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تحلیل ساختاری روابط منابع اطالعات خودکارآمدی، باورهای 

 با عملکرد ریاضی و خودتنظیمی گذاریهدف خودکارآمدی،

 5سیده مریم حسینی لرگانی ، 2جمال عبدالملکی ،1صابر عبدالملکی

 51/20/51تاریخ دریافت: 

 51/52/51تاریخ پذیرش: 

 چکیده
متغیرهای منابع اطالعات خودکارآمدی، باورهای  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری روابط

ان آموزدانشبا عملکرد ریاضی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه  دتنظیمیخوو  گذاریهدف خودکارآمدی،

 653به حجم  اینمونهپایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج هستند که از این جامعه به شیوه تصادفی، 

منابع اطالعات خودکارآمدی در ریاضیات،  یهاپرسشنامه ابزار پژوهشانتخاب گردید.  آموزدانش

، پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی و پرسشنامه خودتنظیمی ریاضی بود. نتایج حاصل گذاریدفهپرسشنامه 

با  هادادهابزار پژوهش بود.  و تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول بیانگر پایایی و روایی مناسب از آلفای کرانباخ

 LISREL 8/50 افزارمنربا  (تأییدیاستفاده از تکنیک آماری مدل یابی معادالت ساختاری )تحلیل مسیر 

متغیر باورهای خودکارآمدی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح  :اندآنتحلیل شد، نتایج بیانگر 

 بر متغیر عملکرد ریاضی برابر با اثر کلو  غیرمستقیم( و فاقد اثر 185/2به مقدار ) بر عملکرد ریاضی 25/2

بر عملکرد ریاضی به  25/2بت، مستقیم و معنادار در سطح دارای اثر مث گذاریهدفمتغیر  .بود( 185/2)

متغیر . بود( بر متغیر عملکرد ریاضی 333/2( و اثر کل )055/2مثبت ) غیرمستقیم(، اثر 316/2مقدار )

(، اثر 603/2بر عملکرد ریاضی به مقدار ) 25/2دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در سطح  خودتنظیمی

                                                 
 (ی )نویسنده مسئولئدانشگاه عالمه طباطبا ،درسی یزیربرنامهدکترای  یدانشجو .5
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منابع اطالعات  متغیر .بود( بر متغیر عملکرد ریاضی 153/2( و اثر کل )552/2مثبت ) غیرمستقیم

(، اثر 556/2بر عملکرد ریاضی به مقدار ) 25/2خودکارآمدی دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار در سطح 

 .بود عملکرد ریاضیبر متغیر  (313/2( و اثر کل )135/2مثبت ) غیرمستقیم

، گذاریهدفخود کارآمدی، باورهای خودکارآمدی،  منابع اطالعات: یدیواژگان کل

 ، عملکرد ریاضیخودتنظیمی

 مقدمه

محوری و اساسی در  یرهایمتغیکی از  عنوانبهبر آن  مؤثرعوامل  و 5تحصیلی شرفتیپ

و روان شناسان تربیتی بوده است.  پژوهشگران موردتوجههمواره  ،وپرورشآموزش

نظیر  ،کنترلغیرقابلبیشتر از آنکه به نقش عوامل  ،ارتباطدراینتحقیقات چند سال اخیر 

عوامل  ،، نظیر فراشناختپذیرکنترلبپردازد، به نقش عناصر آموزش پذیر و  و حافظههوش 

در همین راستا  (.0225 ،0استریکلند و گالیمبالدارند ) تأکیدمحیطی و عوامل شناختی 

که از عوامل  انددهیرسه این نتیجه تربیتی، پس از تحقیق فراوان ب و پژوهشگرانروانشناسان 

منابع اطالعات  مواردی از قبیل ،درس ریاضی ویژهبهدر پیشرفت تحصیلی  مؤثرمهم و 

 .باشندیم 3گذاریهدف و 1خودتنظیمی ،3باورهای خودکارآمدی ،6خودکارآمدی

های بسیار رتبه ودر داخل کشور ریاضی  ان در درسآموزدانش عملکرد نامناسب

المللی ریاضیات سومین مطالعه بین»های دوم و سوم راهنمایی در آموزان پایهشضعیف دان

شاهدی بر ضعف عملکرد  5677-78( و تکرار آن در سال تحصیلی 5676-73« )7و علوم

(. 5675؛ کیامنش و خیریه، 5673آموزان ایرانی است )کیامنش و نوری، ریاضی دانش

پژوهشگران  ،است آموزاند ریاضی دانشناظر به ضعف عملکر ،همچنین شواهد متعدد

                                                 
1. Academic achievement 
2. Strickland, O.L. & Galimbal, M. 
3. Sources of Self-Efficacy Information 
4. Self-efficacy 
5. Self-regulation 
6. Goal-Setting 
7. Third International and Science Study (TIMSS) 
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(، مطالعات خود را 5555، 0؛ لنت، لوپز و بیشک5585و بتز،  5پیرو نظریه بندورا )مثل هاکت

 واسطهبهو سایر متغیرهای شخصی که در کنار یا « باورهای خودکارآمدی در ریاضی»بر 

(. 0220، 6و پاجارس اند )شانکریاضی مؤثر هستند، متمرکز کرده عملکرداین باورها بر 

ریاضی عوامل دیگری مانند منابع اطالعات خودکارآمدی  عالوه بر خودکارآمدی

 (5587و همکاران، 3)ارلی گذاریهدفو  (1،0222زیمرمان) خودتنظیمی( 5583، 3)بندورا

 دارند. ریتأث غیرمستقیممستقیم و  صورتبهان آموزدانشعملکرد ریاضی بر 

ارزیابی »یا  ( بر اهمیت باورهای خودکارآمدی5583دورا )اجتماعی بن -نظریه شناختی

و اجرای رفتار الزم جهت رسیدن به عملکردهای  دهیسازمان -های خودفرد از توانایی

در بین چهار منبع اطالعات  .کنددهی و تنظیم رفتار تأکید میدر شکل« معین

اصل تجارب موفق یا ترین منبع، حمهم عنوانبه« دستاوردهای عملکرد»خودکارآمدی، 

( باعث ارتقاء سطح خودکارآمدی و پیشرفت فرد 5583ناموفق فرد است که به نظر شانک )

 (.0222)نقل در شانک،  شودیم

؛ b5553؛ پاجارس، 5553، 7در الگوهای علّی از پیشرفت ریاضی )پاجارس و میلر

مستقیم یا غیرمستقیم  ( نیز تجارب قبلی ریاضی تأثیر0223، 8رانلز -استیونس، آرتورو تالنت

 ، همچنینباورهای خودکارآمدی ریاضی( بر عملکرد ریاضی داشته است واسطهبه)

های وابسته به خاب رشتهنتان دادند که ترغیب فرزندان به ا( نش0223استیونس و همکاران )

، اثرات تجارب ضعیف قبلی را هاآنضمن افزایش دادن سطح خودکارآمدی  ،ریاضیات

های شناختی در ای برای تواناییاجتماعی نقش ویژه -کند. نظریه شناختیینیز محدود م

( با ارائه دو الگوی ساختاری در b5553رفتار حل مسئله قائل است. بر این اساس پاجارس )

دریافت توانایی شناختی در  ،آموزان عادی و تیزهوشبینی عملکرد ریاضی دانشپیش

                                                 
1. Hacket, G; Betz, N.E. 
2. Lent, R.W; Lopez, F.G. & Bieschke, K.J. 
3. Shunk, D.H.; Pajares, F. 
4. Bandura, A. 
5. Zimmerman, B. J. 
6. Earley, P.c., Wajnaroski., & Prest, W. 
7. Pajares, F, & Miller, M.D. 
8. Stevens, T.O.; Arturo, L.W.; Tallent-Rennels, M.K. 
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عامل  نیترمهمارآمدی ریاضی و عملکرد قبلی آموزان عادی پس از خودکالگوی دانش

خودکارآمدی  واسطهبهآموزان تیزهوش مؤثر بر عملکرد ریاضی و در الگوهای دانش

 ریاضی بر عملکرد مؤثر بوده است.

رابطه استفاده از راهبردهای مختلف شناختی و فراشناختی با عملکرد حل مسئله و 

در  خودتنظیمیکارآمدی با راهبردهای و رابطه منابع اطالعات خود پیشرفت ریاضی

ر5556) 0سیآل(، 5550) 5مطالعات بروکوسکی پبیدل و 6(، کا ( و 5558) 3کم

( نیز نشان داده شده است )نقل در دیسوت، رویرزو 0222، دیسوت و رویرز )1کلركدی

( 5551( و شانک )5585کننده در پژوهش زیمرمن )آموزان شرکت(. دانش0225، 3بایس

پیشرفت تحصیلی  ادراکات خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای خودتنظیمی هواسطبه

 7میگدلی (،5586( و )5555شانک ) (،5557) مرمنیزشانک و  مطالعات .بهتری نشان دادند

و  5586همکاران )و  بندورا (،5575و  5576) 5(، گا5573) 8تربورگ (،5557و همکاران )

(، 0225و همکاران ) 50(، روبین5557همکاران )و  55و آرادن (5558) 52ردویک (،5583

نشان دادند که  (0225بایس )دیسوت، رویرزو  ازنقل ( به 5587) 53و پرست 56جناروسکی

 گذاریهدفرابطه مثبت بین منابع اطالعات خودکارآمدی و باورهای خودکارآمدی با 

 (،5588) 51ت(، لی5587همکاران )و  ارلی (،5573همچنین مطالعات تربورگ ). وجود دارد

                                                 
1. Brokowski, H.A. 
2. Allis, L.T. 
3. Carr, K.N. 
4. Biddlcamp, C.W. 
5. Declerk, D.V. 
6. Desoete, A; Royers, H, Buysse. 
7. Middleton, M.J., & Midgley, C 
8. Terborg, J.K. 
9. Gaa, J.P. 
10. Dowker, A. 
11. Aradan, R.S. 
12. Robin, K.T. 
13. Jenaroski, S.E. 
14. Preast, N.F. 
15. Litt, M.D. 
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بیانگر وجود  (5575و  5576) گا (،0225و همکاران ) استریکلند (،5552و همکاران ) 5اریز

 ان هستند.آموزدانشبا عملکرد ریاضی  گذاریهدفبین  رابطه مثبت

 اطالعطات خودکارآمطدی، خودکارآمطدی،    لذا مقاله حاضر قصد بررسی روابطط منطابع   

 مقططع متوسططه اول   نهطم ان پایطه  آمطوز دانشاضی با عملکرد ری یگذارو هدفخودتنظیمی 

 بر طبق مدل مفهومی زیر را دارد. سنندج شهرستان

 
 یاضیعملکرد ر یمدل مفهوم .1شکل 

 فرضیه های پژوهش از قرار ذیل است:

و  یخودکارآمد یاورهاب ،گذاریهدف منابع اطالعات خودکارآمدی، یرهایمتغ -1

 هستند. یاضیر عملکرد ریمعنادار بر متغ م، مثبت ویاثر مستق یدارا خودتنظیمی

 م،یاثر مستق یدارا یو منابع اطالعات خودکارآمد یمیخودتنظ ،گذاریهدف یرهایمتغ -0

 هستند. یخودکارآمد یر باورهایمثبت و معنادار بر متغ

 یرهایمتغمثبت و معنادار بر  م،یاثر مستق یدارا یر منابع اطالعات خودکارآمدیمتغ -6

 .است خودتنظیمی و گذاریهدف

 ت کاربرد دارد.یدر جامعه پژوهش قابل یاضیعملکرد ر یمدل ساختار -3

                                                 
1. Erez, M., Gopher, D., & Arzi, N. 
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 روش پژوهش
نحوه گردآوری  ا توجه بهب از نوع تحقیقات کاربردی و ،به هدف حاضر با توجه پژوهش

مدل یابی  خاص طوربههمبستگی و از نوع ( جزء تحقیقات توصیفی )غیرآزمایشی هاداده

مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چند  .استیا لیزرل  یمعادالت ساختار

بسط مدل  تردقیقمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان 

از معادالت رگرسیون را به  یامجموعه دهدیمخطی کلی است که به پژوهشگر امکان 

 (.55ص  ،5683هومن،دهد ) گونه همزمان مورد آزمون قرار

شهرستان  مقطع متوسطه اول نهمه یپا انآموزدانش کلیه راجامعه آماری این پژوهش 

 آموزدانش 053نفر شامل  185 این پژوهش موردبررسینمونه . دهندیمتشکیل  سنندج

شدند. از هر مدرسه  انتخاب سادهتصادفی  صورتبهکه  بود پسر آموزدانش 056دختر و 

بعد از اعمال متغیرهای کنترل یعنی تعداد  تصادفی انتخاب شدند، رتصوبه آموزدانش 02

و در ریزش  آموزدانش 308فرزندان خانواده و باسواد بودن پدر و مادر، تعداد کل نمونه به 

 رسید. آموزدانش 653به  هاآنبه دلیل عدم همکاری بعضی از والدین( تعداد )نهایی 

 ابزارهای پژوهش از قرار ذیل است:

( بر اساس دیدگاه بندورا در 5555لنت و همکاران ) :ریاضی ینابع اطالعات خودکارآمدم

ای با چهل ماده تهیه کردند که زمینه چهار منبع کسب اطالعات خودکارآمدی، پرسشنامه

میزان توافق دانشجویان با هر یک از عبارات مربوط به این منابع )دستاورد عملکرد، تجارب 

شناختی و عاطفی( را در یک مقیاس لیکرت می، حاالت زیستجانشینی، ترغیب کال

 سنجد.می ایچهاردرجه

 صورتبههای آن گزینه ،است سؤال 62این پرسشنامه شامل  :پرسشنامه خودتنظیمی ریاضی

میلر  وسیلهبهکه  ییهاپژوهش بر اساستنظیم شده است. این پرسشنامه  ایدرجه 1لیکرت 

 (5553) میلرپاچارس و  ( و5557) و همکاران یدگلیم(، 5557و میلر ) (، پاجارس5553)

 در حوزه درس ریاضی تنظیم شده است.
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( مبنی بر لزوم تشابه 5583های بندورا )هماهنگ با آموزه  پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی:

گیری عملکرد و در ساختاری مشابه محتوایی ابزار سنجش خودکارآمدی با آزمون اندازه

های حساب، بردار، عبارت از بخش 53(، این پرسشنامه با 5553اجارس )با پرسشنامه پ

با همکاری و نظارت پایه نهم مقطع متوسطه اول  کتاب ریاضیات هندسهمعادله خط، جبر و 

تعدادی از دبیران مجرب ریاضی تهیه گردید که میزان اطمینان پاسخگو به ارائه پاسخ 

توانم تا )از کامالً مطمئنم که می ایدرجهپنج صحیح به هر سؤال را در قالب یک پیوستار

 سنجد.توانم( میکامالً مطمئنم که نمی

 از مقیاس گذاریهدف گیریاندازهجهت در پژوهش حاضر  :گذاریهدفپرسشنامه 

( 5550)که از مطالعه زیمرمن و همکاران  (5583) تحصیلی الك و بریان گذاریهدف

و  آموزدانشذکر است که این مقیاس نمره مورد انتظار  به الزم استفاده شد. ،شدهاقتباس

در پژوهش حاضر میزان  لذا .ردیگیمدر درس خاص را اندازه  بخشتیرضاحداقل نمره 

درس ریاضی مرتب  در (1الی  5) گانهپنج گذارینمرهان برحسب آموزدانش گذاریهدف

 شد. بندیدرجهو 

ایایی آزمون بکار رفته در این پژوهش، آلفای جهت اطمینان از پ ابزار: ییو روا ییایپا

نتایج آن در جدول  که دیگردپرسشنامه محاسبه  یهااسیمقو کل  هامقیاس کرونباخ زیر

 ارائه شده است. 5شماره 

 پژوهش ی. ضرایب پایایی ابزارها1جدول 

 آلفای کرانباخ 

 875/2 یخودکارآمد یباورها

 778/2 گذاریهدف

 825/2 یمیخودتنظ

 873/2 ینابع اطالعات خودکارآمدم

 

 ییایپژوهش از پا ابزارهایگفت  توانمی آمدهدستبه کرانباخ یر آلفایبا توجه به مقاد

استفاده  تأییدی یعامل یلیابزار از روش تحل یین رواییجهت تع برخوردارند. ییباال  نسبتاً

 .گرددمیارائه  0 شمارهکه نتایج آن در جدول  شد
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 (تأییدیتحلیل عاملی ) گیریاندازهدگی مدل . برازن2جدول 

 RMSEA CFI GFI AGFI خی دو آزمون

 P* 225/2 55/2 53/2 55/2(578/2) 31/60 یخود کارآمد یباورها

 P* 223/2 53/2 51/2 56/2(785/2) 50/53 گذاریهدف

 P* 227/2 56/2 53/2 56/2(318/2) 72/08 یمیخودتنظ

 P* 255/2 50/2 56/2 52/2(068/2) 58/35 یمنابع اطالعات خود کارآمد

 

برای هریک از پرسشنامه  آمدهدستبهتحقیق حاضر مقدار خی دو  گیریاندازهدر مدل 

 و RMSEA، CFI ،GFI یهطا شطاخ  همچنین با توجه به  ،معنادار نبود 21/2در سطح 
AGFI  شودیممطلوب و مناسب قلمداد  هاپرسشنامههر یک از  گیریاندازهمدل. 

آمار  یهاکیتکنبا استفاده از  آمدهدستبهدر تحقیق حاضر اطالعات  :هاداده تحلیلوه شی

از جدول توزیطع   ، در تحلیل توصیفیاندگرفتهقرار  وتحلیلتجزیهتوصیفی و استنباطی مورد 

آمطاری  هطای  افزارنطرم بطا اسطتفاده از    و نمودارهطا مرکزی، پراکنطدگی   یهاشاخ فراوانی، 

EXEEL ،SPSS ر تحلیل استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معطادالت سطاختاری   و د

 .گردیداستفاده  LISREL 8/50 افزارنرمبا استفاده از  (تأییدی)تحلیل مسیر 

 هایافته

 يفیتوص یهاافتهی :الف

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص. 3جدول 

 یفراوان حداکثر حداقل انحراف استاندارد نیانگیم 

 653 82 53 75/8 85/13 د کارآمدیباورهای خو

 653 02 1 06/0 53/51 گذاریهدف

 653 512 62 58/5 53/87 خودتنظیمی

 653 532 32 15/55 50/53 یمنابع اطالعات خود کارآمد
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ق یتحق یرهاین و انحراف استاندارد متغیانگیم هادادهل یج حاصل از تحلیبا توجه به نتا

(، 06/0و  53/51) گذاریهدف(، 75/8و  85/13) یآمدباورهای خودکار  بیترت به

 .باشندی( م15/55و  50/53) یخودکارآمدمنابع اطالعات  ( و58/5و  53/87) یمیخودتنظ

 قیتحق یرهایمتغن یب یهمبستگ ی. بررس4 جدول

 
عملکرد 

 یاضیر

 یباورها

 یخودکارآمد
 خودتنظیمی گذاریهدف

منابع اطالعات 

 یخودکارآمد

    5 *782/2 یمدخودکارآ یباورها

   5 *313/2 *331/2 گذاریهدف

  5 *006/2 *685/2 *368/2 خودتنظیمی

 5 *501/2 *615/2 *316/2 *605/2 یمنابع اطالعات خود کارآمد

 

با  عملکرد ریاضیر یگفت متغ توانیم هادادهل یج حاصل از تحلیبا توجه به نتا

( و 368/2) خودتنظیمی (،331/2) یگذارهدف (،78/2) یخودکارآمدباورهای  یرهایمتغ

 25/2م و معنادار در سطح یرابطه مثبت، مستق ی( دارا605/2) یخودکارآمدمنابع اطالعات 

 .است

( 685/2) خودتنظیمی(، 313/2) گذاریهدف متغیر باورهای خودکارآمدی با متغیرهای

دار در سطح و معنا میمستق دارای رابطه مثبت، (316/2) یخودکارآمدو منابع اطالعات 

 .است 25/2

با متغیرهای  25/2سطح  در معنادارو  میمستق دارای رابطه مثبت، گذاریهدفمتغیر  

 .است( 615/2( و منابع اطالعات خودکارآمدی )006/2) خودتنظیمی

با متغیر منابع  25/2مستقیم و معنادار در سطح  دارای رابطه مثبت، خودتنظیمیمتغیر 

 ( است.501/2) یخودکارآمداطالعات 
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 قیات تحقیبر فرض يمبتن یهاافتهیب: 

 ،یخودکارآمد یباورها منابع اطالعات خودکارآمدی، یرهایمتغ ه اول:یفرض

 یاضیر عملکرد ریم، مثبت و معنادار بر متغیاثر مستق یدارا خودتنظیمیو  گذاریهدف

 هستند.

 بر عملکرد ریاضی خودتنظیمیو  گذاریهدف متغیرهای خودکارآمدی،اثر  بررسی .5جدول 

Sig. T β b مستقل ریمتغ 

 منابع اطالعات خودکارآمدی 77/5 556/2 81/8 *25/2

 باورهای خودکارآمدی 33/50 185/2 87/5 *25/2

گذاریهدف 85/7 316/2 50/8 *25/2  

 خودتنظیمی 13/1 603/2 88/7 *25/2

 

 یخودکارآمدعات ال: متغیرهای منابع اطهادادهبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل  

 یمیخودتنظ( و 316/2) گذاریهدف(، 185/2) یخودکارآمد(، باورهای 556/2)

 یاضیر عملکرد ریبر متغ 25/2مثبت و معنادار در سطح  م،یاثر مستق یدارا( 603/2)

 هستند.

 یخودکارآمد یو منابع اطالعات یمیخودتنظ ،گذاریهدف یرهایمتغ ه دوم:یفرض

 هستند. یخودکارآمد یر باورهایبر متغ ت و معنادارمثب م،یاثر مستق یدارا

 خودکارآمدی اطالعاتو منابع  خودتنظیمی ،گذاریهدفمتغیرهای اثر  بررسی .6جدول 

 باورهای خودکارآمدیبر  

Sig. T β b مستقل ریمتغ 

گذاریهدف 05/7 615/2 35/3 *25/2  

 خودتنظیمی 70/1 605/2 50/1 *25/2

یمنابع اطالعات خودکارآمد 13/8 318/2 88/7 *25/2  
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 خودتنظیمی(، 615/2) گذاریهدف: متغیرهای هادادهبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل 

مثبت و معنادار  ( دارای اثر مستقیم،318/2) یخودکارآمدمتغیر منابع اطالعات و  (605/2)

 بر متغیر عملکرد ریاضی هستند. 25/2در سطح 

مثبت و معنادار بر  م،یاثر مستق یدارا یعات خودکارآمدر منابع اطالیمتغ ه سوم:یفرض

 .است خودتنظیمیو  گذاریهدف یرهایمتغ

 خودتنظیمیو  گذاریهدفاطالعات خودکارآمدی بر متغیرهای  منابع ریمتغاثر  بررسی .7جدول 

Sig. T β b ر مستقلیمتغ ر وابستهیمتغ 

گذاریهدف 52/1 013/2 31/8 *21/2  منابع اطالعات 

 خودتنظیمی 78/3 585/2 73/1 *21/2 یکارآمدودخ

 

دارای اثر متغیر منابع اطالعات خودکارآمدی : هادادهبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل 

 خودتنظیمی و (013/2) گذاریهدف یرهایمتغبر  25/2مثبت و معنادار در سطح  مستقیم،

 .است (585/2)

 ت کاربرد دارد.یجامعه پژوهش قابلدر  یاضیعملکرد ر یمدل ساختار ه چهارم:یفرض

 

 عملکرد ریاضی تجربیمدل  .2شکل 
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 (تأییدیر یتحلیل مسساختاری ). برازندگی مدل 8جدول 

 برآورد شاخ 

00/520 درجه آزادی برکای  نسبت مجذور (P =2.713) 

 53/2 (CFIتطبیقی )شاخ  برازندگی 

 /.50 (NFIبرازندگی )شاخ  نرم شده 

 .RMSEA)) 250تقریب نس خطای جذر برآورد واریا

 /.GFI)) 53 شاخ  نکویی برازش

 /.AGFI)) 50برازش نکویی  شدهلیتعدشاخ  

 

کطه   اسطت  00/520برابر بطا   آمدهدستبهمقدار خی دو  ،تحقیق حاضر یدر مدل ساختار

 همچنطین  .اسطت  هطا دادهو حاکی از برازش مطدل بطا    نیستمعنادار  21/2این مقدار در سطح 

، 250/2، 50/2، 53/2بطا  برابطر   به ترتیب AGFI و CFI ،NFI،RMSEA، GFI مقادیر

توجططه بططه شططاخ   بططا گیططریانططدازهبیططانگر میططزان خطططای کططم در  کططه اسططت 50/2و  53/2

RMSEA یهططاشططاخ بططا توجططه بططه  یمططدل سططاختار و بططرازش CFI ،NFI، GFI و 

AGFI  شودیمقلمداد  هادادهبا. 

 (یاضیعملکرد روابسته )ر یرها بر متغیو کل متغ غیرمستقیم م،یاثرات مستق بررسی .9جدول 

 اثر کل غیرمستقیماثر  میاثر مستق ریمتغ

 185/2 - 185/2 یخودکارآمد یباورها

 333/2 055/2 316/2 گذاریهدف

 153/2 552/2 603/2 خودتنظیمی

 313/2 135/2 556/2 یمنابع اطالعات خود کارآمد

 

ت بطه  یط ن قسطمت و بطا عنا  یط در ا ر مدلیو نمودار مس هادادهل یج حاصل از تحلیبا توجه به نتا

ق بطر  یط تحق یرهایاثرات کل متغ درنهایتو  غیرمستقیمم، یاثرات مستق یجدول فوق به بررس

 :استر یز به شرحم پرداخت که یخواه یاضیعملکرد رر وابسته یمتغ

ت یط و درنها غیرمستقیمفاقد اثر ( 185/2م )یاثر مستق یدارا یخودکارآمد یباورهار یمتغ

 .است 185/2برابر با  یاضیر عملکرد ریاثر کل آن بر متغ
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ت اثطر  یط درنها ( و055/2) غیرمستقیم(، اثر 316/2م )یاثر مستق یدارا گذاریهدفر یمتغ

 .است یاضیر عملکرد ریبر متغ (333/2کل )

ت اثطر  یط درنها ( و552/2) غیرمسطتقیم (، اثر 603/2م )یاثر مستق یدارا متغیر خودتنظیمی 

 یر منطابع اطالعطات خودکارآمطد   یط ت متغیط و درنها یاضط یر عملکطرد ر یمتغ ( بر153/2کل )

ر یط متغ ( بطر 313/2ت اثطر کطل )  یدرنها ( و135/2) غیرمستقیم، اثر (556/2مستقیم )اثر دارای 

 .است عملکرد ریاضی

 بحث

 دکارآمططدی،اطالعططات خودکارآمططدی، خو روابططط منططابع یدر مقالططه حاضططر قصططد بررسطط 

 نهطم مقططع متوسططه اول   ان پایطه  آمطوز دانش یاضیبا عملکرد ر گذاریو هدف خودتنظیمی

 که: اندآنانگر یج بینتا ،میداشت را یاضیعملکرد ر یبر طبق مدل عل سنندج شهرستان

ر عملکطرد  یط م، مثبطت و معنطادار بطر متغ   یاثر مسطتق  یدارا یخودکارآمد یر باورهایمتغ -

لنطت، لطوپز    (،5585) بتز هاکتو ،(5583بندورا ) ج مطالعاتیاصل با نتاج حینتا .است یاضیر

 یر باورهطططایطططمتغ اثرگطططذاریدر بطططاب  (0220)شطططانک و پاجطططارس،  (،5555) و بیشطططک

بطر ایطن اسطاس     .باشندیم جهتهمهمسو و ان آموزدانش یاضیبر عملکرد ر یخودکارآمد

انگیزش درونی، قدرت انتخطاب  احساس شایستگی،  ازلحاظافراد دارای خودکارآمدی باال 

انگیطز در سططح بطاالتری از افطراد دارای     و تعهد به اهداف و پشتکار در برابر تکالیف چالش

 گیرند.خودکارآمدی پایین قرار می

 اسطت.  یاضط یر عملکطرد ر یم، مثبت و معنادار بر متغیاثر مستق یدارا خودتنظیمیر یمتغ -

کمطپ  (، کطار و بیطدل  5556) سیآلط (، 5550بروکوسطکی ) ج مطالعطات  یج حاصل بطا نتطا  ینتا

در بطاب   (0225) دیسوت، رویرز و بطایس  ،(0222و رویرز ) کلرك، دیسوت( و دی5558)

ایطن یافتطه بطا     .باشطند یمط  جهطت همهمسو و  یاضیبر عملکرد ر خودتنظیمیر یمتغ اثرگذاری

دگیری نطه  قابل توجیطه اسطت. در ایطن نظریطه، یطا      خوبیبه خودتنظیمیمبانی نظری یادگیری 

کطه توسطط خطود     شطود یمط تعریطف   ایواقعطه بلکطه   ،مطلب القایی از طرف دیگران عنوانبه

یطک تکلیطف    کطه وقتیفعال هستند، یعنی  خودتنظیمان آموزدانش .افتدیماتفاق  آموزدانش
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 قبلطی، در نظطر   یهطا دانسته کارگیریبهمرتب کردن اهداف،  وسیلهبه شودیمیادگیری ارائه 

 یهطا ططرح و در نظطر گطرفتن    مسطئله ب راهبردها، طراحی یطک نقشطه، حملطه بطه     گرفتن تناو

عملکطرد   ی، لطذا دارا کننطد یمط هماهنگ برای برخورد با مشکل، رفتارشان را اداره و کنترل 

 هستند. یباالتر یلیتحص

 اسطت.  یاضیر عملکرد ریم، مثبت و معنادار بر متغیاثر مستق یدارا گذاریهدفر یمتغ -

(، لجططن و 5587همکططاران )و  ارلططی (،5573مطالعططات تربططورگ )ج یا نتططاج حاصططل بططینتططا

و  5576گطا )  (،0225و همکطاران )  استریکلند (،5552و همکاران ) اریزر (،5588همکاران )

 جهططتهطم همسطو و   یاضط یبطر عملکطرد ر   گطذاری هطدف ر یط متغ اثرگطذاری در بطاب  ( 5575

فطرد روشطن و مشطخ  و     گطذاری فهدچه ن گفت چنا توانیمافته ین یدر باب ا .باشندیم

زان یط م ن شطده باشطد،  یتطدو  یک برنامه آموزشیدر قالب  هاآندن به یزان تالش جهت رسیم

 نقش خواهد کرد. یفایآنان ا یلیمهم در عملکرد تحص یعامل عنوانبهافراد  گذاریهدف

اثططر  یدارا یخودکارآمططد یو منططابع اطالعططات یمیخططودتنظ ،گططذاریهططدف یرهططایمتغ-

ج یبطا نتطا  ج حاصطل  ینتطا  .هسطتند  یخودکارآمطد  یر باورهطا یط مثبت و معنادار بطر متغ  ،میمستق

و همکططاران  یگططدلیم (،5586( و )5555شططانک ) (،5557همکططاران )شططانک و  مطالعططات

بنطدورا و   (،5575و  5576) گطا  (،5587پرسطت ) و  ی(، جناروسک5573تربورگ )(، 5557)

آرادن  ،(5558ک و همکطاران ) یدو (،0225ن و همکاران )یروب (،5583و  5586همکاران )

پاجططارس  ،(5553) پاجططارس و میلططر ،(0223اسططتیونس و همکططاران ) (،5557و همکططاران )

b)5553)  و منطابع اطالعطات    گطذاری هطدف  یرهطا یمتغ اثرگذاریدر باب  (5586شانک )و

 ( و شطانک 5585زیمطرمن ) ج مطالعطات  یو با نتطا  یخود کارآمد یبر باورها یخود کارآمد

 جهطت هطم همسو و  یخودکارآمد یبر باورها یمیر خودتنظیمتغ اثرگذاریدر باب  (5551)

 تطری عالی یهاهدف که یانآموزدانش اوالًگفت  توانیمج ین نتایا تبییندر باب  .باشندیم

منططابع  دومططا هسططتند. ییبططاال یخودکارآمططد یباورهططا یدارا ،گزیننططدبرمططیخططود  یرا بططرا

 برحسطب را  هطا تیط فعالانجطام   ییو توانطا  هطا تیصطالح  توانطد یمط  ،یخودکارآمطد  یاطالعات

افطراد   یخطود کارآمطد   یلطذا باورهطا   .ا کاهش دهطد یش یافراد افزا یخودکارآمد یباورها

، یغنط  ین منابع اطالعطات یو هر چه ا رندیگیمقرار  یخودکارآمد یمنابع اطالعات ریتأثتحت 
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بطه عبطارتی بطا     خواهنطد بطود.   تطر مناسطب ز ین یخودکارآمد یباورها مناسب و سازنده باشند،

هایشططان در حططوزه ریاضططی آمططوزان پیرامططون توانططاییتقویططت یططا اصططالح اطالعططات دانططش 

در دو بعد اطالعات مبتنی به حاالت زیسطتی و عطاطفی و اطالعطات مربطوط بطه       خصوصبه)

سطوما   .در ریاضطیات را بهبطود بخشطید    هطا آنتوان سطح خودکارآمطدی  ترغیب کالمی( می

 شطود یمط یطک تکلیطف یطادگیری ارائطه      کهوقتیفعال هستند، یعنی  خودتنظیمان آموزانشد

گرفتن تناوب راهبردهطا،   قبلی، در نظر یهادانستهکار گیری ، بمرتب کردن اهداف وسیلهبه

هماهنطگ بطرای برخطورد بطا      یهطا ططرح و در نظر گطرفتن   مسئلهطراحی یک نقشه، حمله به 

 یباورهطا  گیطری شکلن امر خود منجر به ی، لذا اکنندیمکنترل  مشکل، رفتارشان را اداره و

 .گرددیمدر افراد  یخودکارآمد

 یرهطا یمتغو معنطادار بطر    مثبطت  م،یاثر مستق یدارا یر منابع اطالعات خودکارآمدیمتغ -

 (،5587پرسطت ) و  یبا مطالعات جناروسطک  حاصلج ینتا .است خودتنظیمیو  گذاریهدف

ر منطابع  یط متغ اثرگطذاری در بطاب   (،5583و  5586همکطاران ) نطدورا و  ب (،5575و  5576) گا

 (،5557همکطاران ) ج مطالعطات شطانک و   یو بطا نتطا   یمیبر خودتنظ یت خودکارآمدااطالع

و  ی(، جناروسطک 5573تربطورگ ) (، 5557و همکاران ) یگدلیم (،5586( و )5555شانک )

و همکاران  روبین (،5583و  5586همکاران )بندورا و  (،5575و  5576گا ) (،5587پرست )

ر یط متغ اثرگذاری( در باب 5557( و آرادن و همکاران )5558ک و همکاران )یدو (،0225)

در بطاب   .باشطند یمط  جهطت همهمسو و  گذاریهدفر یبر متغ یمنابع اطالعات خودکارآمد

 یرسط افطراد در شطناخت اهطداف و بر    ی: منطابع اطالعطات  اوالًگفطت   تطوان یمط ج ین نتاین اییتب

ن یتطا بهتطر   کنطد یمبه افراد کمک  هاراهن یدن به اهداف و کنترل و نظارت بر ایرس یهاراه

تا بتواننطد   دن به اهداف داشته باشندیر رسین کنترل و نظارت را بر مسیشتریر و بیهدف و مس

 ند.یو کنترل نما ریزیبرنامهمنظم  صورتبهبه اهداف مدنظر  یابیخود را در دست یهاتالش

در مطدل   ت کطاربرد دارد. یط در جامعطه پطژوهش قابل   یاضط یعملکطرد ر  یمدل سطاختار  -

که ایطن مقطدار در    است 00/520برابر با  آمدهدستبهتحقیق حاضر مقدار خی دو  یساختار

، CFIمقطادیر   همچنطین  اسطت  هطا دادهو حاکی از برازش مدل بطا   نیستمعنادار  21/2سطح 

NFI،RMSEA، GFI و AGFI 50/2و  53/2، 250/2، 50/2، 53/2بطا  بطر  برا به ترتیب 
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 و بطرازش  RMSEAتوجه بطه شطاخ     با گیریاندازهبیانگر میزان خطای کم در  که است

قلمطداد   هطا دادهبطا   GFI و CFI ،NFI، GFI یهطا شطاخ  بطا توجطه بطه     یمطدل سطاختار  

د ر عملکطر یط متغ راتییط تغدرصطد از   3/15ن یطی مستقل قطادر بطه تب   یرهایمتغن یهمچن .شودیم

 تطوان یمط  یاضیر عملکرد ریمستقل بر متغ یرهایمتغبا احتساب اثرات کل  .باشندیم یاضیر

 بططه ترتیططبان آمططوزدانططش یاضططیبططر عملکططرد ر اثرگططذارین یشططتریب برحسططبرهططا را یمتغ

منطابع اطالعطات خطود     ،یخودکارآمطد  یباورهطا  ،گطذاری هطدف ر یط متغ نمود: بندیاولویت

 .خودتنظیمیو  یکارآمد

 پطژوهش،  مناسطب از نتطایج   برداریبهرهه نتایج حاصل از پژوهش حاضر جهت با توجه ب

 :گرددیمزیر مطرح  یهاشنهادیپ

تقویطت و اصطالح منطابع     ،شناسطایی الزم در بطاب   یهطا یبررسط بطه   گطردد یمشنهاد یپ -5

های سزایی در استفاده از مهارته تواند سهم بمی که آموزاناطالعات خودکارآمدی دانش

 داشته باشد، پرداخته شود. گذاریو هدف یخودکارآمد یباورها ی،خودتنظیم

: بطه نمطرات آنطان    صطرفاً  انآمطوز دانش یاضیعملکرد ر یابیدر ارز گرددیمشنهاد یپ -0

 ،یخود کارآمطد  یباورها ان،آموزدانش یهاهدفل نوع یاز قب یبلکه به عوامل ،توجه نشود

ق به شناخت نقاط قطوت  ین طریتوجه شود تا بد زیآنان ن یو منابع اطالعات خودتنظیمیزان یم

مناسطب درصطد    ریطزی برنامطه پرداخطت و بطا    هطا نطه یزمک از یط ان در هر آموزدانشو ضعف 

 ت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف اقدام نمود.یتقو

که در مدل حاضر در نظطر   یگرید تأثیرگذار یرهایمتغ ییبه شناسا گرددیمشنهاد یپ -6

 ،یگطر ید مطؤثر  یرهطا یمتغ نمطودن ق بتطوان بطا وارد   ین طریتا بد ته شودپرداخ اندنشدهگرفته 

 ن نمود.ییشتر تبیان را بآموزدانش یاضیعملکرد ر تغییراتزان یم

و  موردبررسطی  یلیمختلطف تحصط   یهاهیپامدل حاضر در جوامع و  گرددیمشنهاد یپ-3

 اقدام نمود. یبوم ک بافتیا اصالح مدل در یق به بهبود ین طریرد تا بدیقرار گ یابیارز
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