي در ياادگيری رياضاي نقاش زياادی دارد و يادگيرناده
رياضي برخالف يادگيرنده دری زبان بايد به طور مداوم مطالب را سازماندهي نماياد .هار
دو راهبردهای يادگيری فراشاناختي يعناي تفکار انتقاادی و خاودن مدهاي فراشاناختي باا
پيشرفت تح يلي رابطهی مثبت و معنادار داشتند که اين يافته همسو با يافتههای مختاری و
ريچارد ( ،)1221ولترز ( ،)1226ليم و همکاران ( ،)1228ديار و بنايجماالي (  )298باود.
خودن مدهي فراشناختي معرف طرحريزی ،بازبيني و ن مدهي است و بيان ميکناد کاه آياا
دانشآموزان از اينکه چگونه يادگيری خود را ن م مايدهناد ،آگااهي دارناد ياا خيار .ايان
رابطهها نشان ميدهاد کاه بارای پيشارفت رياضاي نيااز اسات کاه فراگيار از راهبردهاای
فراشناختي استفاده کند و اگر در يادگيری با مشاکالتي مواجاه اسات اشاتباههاای خاود را
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اصالح کند ،راهبردها و روشهای ياادگيری خاود را تغييار داده و راهبردهاا و روشهاای
موثر ديگری را جايگزين آنها کند.
خال يت رابطه مثبت و برجستهای در پيشرفت تح يلي داشت .ايان يافتاه همساو باا
يافتههای تحقيقات (مان1224 ،؛ رانکو1227 ،؛ دياويس1228 ،؛ فلياث و همکااران1221 ،؛
حسيني2984 ،؛ عبدالملکي )2988 ،بود .تبيين اين يافته اين است که داناشآماوزان خاالق
تفکر البي ندارند و هر زمان که ببينند راهبردهاای آنهاا بارای ياادگيری مناساب نيسات،
سريعا آن راهبرد را کنار ميگیارند و راهبرد ديگری را جايگزين ميکنند و يا اينکه خود به
نحوی خال انه مطالب را سازمان ميدهند و آنها را ياد ميگيرناد .ياک تبياين ديگار اينکاه
چون نمونه پژوهش حاضر ،متشک از دانشآماوزان تيزهاوش ياک شاهر فرهنگاي باود،
احتمال دارد که خانوادههای اين دانشآموزان ،سطا فرهنگي بای داشته و بارای خال يات و
داشتن تفکر باز ارزش ائ بودند و اين نوع تفکر را در فرزندانشاان رشاد داده و تقويات
کردهاند و اين نگرش ،خود باعث رشد تفکر خالق در فرزندان آنها شده باشد.
در اين مطالعه مشخص شد در مدلي که جهتگيری هدفهای پيشارفت ،راهبردهاای
انگيزشي ،راهبردهای يادگيری شناختي و فراشاناختي و خال يات باه طاور همزماان بارای
پيشبيني پيشارفت رياضاي ر ابات نمايناد ،خودکارآمادی ،اضاطراب امتحاان و خال يات
موثرترين متغيرها در پيشبيناي پيشارفت تح ايلي هساتند .در ايان مادل ،خودکارآمادی
بایترين وزن استاندارد را داشت .پس هماانطور کاه در باای گفتاه شاد آنچاه در پيشارفت
رياضي نقش عمدهای ايفا ميکند در وهلهی نخست انت ارات فرد است .يعناي ايان ت اور
که فرد خود را در برخورد با تکلي

توانمند بداند يا نداند.

از محدوديتهای اين مطالعه ،استفاده از روش همبستگي اسات .لایا رواباط کشا
شده را نميتوان به عنوان روابط علي فرض کرد .شايد اين روابط ناشي از اثر ساير متغيرهاا
باشد .محدوديت ديگر مطالعاهی حاضار ،اساتفاده از ابزارهاای خاودگزارش دهاي اسات.
بسياری از اين ابزارها ممکن است پاس هايي را جمعآوری کنند که ديگران فکار مايکنناد
بايد درست باشد .افراد ممکن است خويشتننگاری کاافي نداشاته باشاند و مساووینه باه
گويهها پاس ندهند .همچنين اين پژوهش در دانشآموزان دبيرستاني انجاام شاده اسات و
دانشآموزان دوره راهنمايي را مورد بررسي رار نداده است .بنابراين با توجه باه يافتاههای
به دست آمده پيشنهاد ميشود که جهتگيری هدفهای پيشرفت ،راهبردهاای انگيزشاي و
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يادگيری شناختي و خال يت به طور آزمايشي به گروهي از يادگيرندگان آموزش داده شاود
و سپس بررسي شود افاراد بارای ياادگيری رياضاي از کادام راهبارد بيشاترين اساتفاده را
ميکنند .بر پايهی يافتههای اين مطالعه پيشبيني ميشود سازماندهاي فاراوانتارين راهبارد
مورد استفاده باشد .همچنين پيشنهاد ميشود اين پژوهش برای دریهای ديگری نيز انجاام
شود .بحث پژوهش در مقطاعهاای تح ايلي ديگار (ابتادايي و راهنماايي) و رشاتههاای
تح يلي ديگر (فني  -حرفهای و کار  -دانش و غيره) ميتواند زمينه جديدی برای مطالعاه
باشد.
آخرين و مهمترين محدوديت مطالعهی حاضر ،استفاده از ميانگين نمارات دو نيمساال
دانشآموزان به عنوان شاخص پيشرفت تح يلي بود .توصيه ميشود در پژوهشهاای آتاي
از شاخصهای استاندارد برای پيشرفت تح يلي استفاده شود.
يادداشتها
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