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 چكيده
هاای هدفگيری باط راهبردهای انگيزشي )جهتي ارتهدف بررساين پژوهش با 

مارور ههناي، ) پيشرفت، خودکارآمدی و اضطراب امتحان(، راهبردهای ياادگيری
تفکار انتقاادی و ) اختيراهبردهاای ياادگيری فراشاندهاي و دهي و سازمانبسط

بااا پيشاارفت تح اايلي دری رياضااي دهااي فراشااناختي( و خال ياات خااودن م
آماوزان ام شد. جامعه اين پاژوهش هماه دانشتيزهوش اصفهان انج آموزاندانش

 122. بارای انجاام ايان پاژوهش های ن ری شهر اصفهان بودناددبيرستاني رشته
ای انتخااب گيری ت ادفي طبقاهپسر( به روش نمونه 31دختر و  228) آموزدانش

، امااالياوت و موريهای پيشارفت گيری هدفرسشنامه جهتها پشدند و همه آن
پينتاري  و همکااران، و پرسشانامه  پرسشنامه راهبردهای انگيزشي برای ياادگيری

هاادف تبحرگاارا، هااا نشااان داد کااه . يافتااهنمودناادرا تکمياا   نستااورخال ياات 
مثبات و  یدهي و خال يات باا پيشارفت تح ايلي رابطاهخودکارآمدی، سازمان

منفي و معناادار داشاتند. ی ب امتحان با پيشرفت تح يلي رابطهو اضطرا ،معنادار
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درصاد از  61خودکارآمدی، اضطراب امتحان و خال يت در يک مادل توانساتند 
نناد و نياز ساهم خودکارآمادی در بيني کواريانس پيشرفت دری رياضي را پيش

 بيني پيشرفت تح يلي بيش از ساير متغيرها بود.پيش

انگيزشاي، راهبردهاای راهبردهاای  هاای پيشارفت،هادفگيری جهات کليدي:هاي واژه

 .راشناختي، خال يت، پيشرفت تح يليفو  يادگيری شناختي
 

 مهمقد

د. انگوناگون به مطالعه رياضي پرداختهجوامع گوناگون بر اسای نيازهايشان از زوايای 

هاای تر شده، انسان ناگزير است جهت دستيابي باه پاسا در ع ر کنوني که زندگي پيچيده

 پاور، حجاازی وضايات روی آورد )محسانهاای پيچياده، باه رياپرسش یمناسب درباره

پيشارفت در دری رياضاي، مساتلزم  (. بديهي است که آماوزش مناساب و2985کيامنش، 

 آماوزان در ايان دری وجاود دارد.ي است که بر سر راه ياادگيری داناششناسايي مشکالت

ارناد. ون فاردی دمشکالت مربوط به يادگيری رياضي يا ريشه درون فردی و ياا ريشاه بار

گيازش و روش آماوزان در پاردازش ههناي، انهاای داناشفردی از ويژگيمشکالت درون

فاردی از عواما  فرهنگاي، گيارد. در حاالي کاه مشاکالت بارونيادگيری آنان نشات ماي

پاور و شاود )محسانناشاي ميماان اجتماعي، آموزشي، چگونگي تادريس و برخاورد معل

 (.2985، همکاران

هاای ه مورد پایيرش اسات کاه ساطا تواناييشناسي تربيتي اين نکتانروی در حوزه

پيشارفت تح ايلي اسات ی بيناي کننادهآموزان يکي از عواما  اساساي پايشههني دانش

(. در طي چند دهه اخير مطالعاه دربااره راهبردهاای انگيزشاي و ياادگيری 2389، 2)گاردنر

)زيمرمن و ماارتينز افراد تيزهوش بيش از گیشته مورد توجه پژوهشگران  رار گرفته است 

نقااش راهبردهااای  ( باار2339) 9همچنااين در ن ريااه تيزهوشااي هلاار (.1233، 1پااونز –

 شده است.افراد تيزهوش تاکيد  بالقوه یهاتن يمي در به فع  رساندن تواناييخود

ادگيری خاودتن يمي زمااني ( معتقدند يا2332) 6کيجيپينتري ، اسميت، گارسيا و مک

های انگيزشي و يادگيری خودشان مشارکت د که افراد به صورت فعال در حيطهافتاتفاق مي

آموزان باه جاای دانند که در آن دانشری خودتن يمي را نوعي يادگيری ميکنند. آنان يادگي

اما  آموزشاي تکياه کنناد، آنکه برای کسب مهارت و دانش بر معلمان، والدين و ديگر عو
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خودتن يمي دارای  ،هاآن یکنند. طبق ن ريههای خود را شروع و هدايت ميشخ ا کوشش

 ،ايان ن رياه یراهبردهاای انگيزشاي و راهبردهاای ياادگيری اسات. بار پاياه یدو مولفه

هاای پيشارفت، خودکارآمادی و اضاطراب گيری هادفجهاتگيزشي شام  راهبردهای ان

 و فراشناختي است.  و راهبردهای يادگيری شام  راهبردهای يادگيری شناختي ،امتحان

کنناده تارين عواما  تعياينبه عنوان مهام راهبردهای يادگيریو  ي،انگيزش راهبردهای

شناسي تربيتي و يادگيری نشاان مطالعات متعدد در روان .اندپيشرفت تح يلي شناخته شده

فرايناد فعاالي اسات دهد که انگيزش با يادگيری آموزشگاهي ارتباط دارد، زيرا يادگيری مي

آموزی که تواناايي باایيي دارد هنگاام ی و آگاهانه است. اگر دانشدعم که مستلزم کوشش

 باشد يا کوشش موثری از خود نشاان ندهادمطالعه و يادگيری، توجه و تمرکز کافي نداشته 

بهاره را آموز بتواند از برنامه درسي حاداکثر شنبه يادگيری نخواهد بود. برای اينکه دا  ادر

 درای فاراهم نماود کاه در آن فراگيار باه شارکت و درگياری ببرد باياد در کاالی زميناه

 (.1228، 5)استيپکهای يادگيری برانگيخته شود فعاليت

چناد اناد کاه اشااره کارده يشارفت،هاای پگيری هدفجهتی زان در زمينهپردان ريه

هاای مختلا  گرايش به هادفي کاه هميشاه در ن رياهگرايش به هدف وجود دارد، اما دو 

؛ الياوت و 2388، 4)دووک و لگاتشوند، اهاداف تبحاری و عملکاردی هساتند مطرح مي

تمايز بين اهداف تبحری و عملکردی مشابه تمايز بين انگيازش دروناي و  (.2388، 7دووک

انگيزش دروني وجه اشاتراک دارد  با بيروني است. هدف تبحری، در برخي از خ وصيات

الياوت . های خاصي از انگيزش بيروني اساتلکردی نيز از جهاتي شبيه به جنبهو هدف عم

 مطارحا به صورت يک ماتريس دو بعدی های پيشرفت رهدف (1222) 8ينتري پو  (2333)

 هادف ،3اسای آن چهار گرايش به هدف وجود دارد که شام  هدف تبحرگارا کردند که بر

 است. 21عملکرد و هدف اجتناب از 22عملکردگرا هدف ،22اجتناب از تبحر

اساای معيارهاای  رآموزان با هدف تبحرگرا بر روی يادگيری، تسلط بر تکلي  بدانش

خاود، تاالش بارای انجاام  ن شايساتگيبارد های جديد، ايجاد يا بایمهارتدروني، کسب 

)دووک و لگات، کنناد ای رسيدن به درک و بينش تمرکز مايانگيز و تالش برکاری چالش

، 24؛ لاو، هوگاان و پااريس1223، 25؛ بانگ2338 و همکاران، 26ميگلي ؛2331 29؛ ايمز2388

بر روی اجتناب از بدفهمي، تسالط  ،اجتناب از تبحرهدف آموزان با در مقاب  دانش ،(1222

)اليااوت و  شااوندتمرکااز ميممعيارهااای اشااتباه نکااردن  نيااافتن باار تکلياا  و اسااتفاده از



 2931شماره اول، بهار و تابستان دوره پنجم، ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله   66

آموزان باا هادف دانش(. همچنين 1222؛ لو و همکاران، 1223؛ بانگ، 1222، 27گريگورمک

بيروناي شايساتگي و  عملکردگرا برخالف کساني که گرايش به تبحر دارند باه روی جلاوه

گيرد )مثالً بهتر از ديگاران سه با ديگران مورد  ضاوت  رار مياينکه چگونه توانايي در مقاي

لحاا  ساطا  بودن(، استفاده از معيارهای مقايسه اجتماعي، در جستجوی شهرت باودن باه

؛ ميگلاي و همکااران، 2331 ،؛ ايماز2388)دووک و لگات، کنناد بایی عملکرد تمرکز ماي

 اجتنااب از آماوزان باا هادف، در مقاب  داناش(1222؛ لو و همکاران، 1223؛ بانگ، 2338

آنهاا  .اجتناب کنند کنند از شکست خوردن، کودن يا احمق به ن ر رسيدنعملکرد سعي مي

ديگران  پيشي گرفتن ازانگيزه مثبت برای  کههدف عملکردگرا  دارای آموزانخالف دانشبر

)دووک و کنند که از ديگاران عقاب نيفتناد د، يعني سعي ميهستنانگيزه منفي  ، دارایدارند

(. 1222؛ لو و همکااران، 1223؛ بانگ، 2338؛ ميگلي و همکاران، 2331 ،؛ ايمز2388لگت، 

 یهای تبحری و عملکردگرا با پيشارفت تح ايلي رابطاهکه هدفاند نشان دادهها پژوهش

)اليوت و دووک، منفي دارد ی پيشرفت تح يلي رابطه ز عملکرد باو هدف اجتناب ا ،مثبت

؛ پينتاري  و کاانلي و 1222، 28؛ چار،، الياوت و گيبا 1222گريگور، ؛ اليوت و مک2388

 ديکاسر، بوش؛ 1222، 11؛ هانکون1223، 12زموی و ادوارد؛ 1226، 12؛ ولترز1229، 23کمپلر

   (.1222، 19و ديکاسر

 ضااوت افاراد جنبه ديگری از راهبردهای انگيزشي است که به عنوان  16خودکارآمدی

کارهاا بارای رسايدن باه از هايشان برای سازماندهي و اجرای يک سلساله در مورد توانايي

خودکارآمدی باا پيشارفت  (.2384، 15شود )بندوراتعري  مي تعيين شده یانواع عملکردها

تبحری و عملکردگرا را  هایهدف ،کارآمدی بایافراد با خودمثبت دارد و  یتح يلي رابطه

را  دعملکار اجتنااب از هادف ،کنند، در حالي که افراد باا خودکارآمادی پاايينانتخاب مي

 (.  2988جمالي، ؛ دير و بني1222؛ هانکون، 1226، ؛ ولترز2333)اليوت، کنند انتخاب مي

( 2388) 17ديگری از راهبردهای انگيزشي اسات. زيادنر یجنبهنيز  14اضطراب امتحان

هاای پديادار شاناختي فيزيولو ياک و ای از پاسا به عناوان مجموعاه را اضطراب امتحان

پيامدهای منفي اجتماعي يا رد شدن در امتحاان ياا وضاعيت ی رفتاری که با نگراني درباره

هاای افارادی کاه هادف دهندطالعات نشان ميم .کندتعري  مي مشابه همراه است يابيارز

عملکارد دارناد  اجتنااب از تبحری و عملکردگرا دارناد باه وضاوح از کسااني کاه هادف

ملکردگرا باا اضاطراب امتحاان های تبحری و ع. هدفکننداضطراب کمتری را گزارش مي
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د نای مثبات دارعملکارد باا اضاطراب امتحاان رابطاه اجتنااب از ی منفاي و هادفرابطه

هاای (. پاژوهش1228، 92؛ ليم، لاوآ و ناي1227، 13؛ ميدلتون و ميگلي1225، 18)اسکالويک

که هر چاه  اندهمگي نشان داده ،پيشرفت تح يليتاثير منفي اضطراب امتحان بر مربوط به 

، 92؛ دوساک2388)زيادنر،  شاودشتر باشد، پيشرفت تح يلي کمتر ماياضطراب امتحان بي

طراب امتحاان باا دهناد کاه اضاالعات نشان ميهمچنين مط (.1228؛ ليم و همکاران، 1222

 (.1222گريگور، ؛ اليوت و مک1228)استيپک،  منفي داردی خودکارآمدی رابطه

ی ياادگيری اسات راهبردهااز استفاده  ،يکي ديگر از عوام  موثر بر پيشرفت تح يلي

 ،و فراشاناختي شاناختي ياادگيری من اور از راهبردهاای(. 2331پونز، )زيمرمن و مارتينزا 

دهي و خودن م 95، تفکر انتقادی96دهيو سازمان 99دهي)راهبرد سطحي(، بسط 91مرور ههني

يادگيری سازگار و  هایبه راهبرد است. راهبرد يادگيری عمقي )راهبرد عمقي( 94فراشناختي

ند دهنشان مي هاراهبرد يادگيری سطحي به راهبرد يادگيری غيرسازگار اشاره دارد. پژوهش

)دووک و لگات، کنناد تر از راهبردهای عمقي استفاده مايآموزان با هدف تبحری بيشدانش

؛ گارين، ميلار، کروساون، داک و 2388، 97؛ ايماز و آرچار1227؛ ميدلتون و ميگلاي، 2388

عملکارد  اجتناب از های عملکردگرا وی هدفرابطه .(1228؛ ليم و همکاران، 1226، 98اکي

عملکردگارا باا  هادف کلاي،به طاور  اما ؛مشخص نيستروشن و  ،با راهبردهای يادگيری

 دارد ی منفيعملکرد با راهبرد عمقي رابطه اجتناب از و هدف ،ی مثبتراهبرد عمقي رابطه

آماوزان باا همچناين داناش(. 1228؛ ليم و همکاران، 2338، 93)هاراکيويکز، بارون و اليوت

کنناد، در ی عمقي ياادگيری اساتفاده مايو عملکردگرا بيشتر از راهبردها های تبحریهدف

راهبارد ساطحي ياادگيری اساتفاده  عملکارد از اجتنااب از آموزان با هادفحالي که دانش

مادهای موفقيات و آماوزان را باه پياراهبرد عمقي داناش(. 1228 )ليم و همکاران،کنند مي

لي ساطا پااييني اهبرد سطحي به پيشارفت تح ايرساند، در حالي که رپيشرفت بایيي مي

(. باه طاور 3297حسني، آشتياني و ؛ فتحي2974نژاد، ؛ موسوی1227، 62)بيگزشود منجر مي

کنناد از راهبردهای يادگيری اساتفاده مايآموزاني که ، دانشاندها نشان دادهخالصه پژوهش

؛ لايم و همکااران، 1227يگلاي، ؛ ميدلتون و م1224، 62)گرين و ميلر پيشرفت بایتری دارند

1228.) 

. کار و اساترفت تح ايلي مارتبط اسات، خال يات يکي ديگر از عواملي که با پيشا

ی ناو و توليادات ابتکااری تعريا  ها( خال يت را به عنوان خلق ايده2412) 61گاگلياردی



 2931شماره اول، بهار و تابستان دوره پنجم، ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله   62

فراينادی انناد. آناان خال يات را دهای شاناختي انساان مايکنند و آن را يکي از ويژگيمي

سااازی، ساااختن اشااکال هنااری، سااازی، مفهومساااله، ايدهداننااد کااه منجاار بااه حاا  ممااي

مثبات ی اند که رابطههها بيان کرددات بديع و يکتا شود. برخي پژوهشپردازی و تولين ريه

؛ 1227، 66؛ رانکاو1224، 69وجود دارد )ماانی ميان خال يت و پيشرفت تح يلي معنادار و

(. 2988عبادالملکي،  ؛2984؛ حسايني، 1122، 64ث، رنزلي و وستبرگليف؛ 1228، 65ديويس

مثبت و معنادار، ی را رابطهند که خال يت با هدف تبحرگاهنشان دادنيز های ديگری پژوهش

با اجتنااب  دارد، اما منفي و معنادار یهای عملکردگرا و اجتناب از عملکرد رابطهبا هدفو 

داتي و ملتفات، پژوه، افاروز، ساا؛ به1222، 67)ريان و دسي ردندامعناداری ی از تبحر رابطه

دارای خال يات  ايسه باا افارادافرادی که خال يت بایيي دارند در مق (. عالوه بر اين،2983

؛ 2332، 68کاولينگزو  کنناد )فرياردهای شناختي سطا بای استفاده ماي، بيشتر از راهبرپايين

 (.2984؛ حسيني، 2985؛ عابدی، 2271، 52؛ گرين2122، 63جيمز و آسموی

يات گرچه مطالعات پيشين به ارتباط راهبردهای انگيزشي، راهبردهای يادگيری و خال 

عادم  ،های اصالي ايان مطالعااتياند، ولي يکي از نارساياره داشتهبا پيشرفت تح يلي اش

ه هنگامي کبيني پيشرفت تح يلي رياضي است. ه نقش همزمان اين متغيرها در پيشتوجه ب

بيناي پيشکاداميک بين همزمان در ن ر گرفتاه شاوند، اين متغيرها در يک مدل پيش یهمه

بيناي کنناده آياا باا آماوزش بهتارين پيش هاد داد از پيشرفت رياضاي خوا ی بهتریکننده

آماوزان را افازايش داد و از تارک تح اي  آنهاا تاوان انگيازش داناشپيشرفت رياضي مي

توان اساتدیل پيشرفت رياضي در کشورمان، آيا ميبا توجه به اهميت  کاست  افزون بر آن،

کرد که چنين روابطي از يک حوزه پيشرفت  اب  تعميم به حاوزه ديگاری اسات  باه ايان 

راهبردهاای انگيزشاي، راهبردهاای  یرابطاهپاژوهش حاضار بررساي کلاي ترتيب، هدف 

ايان هادف، پاژوهش دن به يسيادگيری و خال يت با پيشرفت رياضي است که به من ور ر

 است: اين سوایتگويي به حاضر در صدد پاس 

آيا راهبردهای انگيزشي، راهبردهای يادگيری و خال يت با پيشرفت رياضاي رابطاه  -2

 دارند 

هبردهای يادگيری و خال يات در سهم هر يک از متغيرهای راهبردهای انگيزشي، را -1

 بيني پيشرفت دری رياضي چقدر است پيش
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ت راهبردهااای انگيزشااي، راهبردهااای يااادگيری و خال ياا کااداميک از متغيرهااای -9

 بهتری برای پيشرفت دری رياضي است ی بيني کنندهپيش
 

  روش

از ناوع همبساتگي اسات کاه در  الاب آن و  توصايفي ،طرح پژوهش در اين مطالعاه

خودکارآمادی های پيشرفت، گيری هدفمتغيرهای راهبردهای انگيزشي )جهتبين  یرابطه

)راهبردهای ياادگيری شاناختي و فراشاناختي( و  و اضطراب امتحان(، راهبردهای يادگيری

 مورد بررسي  رار گرفته است.  يت با پيشرفت رياضي خال

 

 گيريري، نمونه و روش نمونهجامعه آما
 تشاکي  دادناد کاه ينسوم دبيرستا آموزان پايهرا همه دانش اين پژوهش آماری جامعه

بودناد. باه من اور  غول باه تح اي مشادر شهرستان اصفهان  2983-32در سال تح يلي 

اساای  ( استفاده شد. بار1227) 52برآورد حجم نمونه از فرمول پيشنهادی تاباخنيک و فيدل

 N ≥ 50 + 8Mحدا   حجم نمونه در مطالعات همبستگي از فرمول ،فرمول پيشنهادی آنان

. در ايان استتعداد متغيرهای مستق   Mحجم نمونه و  Nشود. در اين فرمول محاسبه مي 

 228)آماوز دانش 122 ،برای اطمينان از حجم نمونه اما متغير مستق  وجود دارد، 21مطالعه 

)باه دليا  متفااوت باودن نسابت ای گيری ت اادفي طبقاهبه روش نمونهپسر(  31دختر و 

 ميانگين سانيکنندگان در پژوهش دارای شرکت. شدنددختران و سپران در جامعه( انتخاب 

 274 انبه طوری که تح يالت پدر ؛بودندا ت ادی متوسط  ا از زمينه اجتماعي وسال،  24

آماوز داناش 257 انو تح يالت ماادر ،آنديپلم و يا بایتر از  ( در سطا% 88) دانش آموز

  بود. آن ديپلم و يا بایتر از در حد ( % 5/78)

 

  سنجشابزار 

ايان گياری باه از اين پژوهش از سه ابزار انادازههای مورد نيآوری دادهبه من ور جمع

 شرح استفاده شد:

: اين پرسشنامه توسط (AGQ-R)هاي پيشرفت نظر شده هدفامه تجديدپرسشن -1

 طيا اسات کاه باا اساتفاده از ه گويا 21دارای و  ( ساخته شاد1228) 51اليوت و مورياما
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 6دارای  .شاودگیاری ماي(  نمرهکامال موافقم) 7تا  )کامال مخالفم( 2ليکرت از  بندیدرجه

 اجتنااب از تبحار، هادف عملکردگارا و هادف اجتنااب از ، هادفهدف تبحرگرا مقيای

با روش آلفاای  (1228) اليوت و موريامادارد.  گويه 9ها هر يک از مقيای و عملکرد است

هاای تبحرگارا، اجتنااب از تبحار، عملکردگارا و اجتنااب از هادف ي مقيایيپايا کرونباخ

آنان رواياي پرسشانامه را  به دست آوردند. 36/2و  31/2، 88/2، 86/2 را به ترتيب عملکرد

چهار بعد تبحرگرا، اجتناب از  وبا روش تحلي  عاملي و چرخش واريماکس بررسي کردند 

درصاد از  5/82رويهمرفتاه کاه  ردندرا به دست آوتبحر، عملکردگرا و اجتناب از عملکرد 

پاياايي  ،( با روش آلفای کرونبااخ2983همچنين عاشوری ) کردند.ک  واريانس را تبيين مي

را باه ترتياب  های تبحرگرا، اجتناب از تبحر، عملکردگرا و اجتناب از عملکرددفمقيای ه

عاملي و چرخش  با روش تحلي نيز د. او روايي را به دست آور 82/2و  43/2، 72/2، 72/2

درصاد  29/12، (56/1باا ارزش وياژه )نشان داد عاما  تبحرگارا  وواريماکس بررسي کرد 

درصاد وارياانس کا ،  61/28، (12/1با ارزش وياژه )واريانس ک ، عام  اجتناب از تبحر 

درصاد وارياانس کا  و عاما  اجتنااب از  58/23، (59/1با ارزش ويژه )عام  عملکردگرا 

کناد. در مجماوع درصد واريانس کا  را تبياين ماي 67/26، (76/2با ارزش ويژه )عملکرد 

پاژوهش حاضار، در  درصد واريانس ک  را تبيين کردناد. 4/79 ،چهار عام  استخراج شده

آورده شاده  2گرديد که نتايج آن در جدول ضرايب پايايي به روش آلفای کرونباخ محاسبه 

 است.

گياری بارای انادازه :(MSLQ)ياادگيري  براي یراهبردهاي انگيزشامه پرسشن -1

پينتاري  و های راهبردهای انگيزشي برای يادگيری از مجموعه مقيای راهبردهای انگيزشي،

هاای مقياای مرباوط باه مولفاه 25. ايان مجموعاه شاام  اساتفاده شاد( 2332) همکاران

 اساتختي و راهبردهای ماديريت مناابع گیاری، انت ار، راهبردهای شناختي و فراشناارزش

=کاامال ماوافقم( 7=کاامال مخاالفم تاا 2از ای ليکارت )که با استفاده از مقيای هفت درجه

 خودکارآمادیهاای: مقياای آن به نام مقيای 7از تنها شود. در اين پژوهش گیاری مينمره

 مقياای ،گوياه( 6) مارور ههناي ، مقياایگوياه( 5) مقيای اضاطراب امتحاان ،گويه( 8)

 گوياه(، و 5) تفکار انتقاادیمقياای ، گوياه( 6) دهايسازمان ، مقيایگويه( 4) دهيبسط

 (2332و همکااران ) پينتري استفاده شده است.  گويه( 21) دهي فراشناختيمقيای خودن م

، اضاطراب امتحاان، مارور ههناي، های خودکارآمادیپايايي مقيای با روش آلفای کرونباخ
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، 82/2، 39/2 را به ترتياب دهي فراشناختيانتقادی و خودن مدهي، تفکر زماندهي، سابسط

آنان بيان کردند تحلي  عااملي اکتشاافي  به دست آوردند. 73/2و  82/2، 46/2، 74/2، 43/2

باين مناساب شنامه دارای روايي پيشبر آن، پرسساختار عاملي مناسبي را نشان داد و عالوه 

( باا روش آلفاای 2983همچناين عاشاوری ) در يک دری بود. آموزانپيشرفت دانشبرای 

و 76/2، 72/2، 73/2، 56/2، 85/2، 88/2را باه ترتياب  مایکورهاای پايايي مقيایکرونباخ 

متخ  ان تاييد شد. در  روايي پرسشنامه با ن ردر پژوهش عاشوری، د. ه دست آورب 73/2

 (.2محاسبه شده است )جدول ضرايب پايايي به روش آلفای کرونباخ ی حاضر، مطالعه

 دارای ( ساخته شاده و2376) 59: اين پرسشنامه توسط تورنسپرسشنامه خالقيت -3

 9تاا  )خال يات کام( صافرای ليکارت از درجاه است که باا اساتفاده از مقياایه ويگ 42

 باا روش آلفاای کرونبااخپايايي آن را  (2376) تورنس .شودگیاری مينمره( خال يت بای)

را باا پاياايي نياز ( 2985گزارش کارد. عابادی ) 49/2و با روش دو نيمه کردن  82/2 برابر

. در ايان مطالعاه به دسات آورد 47/2و با روش دو نيمه کردن  79/2 روش آلفای کرونباخ

 (.2ضرايب پايايي به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است )جدول 

دری پيشارفت تح ايلي عاه باه من اور بررساي در اين مطال پيشرفت تحصيلی: -4

آماوزان در دری رياضاي باه عناوان دوم داناشاول و  نيمساالنمرات ميانگين از رياضي، 

 د.استفاده ششاخص پيشرفت تح يلي 

 

 هايافته

استفاده شاد کاه نتاايج ، از ماتريس همبستگي پژوهش 2 به من ور پاس  دادن به سوال

 2گاروه ماورد پاژوهش در جادول به همراه شاخص آمار توصيفي متغيرها بارای کا  آن، 

فکر دهي، تهدف تبحرگرا، خودکارآمدی، سازمان نشان دادند کهها يافته منعکس شده است.

 ،مثبت و معنادار یدهي فراشناختي و خال يت با پيشرفت تح يلي رابطهانتقادی و خودن م

تغيرهاا باا منفاي و معناادار دارناد. سااير م یو اضطراب امتحان با پيشرفت تح يلي رابطه

 (.2معناداری نداشتند )جدول  یپيشرفت تح يلي رابطه

 

 

 



 2931شماره اول، بهار و تابستان دوره پنجم، ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله   64

 (=n 222، ضرايب همبستگی و پايايی متغيرهاي پژوهش )معيار: ميانگين، انحراف 1جدول

 
 p<     25/2>*p**          22/2             . هستندضرايب پايايي اعداد روی  طر،  -
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کاه نتاايج آن در  رگرسيون گام به گاام اساتفاده شادز ا پژوهش، 1 پاس  به سوال در

 ،نخسات گاامکاه در  نادهاا نشاان داديافتاهدر ايان راساتا،  گزارش شده اسات. 1جدول 

بيني پيشرفت رياضي داشته است. ضريب همبستگي ودکارآمدی بيشترين نقش را در پيشخ

درصاد از تغييارات  91 اسات اين متغير توانساته بوده و 57/2متغير با پيشرفت رياضي  اين

وارد  از خودکارآمدی، اضطراب امتحاانپس دوم،  گامبيني کند. در پيشرفت رياضي را پيش

ايان دو  باوده و 41/2متغير با پيشرفت رياضي معادله شده است. ضريب همبستگي اين دو 

بيناي کنناد. ورود اضاطراب از تغييرات پيشرفت رياضي را پيش درصد 98اند متغير توانسته

سوم، ساومين متغياری  گامبيني را افزايش دهد. در درصد توان پيش 4حان توانسته است امت

که وارد معادله شده، خال يت بوده که با ورود اين متغير، ضريب همبستگي اين سه متغير با 

ييارات متغيار درصاد از تغ 61اناد شده است، اين سه متغير توانساته 45/2پيشرفت رياضي 

درصاد تاوان  6 حادود بيني کنناد. ورود خال يات توانساته اساتپيشپيشرفت رياضي را 

 بيني را افزايش دهد.پيش
 

 : خالصه تحليل رگرسيون با مدل گام به گام2جدول 

 R 2R 2R∆ F 1df 2df p بينمتغير پيش گام

 2222/2 256 2 38/47 - 2/ 91 57/2 خودکارآمدی 2

 221/2 259 2 84/78 242/2 2/ 98 41/2 خودکارآمدی و اضطراب امتحان 1

خودکارآمدی، اضطراب امتحان و  9

 خال يت
45/2 61 /2 26/2 47/88 2 251 225/2 

 

حاصا  اساتاندارد ضرايب استاندارد و غيراز  ،پژوهش 9 سوالبه من ور پاس  دادن به 

گازارش شاده  9آن در جادول  از رگرسيون گام به گام مرحله  ب  استفاده گرديد که نتايج

ی باا بتاای اساتاندارد معاادل خودکارآماد ،سوم گاممتغيرها در  با  بول ترتيب ورود است.

، اسات بيني تغييرات پيشرفت تح يلي دری رياضي داشاتهيشپ يشترين سهم را درب 59/2

نقش منفي و خال يات باا بتاای اساتاندارد  -19/2سپس اضطراب امتحان با بتای استاندارد 

 بيني پيشرفت دری رياضي داشته است.پيش نقش مثبت در 12/2
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 ضرايب استاندارد و غيراستاندارد در معادله رگرسيون با مدل گام به گام :3جدول 

 بينمتغير پيش گام

 ضرايب رگرسيون

 
t 

 
 
p 

ضريب 

 b استانداردغير

انحراف 

 معيار

ضريب 

 β استاندارد

 222/2 92/8 57/2 12/2 74/2 خودکارآمدی 2

 
1 

 222/2 78/8 42/2 12/2 89/2 خودکارآمدی

 222/2 27/9 -11/2 25/2 -52/2 اضطراب امتحان

 
9 

 222/2 93/7 59/2 11/2 42/2 خودکارآمدی

 222/2 89/9 -19/2 26/2 -56/2 اضطراب امتحان

 225/2 22/9 12/2 18/2 87/2 خال يت

 

 گيريبحث و نتيجه

آموزان دبيرستاني شهرساتان اصافهان انجاام دانشپژوهش که در گروهي از نتايج اين 

دهاي خودن مو دهي، تفکر انتقادی، گرا، خودکارآمدی، سازمانهدف تبحر شد نشان داد که

باا پيشارفت ی منفي و معنادار رابطهو اضطراب امتحان  ی مثبت و معنادار،رابطه فراشناختي

های سااو بااا يافتااهاز لحااا  جهاات و شاادت همرياضااي داشااتند. اياان روابااط در دری 

؛ چار، و همکااران، 1222گريگاور، ؛ اليوت و ماک2333ين بود )اليوت، های پيشپژوهش

؛ 1223، ز؛ مااوی و ادوارد1227 ؛ مياادلتون و ميگلااي،1229؛ پينتااري  و همکاااران، 1222

و معنادار داشت کاه مثبت  ی(. همچنين خال يت با پيشرفت رياضي رابطه2986پور، محسن

؛ ديويس، 1227؛ رانکو، 1224های پيشين بود )مان، های پژوهشهمسو با يافتهاين يافته نيز 

 (.2988؛ عبدالملکي، 2984؛ حسيني، 1122، ؛ فليث و همکاران2281

های پيشرفت، صرفا هدف تبحرگرا با پيشرفت تح ايلي رابطاه مثبات و از ميان هدف

؛ 1222گريگور، ی از مطالعات )اليوت و مکتعدادنتايج ا در جهت ن ری داشت. اين يافته ب

؛ 1222؛ هاانکون، 1223، ز؛ ماوی و ادوارد1228؛ ليم و همکاران، 1227ميدلتون و ميگلي، 

برخاي ديگار از  یاماا باا يافتاه ( همساو؛2986پاور، ؛ محسان1222ديکاسر و همکااران، 

هدف اجتناب  ،طرفي( ناهمسو بود. از 1222؛ لو و همکاران، 1224مطالعات )گرين و ميلر، 

 هاینداد که اين يافتاه بارخالف يافتاهمعناداری با پيشرفت تح يلي نشان  یاز تبحر رابطه
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 لاو و همکااران (،1223(، باناگ )1222) گريگوراليوت و مکحاص  از تحقيقاتي همچون 

ي نشاان معناداری با پيشارفت تح ايل یهدف عملکردگرا رابطه ،( بود. افزون بر آن1222)

دسات  باين ايان دو متغيار روشني یها به رابطهبرخي پژوهش نيز همگام با اين يافته .نداد

 نشاان ديگاراماا برخاي  ،(1226؛ ولتارز، 2212، 56؛ مک وا و آبرامي1222نيافتند )پينتري ، 

رفت تح ايلي باوده اسات )الياوت و پيشای کننادهبيناي دادند که هدف عملکردگرا پيش

؛ 1228؛ لايم و همکااران، 1222؛ چر، و همکااران، 1225اسکالويک، ؛ 1222گريگور، مک

ز (. همچناين هادف اجتنااب ا2986پاور، ؛ محسان1222؛ لاو و همکااران، 1222 هانکون،

تعادادی از نتاايج معنااداری نداشات. ايان يافتاه باا ی عملکرد با پيشرفت تح يلي رابطاه

وا و آبراماي، ک؛ ما2338همکاران، ؛ هاراکيويکز و 1225مطالعات ناهمسو بود )اسکالويک، 

(. ياک تبياين 2986پور، ؛ محسن1222؛ لو و همکاران، 1222 گريگور،؛ اليوت و مک1222

ي که دارای آموزانکه دانش ارائه داد اين است  توانميبرای نتايج به دست آمده که احتمالي 

ليا  تاکياد ت و کساب مهاارت در تکهدف تبحرگرا هستند، در تح ي  بر افازايش کفايا

ايان افاراد  ، کنند و برای انجام تکالي  دارای انگيزش دروني هستند. باه عباارت ديگارمي

دارای انگيزش دروني هستند و برخالف کساني که انگيزش بيروني دارند، برای انجاام ياک 

آموزاني که چنين هدفي دارناد باه ال دانشفعاليت نياز به تقويت و پاداش بيروني ندارند. مث

دنبال تشويق معلم و والدين نيستند، بلکه خود يادگيری مطالب رياضاي بارای آنهاا هادف 

دری رياضي توساط های تواند اين باشد که شايد کالی. يک تبيين احتمالي ديگر مياست

. زيارا تنهاا ردنادکم و يادگيری اين دری را تقويات مايشدند که فقط فهمعلماني اداره مي

ال پرورش شايستگي خود بودند و يادگيری رياضي را وا عا دوسات آموزاني که به دنبدانش

کاه  با توجه به ايانکردند. اين تبيين هايشان کسب ميشتند پيشرفت بایيي به دلي  تالشدا

 هاای هادفگيریدهد و سااير جهاتری رابطه مثبت با پيشرفت نشان ميگيری تبحجهت

 منطقي است. به ن ر ،دندهرابطه نشان نمي رياضي شرفتپيشرفت با پي

در مقايساه  خودکارآمدیبين، در يک مدل پيشی اين پژوهش نشان داد که ديگر يافته

 هاایهمساو باا يافتاهفت تح يلي دارد. اين يافته ای در پيشرنقش برجسته با ساير متغيرها

؛ گارين و 1222گريگاور، ؛ اليوت و ماک1222چر، و همکاران، ؛ 2333)اليوت،  تحقيقات

؛ 1228؛ لاايم و همکاااران، 1227؛ مياادلتون و ميگلااي، 1226؛ ولتاارز، 1226همکاااران، 

يشارفت پس آنچاه کاه در پ ( است.2983؛ عابديني، با ريان و کدخدايي، 2986پور، محسن
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کند در وهله نخست انت ارات فرد است يعني اين ت اور کاه ای ايفا ميرياضي نقش عمده

های انگيزشاي )بارای مثاال تکلي  توانمناد بداناد. سااير مولفاهدر برخورد با  فرد خود را

کردناد. ياک تبياين ت نقش ماوثری ايفاا نمايگيری هدف پيشرفت( به اندازه انت اراجهت

گيری هادف پيشارفت بيشاتر تحات که خودکارآمدی در مقايسه با جهت احتمالي آن است

رسد کاه طي زمان به تدريج به اين درک مي درتاثير انباشتي از تجارب يادگيری است. فرد 

تواناد زه مايدر يک تکلي  خاص تا چه اندازه توانمند است و در چالش با آن تا چاه انادا

د و بافتي دارن هدف پيشرفت بيشتر جنبه هایگيریفق باشد. اين در حالي است که جهتمو

 اند.تحت تاثير مو عيت

دهي فقاط دهي و ساازمانني مرور ههني، بسطگيری شناختي يعاز ميان راهبردهای ياد

های داد که اين يافته همسو با يافته معناداری با پيشرفت تح يلي نشانی دهي رابطهسازمان

 (،1228) لاايم و همکاااران (،1226) گاارين و همکاااران (،2332) پينتااري  و همکاااران

 های عاشاوریو ناهمسو با يافته ،(2988) جماليدير و بني (،2973حسني )آشتياني و فتحي

ماهيات دری تاا حادود  ( بود. يک تبيين احتمالي آن اسات کاه2932) حسيني (، و2983)

کند که يادگيرنده از کدام راهبردها استفاده کند. مثال اگر از دری فارسي زيادی مشخص مي

ری از بيشات، يادگيرنادگان باه احتماال شاودو زبان انگليسي به عنوان متغير مالک اساتفاده 

رياضاي و  همچاوني يهادریند و اگر از کندهي استفاده ميراهبردهای مرور ههني و بسط

ه ، يادگيرنادگان باه احتماال بيشاتر از راهبردهاای ساازماندهي اساتفادشودفيزيک استفاده 

نقاش زياادی دارد و يادگيرناده  ر ياادگيری رياضايد در نتيجه راهبرد سازماندهي کنند.مي

دهي نماياد. هار سازمان را بايد به طور مداوم مطالب رياضي برخالف يادگيرنده دری زبان

راشاناختي باا دهاي فاختي يعناي تفکار انتقاادی و خاودن مدو راهبردهای يادگيری فراشان

ی مختاری و هاشتند که اين يافته همسو با يافتهمثبت و معنادار دای پيشرفت تح يلي رابطه

( باود. 298)  جمااليديار و بناي (،1228(، ليم و همکاران )1226(، ولترز )1221ريچارد )

کناد کاه آياا بيان ميو دهي است ريزی، بازبيني و ن مدهي فراشناختي معرف طرحخودن م

ايان  د ياا خيار.نادهناد، آگااهي دارکه چگونه يادگيری خود را ن م مايآموزان از ايندانش

دهاد کاه بارای پيشارفت رياضاي نيااز اسات کاه فراگيار از راهبردهاای نشان مي هارابطه

ود را هاای خايری با مشاکالتي مواجاه اسات اشاتباهفراشناختي استفاده کند و اگر در يادگ



 63 ...   پيشرفت رياضی بررسی ارتباط راهبردهاي انگيزشی، راهبردهاي يادگيري و خالقيت با

هاای و راهبردهاا و روش ادهتغييار دهای ياادگيری خاود را اصالح کند، راهبردها و روش

 .  ها کندموثر ديگری را جايگزين آن

همساو باا  فت تح يلي داشت. ايان يافتاهای در پيشرخال يت رابطه مثبت و برجسته

؛ 1221، لياث و همکااران؛ ف1228؛ دياويس، 1227؛ رانکو، 1224)مان،  تحقيقات هایيافته

آماوزان خاالق است که داناشتبيين اين يافته اين  ( بود.2988؛ عبدالملکي، 2984حسيني، 

يسات، هاا بارای ياادگيری مناساب نکه ببينند راهبردهاای آنتفکر  البي ندارند و هر زمان 

کنند و يا اينکه خود به ند و راهبرد ديگری را جايگزين ميگیارسريعا آن راهبرد را کنار مي

اينکاه گيرناد. ياک تبياين ديگار دهند و آنها را ياد مينحوی خال انه مطالب را سازمان مي

 ،ياک شاهر فرهنگاي باودوش آماوزان تيزهادانشمتشک  از  ،حاضرپژوهش  نمونه چون 

و  بارای خال ياتو  داشته سطا فرهنگي بای آموزان،اين دانشهای خانواده احتمال دارد که

 و تقويات دادهوع تفکر را در فرزندانشاان رشاد اين ن و  ائ  بودندارزش  داشتن تفکر باز 

 باشد.ا شده هخود باعث رشد تفکر خالق در فرزندان آن ،ند و اين نگرشاهکرد

های پيشارفت، راهبردهاای گيری هدفطالعه مشخص شد در مدلي که جهتدر اين م

و خال يات باه طاور همزماان بارای انگيزشي، راهبردهای يادگيری شناختي و فراشاناختي 

خال يات  خودکارآمادی، اضاطراب امتحاان و ،بيني پيشارفت رياضاي ر ابات نماينادپيش

خودکارآمادی  ،پيشارفت تح ايلي هساتند. در ايان مادلبيناي موثرترين متغيرها در پيش

آنچاه در پيشارفت  هماانطور کاه در باای گفتاه شاد بایترين وزن استاندارد را داشت. پس

يعناي ايان ت اور  .نخست انت ارات فرد است یکند در وهلهای ايفا ميرياضي نقش عمده

 که فرد خود را در برخورد با تکلي  توانمند بداند يا نداند. 

ي اسات. لایا رواباط کشا  استفاده از روش همبستگ ،اين مطالعه هایمحدوديت  از

غيرهاا توان به عنوان روابط علي فرض کرد. شايد اين روابط ناشي از اثر ساير متشده را نمي

اساتفاده از ابزارهاای خاودگزارش دهاي اسات.  ،حاضاری باشد. محدوديت ديگر مطالعاه

کنناد آوری کنند که ديگران فکار مايهايي را جمعپاس  ری از اين ابزارها ممکن استبسيا

ند و مساووینه باه نگاری کاافي نداشاته باشارست باشد. افراد ممکن است خويشتنبايد د

دبيرستاني انجاام شاده اسات و  آموزانندهند. همچنين اين پژوهش در دانشها پاس  گويه

های با توجه باه يافتاه است. بنابراينآموزان دوره راهنمايي را مورد بررسي  رار نداده دانش

هاای انگيزشاي و دهای پيشرفت، راهبرگيری هدفشود که جهتبه دست آمده پيشنهاد مي
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يادگيری شناختي و خال يت به طور آزمايشي به گروهي از يادگيرندگان آموزش داده شاود 

اده را ام راهبارد بيشاترين اساتفبارای ياادگيری رياضاي از کادافاراد و سپس بررسي شود 

تارين راهبارد دهاي فاراوانشود سازمانبيني ميهای اين مطالعه پيشيافته یکنند. بر پايهمي

 نيز انجاامری های ديگدری برایشود اين پژوهش شنهاد ميپيمورد استفاده باشد. همچنين 

هاای يگار )ابتادايي و راهنماايي( و رشاتههاای تح ايلي دشود. بحث پژوهش در مقطاع

طالعاه تواند زمينه جديدی برای مدانش و غيره( مي - ای و کارحرفه - )فنيتح يلي ديگر 

 باشد. 

از ميانگين نمارات دو نيمساال استفاده  ،ی حاضرمطالعهمحدوديت ترين آخرين و مهم

هاای آتاي شود در پژوهشبود. توصيه ميآموزان به عنوان شاخص پيشرفت تح يلي دانش

 پيشرفت تح يلي استفاده شود.های استاندارد برای از شاخص
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