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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي و شناسایي سهم هر یك از متغيرهاي انواع جهتگيري هدف و راهبردهاي
یادگيري خودتنظيمي در پيشبيني پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بود .پژوهش حاضر از نوع مقطعي بوده
و رویکرد توصيفي از نوع همبستگي هست .جامعهي آماري در این پژوهش عبارت است از کليهي دانش-
آموزان سال اول دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه در شهر رشت که در سال تحصيلي  1132 -31به تحصيل
اشتغال داشتند .از بين دانشآموزان  164نفر ( 202پسر و  156دختر) با روش نمونهگيري خوشهاي
چندمرحلهاي و با توجه به حجم جامعه انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامهي راهبردهاي یادگيري
پينتریچ و دي گرو ،پرسشنامهي سنجش جهتگيريهاي هدف اليوت و مك گریگور بود .براي
تجزیهوتحليل دادههاي پژوهش از تحليل رگرسيون چندمتغيره با استفاده از برنامهي کامپيوتري SPSS
استفاده شد .نتایج مؤید این مطلب است که متغيرهاي راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي و جهتگيري هدف
تسلطي بهصورت مثبت و جهتگيري هدف عملکردي بهصورت منفي پيشبيني کنندههاي معناداري براي
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بوده و سهم راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي در این زمينه بيش از سایر
متغيرها است.
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واژگان کلیدي :پيشرفت تحصيلي ،جهتگيري هدف ،خودتنظيمي ،دانشآموزان

مقدمه
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان یکي از شاخصهاي مهم در ارزیابي آموزشوپرورش
است و تمام کوششهاي این نظام ،درواقع براي جامهي عمل پوشاندن به این امر است.
به عبارتي ،جامعه و بهطور ویژه آموزشوپرورش ،نسبت به سرنوشت ،رشد و تکامل
موفقيتآميز و جایگاه فرد در جامعه عالقهمند است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون
اعم از ابعاد شناختي و کسب مهارت و توانایي و نيز در ابعاد شخصيتي ،عاطفي و رفتاري،
آنچنانکه باید ،پيشرفت کند و تعالي یابد .با توجه به اینکه ميزان پيشرفت تحصيلي یکي
از مالكهاي کار آیي نظام آموزشي است ،کشف و مطالعه متغيرهاي تأثيرگذار بر
عملکرد تحصيلي ،به شناخت بهتر و پيشبيني متغيرهاي مؤثر در مدرسه ميانجامد.
بنابراین ،بررسي متغيرهایي که با پيشرفت تحصيلي در دروس مختلف رابطه دارد ،یکي از
موضوعات اساسي پژوهش در نظام آموزشوپرورش است (علي بخشي و زارع.)1123 ،
امروزه پيشرفت تحصيلي دانشآموزان بهعنوان یك شاخص مهم براي ارزیابي نظام-
هاي آموزشي موردتوجه قرارگرفته است .عالوه بر این ،پيشرفت تحصيلي همواره براي
معلمان ،دانشآموزان ،والدین ،نظریهپردازان و محققان تربيتي نيز حائز اهميت بوده است.
براي مثال ،پيشرفت تحصيلي یادگيرندگان یکي از مهمترین مالكهاي ارزیابي عملکرد
معلمان محسوب ميشود .براي دانشآموزان و دانشجویان نيز معدل تحصيلي معرف توانایي
هاي علمي آنها براي ورود به دنياي کار و اشتغال و مقاطع تحصيلي باالتر است .شاید به
علت همين اهميت باشد که نظریهپردازان تربيتي و بسياري از محققان ،پژوهشهاي خود
را بر شناخت عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي متمرکز کردهاند .ازجمله عوامل مؤثر بر
پيشرفت تحصيلي ميتوان از عوامل انگيزشي و شناختي نام برد .موضوع خودتنظيمي ارتباط
نزدیکي با انگيزش دارد .درگذشته ،بسياري از پژوهشگران رابطه بين فرآیندهاي شناختي
و انگيزشي را با عملکرد تحصيلي بهطور مجزا بررسي کردهاند ،ولي امروزه اکثر روان-
شناسان به هر دو مؤلفه شناخت و انگيزش و نقش آنها در یادگيري توجه دارند و بر
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اساس نظریههاي جدید ،مانند یادگيري خودتنظيمي ،مؤلفههاي شناخت ،انگيزش ،اهداف
و عملکرد تحصيلي آنها را بهصورت مجموعههاي درهمتنيده و مربوط به هم در نظر مي
گيرند (رستگار و همکاران.)1122 ،
یکي از مهمترین عوامل انگيزشي مؤثر بر راهبردهاي خودتنظيمي دانشآموزان ،اهداف
پيشرفت آنها است .از طریق یادگيري خودتنظيمي ابعاد انگيزشي ،شناختي و محيطي فرایند
یادگيري بر محور خود و توسط خود یکپارچه ميگردد .یادگيرندهي خودتنظيم براي خود
اهدافي انتخاب و برنامهریزي ميکند و تالشهایش را معطوف رسيدن به آن اهداف و برنامه-
ها ميکند و جریان یادگيري خود را نظارت و ارزیابي و در صورت ضرورت اصالح ميکند.
این سازه ابتدا در سال  1361توسط بندورا 1مطرح شد (کدیور .)1120 ،پژوهشهاي متعدد
نشان از آن داشته است که فراگيراني که مهارت بيشتري در یادگيري خودتنظيمي دارند،
تجارب یادگيري خود را فعاالنه و از راههاي بسيار متنوع هدایت مينمایند( .شانك و
زیمرمن .)1334 ،2آنان از راهبردهاي نظارتي مناسبي سود ميجویند و هر زمان که
ضرورت داشته باشد ،راهبردهاي یادگيري مورداستفاده را در پاسخ به ملزومات خود،
ویژگيهاي تکليف و شرایط محيط یادگيري ،تغيير ميدهند (زیمرمن.)2003،
نقش راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي در حوزههاي مختلف موردبررسي قرارگرفته
است .یکي از مهمترین حيطههایي که یادگيري خودتنظيمي بر آن تأثير یا با آن ارتباط
دارد ،جهتگيري اهداف پيشرفت 1است .اليوت ،)2010( 4جهتگيري هدف را روشي
ميداند که فرد بر اساس آن دربارهي شایستگي خود قضاوت ميکند .جهتگيريهاي
اهداف ،شامل اهداف و معاني هستند که شخص براي رفتار پيشرفت خود در نظر ميگيرد
(ریان و پينتریچ.)2011 ،5
مطالعات زیادي نشان دادهاند که دانشآموزاني که جهتگيري تبحري را انتخاب
ميکنند ،راهبردهاي یادگيري سازگارا نهتر و متناسبتري را به کار ميبندند .براي مثال،
1. Bandura
2. Schunk & Zimmerman
3. goal achievement
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پينتریچ و دي گروت ( )2010در مطالعهاي دریافتند که بين پذیرش اهداف تبحري و کاربرد
راهبردهاي یادگيري شناختي و فراشناختي رابطهاي مثبت وجود دارد .همخوان با این یافته،
چند مطالعه دیگر نشان داده است که بين اهداف تبحري پذیرفتهشده دانشجویان و راهبردهاي
یادگيري شناختي و فراشناختي عميق یا خودتنظيمي آنها ،رابطه مثبتي وجود دارد (اليوت و
همکاران2002 ،؛ پينتریچ .)2006 ،ارتباط بين اهداف عملکردي و درگيري شناختي در
دانش آموزان دبيرستان و دانشجویان با ابهام روبروست .براي مثال برخي از مطالعات نشان
دادهاند که شاخص کلي یا مرکب اهداف عملکردي با کاربرد فراوانتر راهبردهاي یادگيري
در شرایط خاص رابطه دارد (بوفارد -بوکارد و همکاران .)2001 ،1مطالعات دیگر در ارائهي
شواهد روشني که بتواند رابطه اهداف عملکردي پذیرفتهشدهي دانشآموزان را با کاربرد
راهبردهاي شناختي ،فراشناختي یا خودتنظيمي توسط ایشان نشان دهد ،ناکام ماندهاند
(پينتریچ و گارسيا.)2002 ،2
از نگاهي دیگر ،مشخصشده است که عوامل دیگري نيز ممکن است بر راهبردهاي
خودتنظيمي اثرگذار باشند یا ميانجي رابطه بين جهتگيريهاي هدفي و راهبردهاي
خودتنظيمي گردند .همانطور که دووك و لگت )2003( 1پيشبيني کردهاند ،بعضي از آثار
منفي اهداف عملکردي ،فقط در سطوح پایينتر کفایت ادراكشده اتفاق ميافتند .وقتي
افراد خوب عمل ميکنند یا خود را باکفایت ادراك ميکنند ،شواهد کمتري دال بر تفاوت
بين پيامدهاي اهداف پيشرفت وجود دارد (اليوت و مك گرگور .)2011 ،4این الگوي یافته-
ها ،پيشنهاد ميکنند که اهداف عملکردي ،حتي براي افرادي که از کفایت عملکردي پایيني
برخوردارند ،هميشه آثار منفي در برندارد .افراد با اهداف عملکردي به این فکر ميکنند که
چگونه عملکردشان با دیگران مقایسه ميشود و هميشه در حال ارائهي توانایي خود به
دیگران هستند .درنتيجه آنها احتمال دارد که از چالش اجتناب کنند ،خصوصاً وقتيکه
کفایت ادراكشده پایين باشد ،زیرا امکان ارائهي کفایت برایشان وجود دارد ،حتي وقتي
1. Bouffard, T. & Etal
2. Pintrich & Garcia
3. Dweck, C. S. & Leggett, E. L
4. Elliot, A. J. McGregor, H. A. & Gable, S
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ادراك کفایت باالست و افراد مطمئن هستند که ميتوانند بهخوبي عمل کنند .افراد با جهت-
گيري عملکردي ممکن است فرصتهاي یادگيري را قرباني این کنند که جلوي دیگران
خوب به نظر برسند (اليوت .)2003 ،بنابراین ،به هنگام پيگيري اهداف عملکردي ،افرادي
که با مشکالت عملکردي مواجهاند احتمال دارد پيامدهاي منفي را نشانه سطح توانایي خود
تفسير کنند و احتماالً در برابر خطر تداوم شکست ،تالش بيشتر یا ترك کار را انتخاب کنند.
بر این اساس ،دووك و لگت موافقاند که جهتگيري هدفي عملکردي ميتواند بهطور
خاص براي افرادي که کفایت ادراكشدهي پایينتري دارند و یا در توانایي خود تردید
دارند ،ناسازگارانه باشد .پژوهشگران در یك مطالعه آزمایشگاهي که در آن اهداف
دستکاري ميشد ،دریافتند که افراد داراي شرایط اهداف تبحري یا یادگيري ،الگوي
سازگارانه تري را نشان ميدهند ،صرفنظر از سطح کفایت ادراكشدهي آنها در انجام
یك تکليف خاص .بااینوجود ،الگوي ارائهشده توسط افراد داراي شرایط اهداف
عملکردي مبتني بر سطح کفایت ادراكشدهي آنها است .افراد داراي شرایط عملکردي
که مهارتشان را خوب ارزیابي ميکنند ،الگوهاي سازگارانهاي از خود نشان ميدهند،
درحاليکه آنهایي که مهارتشان را پایين ارزیابي ميکنند ،الگوهاي ناسازگارانه تري را بروز
ميدهند .بنابراین مهارت ادراكشده ،در انجام تکليف رابطه بين اهداف عملکردي و رفتار
را ميانجيگري ميکند (اليوت و مك گرگور.)2011 ،
مطالعات انجامشده بيانگر آن است که استفاده دانشآموزان از راهبردهاي یادگيري
عملکرد تحصيلي آنان را بهبود ميبخشند .راهبردهاي یادگيري بهمثابهي ابزاري است که در
حل مشکالت تحصيلي مورداستفاده قرار ميگيرند و به دانشآموزان کمك ميکنند تا
مهارتهایي را که در طول دوران تحصيل به آنها نياز دارند ،رشد و توسعه دهند .شناسایي
و تقویت این راهبردها به فرد کمك ميکند تا با تکيهبر توانایيهاي خود و کشف و تقویت
آنها قادر باشد با موفقيت کامل تحصيالت آموزشگاهي را پشت سر بگذارد (نولن و
هاالدینا.)2010،1

1. Nolen & Haladyna

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره سی و ششم ،سال یازدهم ،تابستان 44

02

در ایران نيز رابطه بين راهبردهاي یادگيري خودنظمجو با پيشرفت تحصيلي در مطالعاتي
موردبررسي قرارگرفته و نتایج ،حاکي از آن است که یادگيري خودتنظيمي عامل مؤثري در
پيشرفت تحصيلي است (محمودي1123 ،؛ سليمان نژاد .)1122 ،باوجود اهميت استفاده از
این راهبردها ،پژوهشگران نشان دادهاند که متأسفانه دانشآموزان ،نهتنها دانش پایهاي
ضعيف از این دسته راهبردهاي مؤثر دارند ،بلکه هنگام برخورد با تکاليف مشکل نميدانند
چطور راهبردهاي سازگارانه جهت فهم و حل تکاليف انتخاب و ارزیابي کنند (زیمرمن،
.)2002
بنابراین ،استفاده دانشآموزان از راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي در مدارس ضرورتي
است انکارناپذیر که در صورت تحقق یافتن آن دانشآموزان نهتنها مطالب درسي را بهخوبي
خواهند فهميد؛ بلکه در امور تحصيلي خودانگيخته و مسئوليتپذیر ،فعال و عالقهمند شده و
ميتوانند ازنظر تحصيلي پيشرفت قابلتوجهي داشته باشند .از طرفي بررسيهاي انجامشده
بيانگر اهميت راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي در شکلگيري هدفهاي پيشرفت هستند؛
هدفهاي گوناگون ميتوانند عملکردهاي متفاوتي را در افراد به دنبال داشته باشند.
بنابراین ،شناخت عوامل تأثيرگذار بر این هدفها ميتواند در بهبود عملکرد یادگيرندگان
مؤثر باشد .مطالعات زیادي نشان دادهاند که دانشآموزاني که جهتگيري تبحري را انتخاب
ميکنند ،راهبردهاي یادگيري سازگارا نهتر و متناسبتري را به کار ميبندند .براي مثال،
پينتریچ و دي گروت ( )2010در مطالعهاي دریافتند که بين پذیرش اهداف تبحري و کاربرد
راهبردهاي یادگيري شناختي و فراشناختي رابطهاي مثبت وجود دارد .همخوان با این یافته،
چند مطالعه دیگر نشان داده است که بين اهداف تبحري پذیرفتهشدهي دانشجویان و
راهبردهاي یادگيري شناختي و فراشناختي عميق یا خودتنظيمي آنها ،رابطه مثبتي وجود
دارد (اليوت 2010؛ اليوت ،مك گروگر.)2011 ،
بهرغم مطالعات انجامشده درزمينهي تأثير یادگيري خودتنظيمي و جهتگيري هدف
بر پيشرفت تحصيلي ،کمتر مطالعهاي است که همزمان رابطه این دو متغير را برافزایش
پيشرفت تحصيلي بررسي کرده باشد .بنابراین ،انجام این مطالعه باهدف تعيين ميزان رابطه
بين راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي و جهتگيري هدف با پيشرفت تحصيلي ضروري به
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نظر ميرسد تا با استفاده از نتایج آن بتوان انگيزهي تحصيلي فراگيران را در ادارهي مستقل
و نيز بهينهسازي تجارب یادگيري آنها در کالس ،مدرسه و سایر فضاهاي آموزشي
افزایش داده و از این طریق به پيشرفت درسي آنها کمك کرد.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع مقطعي بوده و روش مورداستفاده ،روش توصيفي از نوع همبستگي هست.
جامعة آماري :جامعهي آماري در این پژوهش عبارت بود از کليهي دانشآموزان سال
اول دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه در شهر رشت که در سال تحصيلي  1132 -31به تحصيل
اشتغال داشتند؛ که شامل  2632پسر و  6532دختر و درمجموع  15210نفر بودند.
نمونه و روش نمونهگيري :از بين دانشآموزان  164نفر ( 202پسر و  156دختر) با
روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .به این صورت که در هر یك از
مناطق برخوردار ،نيمهي برخوردار و محروم نواحي سهگانه آموزشوپرورش شهر رشت ابتدا
یك دبيرستان دخترانه و پسرانه انتخاب شد ،سپس از بين کالسهاي سوم هر یك از
دبيرستانهاي شهر رشت بهتصادف کالسهایي انتخاب و در هر کالس نيز بهاندازهي الزم
دانشآموز بهصورت تصادفي انتخاب گردید.
ابزار :پرسشنامهي راهبردهاي انگيزشی يادگيري ( )MSLQپينتريچ و دي

گروت ( :)0991این پرسشنامه از سال  1326بهطور رسمي در «مرکز ملي مطالعات آمریکا»
براي بهبود راهبردهاي یادگيري در دورههاي متوسطه و بعدازآن طراحي شد .این پرسشنامه
بهطورکلي داراي دو بخش است :بخش اول که به انگيزش مربوط است در این تحقيق
موردتوجه و ارزیابي قرار نگرفته است اما بخش دوم ،که راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي
را ميسنجد ،موردپژوهش قرارگرفته است.
اعتبار این آزمون را حسيني نسب ( )1113با استفاده از روش تحليل عوامل بررسي کرد
که نتایج بهدستآمده آلفاي کرونباخ براي دو مقياس راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي به
ترتيب  0/64و  0/62بود.
پرسشنامهي سنجش جهتگيريهاي هدفی اليوت و مك گرگور ( :)0100براي
سنجش بُعد جهتگيري هدف افراد بر طبق الگوي چهاروجهي ( )2×2تهيهشده توسط
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اليوت و مك گرگور ( )2001که براي نخستين بار الگوي « »2×2هدفهاي پيشرفت را
تهيه کردند استفادهشده است که مشتمل بر  12گویهي خودگزارشي است .هر هدف سه
گویه را در برميگيرد .سؤالهاي  1 ،1و  3جهتگيري هدفي عملکردي -رویکردي ،سؤال-
هاي  2 ،2و  12تبحري -رویکردي ،سؤالهاي  5 ،1و  10تبحري -اجتنابي و سؤالهاي 4 ،6
و  11عملکردي -اجتنابي را موردسنجش قرار ميدهند .پرسشهاي این پرسشنامه داراي
هفت گزینهي از «کامالً در مورد من صدق ميکند» (نمره )1؛ تا «بههيچوجه در مورد من
صدق نميکند» (نمرهي  )1است.
به پژوه و همکاران ( )1121نيز با استفاده از روش مذکور براي خرده مقياسهاي جهت-
گيري هدفي تبحري -رویکردي ،تبحري -اجتنابي ،عملکردي -رویکردي و عملکردي-
اجتنابي ،به ترتيب ،ضرایب آلفاي  0/13 ،0/0،24/22و  0/26به دست آوردند.
ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشآموزان :براي ارزیابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
از معدل کل نمرههاي درسي نيمسال تحصيلي آنان استفاده شد که این کار با مراجعه به اسناد
و مدارك تحصيلي موجود در پروندهي تحصيلي دانشآموزان و با هماهنگي با مسئولين
مربوطه انجام گرفت.

یافتههاي پژوهش
براي تجزیهوتحليل نتایج پژوهش از روشهاي آماري ضریب همبستگي پيرسون ،تحليل
رگرسيون چندمتغيره با استفاده از برنامهي کامپيوتري  SPSS.19استفاده شد.
جدول  1نتایج حاصل از همبستگي پيرسون را نشان ميدهد.
جدول  .1ماتریس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش

راهبردهاي یادگيري
خودتنظيمي
جهتگيري هدف
عملکردي
جهتگيري هدف تسلطي

راهبردهاي یادگيري

جهتگيري هدف

جهتگيري هدف

خودتنظيمي

عملکردي

تسلطي

1
./*414
./*214

1
1
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همانطور که جدول فوق نشان ميدهد راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي با جهتگيري

هدف عملکردي داراي همبستگي معنادار  )p<./05( ./414و با جهتگيري هدف تسلطي داراي
همبستگي معنادار  )p<./05( ./214است .جدول  2ترتيب حذف و اضافه شدن متغيرهاي
پيشبين در مراحل رگرسيون را ارائه ميکند .متغيرهاي پيشبين عبارتاند از راهبردهاي
یادگيري خودتنظيمي ،جهتگيري هدف تسلطي و جهتگيري هدف عملکردي؛ و متغير
مالك پيشرفت تحصيلي دانشآموزان است .در مرحلهي اول ،متغير راهبردهاي یادگيري
خودتنظيمي وارد مرحله شده است .در گام دوم ،متغير اهداف عملکردي نيز وارد مرحله
شده و مرحله جدید با دو متغير راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي و جهتگيري هدف
عملکردي تعریفشده است و سرانجام در گام سوم ،متغير اهداف تسلطي نيز به مرحله
اضافهشده و مراحل با سه متغير راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي ،جهتگيري هدف تسلطي
و جهتگيري هدف عملکردي تعریفشده است.
جدول  .2ترتيب حذف و اضافه شدن متغيرهاي پيشبين در مراحل رگرسيون گامبهگام
مراحل

1

متغيرهاي پيشبين واردشده
در مراحل

خطاي 0/05

خودتنظيمي

خودتنظيمي
جهتگيري هدف عملکردي

1

رگرسيون گامبهگام پيشرو با احتمال

راهبردهاي یادگيري

راهبردهاي یادگيري
2

متغيرهاي اضافهشده

روش

گام اول
جهتگيري هدف
عملکردي

راهبردهاي یادگيري

جهتگيري هدف

خودتنظيمي

عملکردي

جهتگيري هدف عملکردي

جهتگيري هدف

جهتگيري هدف تسلطي

تسلطي

رگرسيون گامبهگام پيشرو با احتمال
خطاي 0/05
گام دوم
رگرسيون گامبهگام پيشرو با احتمال
خطاي 0/05
گام دوم
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جدول  1خالصهي نتایج حاصله در مراحل رگرسيون گامبهگام را ارائه ميکند .متغيرهاي
پيشبين عبارتاند از راهبردهاي یادگيري خودتنظيمي ،جهتگيري هدف تسلطي و جهت-
گيري هدف عملکردي؛ و متغير مالك پيشرفت تحصيلي دانشآموزان است .مقدار آر
تنظيمشده در گام اول نشان ميدهد که مرحله مورداستفاده  0/041واریانس پيشرفت
تحصيلي آزمودنيها را توجيه کرده است .در گام دوم ،پس از اضافه شدن جهتگيري هدف
عملکردي ،مرحله حاصله  0/052واریانس را توجيه ميکند؛ و سرانجام در گام سوم ،پس از
اضافه شدن جهتگيري هدف تسلطي ،مرحله بهدستآمده  0/015واریانس پيشرفت
تحصيلي را توجيه ميکند .با توجه به نتيجهي آزمون دوربين -واتسون ( )1/42فرض استقالل
باقيماندهها (خطاها) پذیرفته ميشود.
جدول  .3خالصهي مراحل رگرسيون گامبهگام
تغييرات آماري
مجذور

مجذور R

خطاي

تغيير

تنظيمشده

استاندارد

مراحل

R

R

1

0/202

0/041

0/041

2

0/213

0/051

0/052

2/125

1

0/222

0/021

0/015

2/152

مجذور

تغيير
F

df1

df2

2/131

0/041

15/13

1

142

0/001

0/014

5/02

1

141

0/026

0/026

3/14

1

146

0/002

R

تغيير
P

جدول  4نتایج تحليل واریانس مراحل رگرسيون گامبهگام را ارائه ميکند .در مرحله
اول ( F=15/13و  ،)P<0/001در مرحله دوم ( F=10/50و  )P<0/001و در مرحله سوم
( F=10/41و  .)P>0/001درنتيجه هر سه مرحله معنادار هستند؛ اما با توجه به اینکه مجموع
مجذورات رگرسيون در مرحله سوم ( )145/605بيش از دو مرحله دیگر بوده و مجموع
مجذورات خطاي آن نسبت به دو مرحله قبلي کمتر است ،درنتيجه مرحله سوم بيشترین توان
پيشبيني پيشرفت تحصيلي را داشته و مناسبترین مرحله است.
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جدول  .4تحليل واریانس مراحل گامبهگام
مراحل

مجموع مجذوراتSS

درجه آزاديdf

 1رگرسيون

16/210

1

باقيمانده

1620/254

142

کل

1156/521

143

 2رگرسيون

100/240

2

باقيمانده

1656/221

141

کل

1156/521

143

 1رگرسيون

145/605

1

باقيمانده

1610/312

146

کل

1156/521

143

ميانگين مجذورات MS

F

16/210

P

15/136

4/222
50/120

0/001

0/001

10/500

4/111
42/515

0/001

10/425

4/656

جدول  5اطالعات در مورد متغيرهاي پيشبيني که به ترتيب در سه مرحله واردشدهاند
را ارائه ميدهد .هر سه متغير پيشبيني معنيداري بودند .راهبردهاي خودتنظيمي و اهداف
تسلطي بهصورت مثبت و اهداف عملکردي بهصورت منفي پيشبيني کنندههاي معنيدار
پيشرفت تحصيلي بودند .درنتيجه براي مرحله سوم خواهيم داشت :مجذور آر تنظيمشده =
F )1 ،146( = 6/606 ،P<0/001 ،0/015
جدول  .5ضرایب رگرسيون گامبهگام
ضرایب استاندارد نشده
مراحل

1
2

1

B

خطاي استاندارد

(ضریب ثابت)

11/415

0/112

راهبردهاي خودتنظيمي

0/554

0/113

(ضریب ثابت)

14/105

0/212

ضرایب استاندارد
β

t

P

12/222

0/001

1/314

0/001

11/611

0/001

راهبردهاي خودتنظيمي

0/625

0/142

0/215

4/136

0/001

اهداف عملکردي

-0/222

0/102

-0/120

-2/241

0/026

(ضریب ثابت)

11/424

0/244

15/310

0/001

راهبردهاي خودتنظيمي

0/510

0/145

0/132

1/511

0/001

اهداف عملکردي

-0/152

0/102

-0/126

-1/264

0/001

اهداف تسلطي

0/161

0/116

0/122

1/121

0/002

0/202
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معادله رگرسيون مرحله سوم:
(اهداف تسلطي) ( + 0/161اهداف عملکردي) ( + -0/152راهبردهاي خودتنظيمي)
 = 11/424 + 0/510پيشرفت تحصيلي
نتيجه اینکه در پاسخ به سؤال اصلي پژوهش ،متغيرهاي راهبردهاي خودتنظيمي و اهداف
تسلطي بهصورت مثبت و اهداف عملکردي بهصورت منفي پيشبيني کنندههاي معنيدار
پيشرفت تحصيلي بوده ،راهبردهاي خودتنظيمي بيشترین سهم ( ،B=)0/510اهداف
عملکردي ( )B= -0/152و اهداف تسلطي ( B=)0/161نيز متغيرهاي پيشبيني کنندهي
بعدي پيشرفت تحصيلي در دانشآموزان مقطع متوسطهي رشت بودند.

بحث و نتیجهگیري
دانش آموزان داراي اهداف یادگيري و آنهایي که اهداف عملکردي دارند ،ازنظر هوش
کلي تفاوتي ندارند ولي عملکرد آنها در کالس ميتواند بسيار متفاوت باشد .وقتي دانش-
آموزان عملکرد گرا با مانعي روبهرو ميشوند ،مأیوس شده و عملکردشان بهطورجدي صدمه
ميبيند .در مقابل ،زماني که دانشآموزان یادگيري گرا با مانع روبهرو ميشوند ،به تالش
خود ادامه ميدهند و انگيزش و عملکرد آنها ممکن است افزایش یابد (پينتریچ.)2004 ،
همچنين ،جهت کاهش ترس از ارزیابي منفي و اتخاذ اهداف عملکردي و گرایشي توسط
دانشجویان ،شيوهي ارزشيابي معلمان با محوریت کسب تسلط انجام شود و روشهاي
ارزشيابي با این اولویت جایگزین روشهاي ارزشيابي از طریق مقایسه گردند.
دانش آموزان یادگيري گرا ،با احتمال بيشتري از راهبردهاي فراشناختي خودتنظيمي
استفاده ميکنند (دیگنات و بروتنر .)2002 ،1دانشآموزان عملکردگرایي که تصور ميکنند
توانایي کمي دارند ،احتماالٌ به حالت درماندگي ميافتند ،زیرا معتقدند شانس کمي براي
گرفتن نمره خوب دارند (سيدمحمدي .)1126 ،دانشآموزان یادگيري گرایي که تصور مي-
کنند توانایي آنها کم است به این صورت احساس نميکنند؛ براي آنها مهم است که

1. Dignath & Buettner
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خودشان چقدر ميتوانند یاد بگيرند ،بدون اینکه به عملکرد دیگران توجهي داشته باشند
(دوك.)2010،1
گرایش سطحي به یادگيري ،گرایشي است که انگيزش دانشآموزان کسب شرایط الزم
با حداقل تالش هست .این گرایش با دانشآموزاني سروکار دارد که کار را به دليل مجبور
بودن انجام ميدهند نه به ميل خود .به دليل فقدان انگيزش دروني در انجام تکاليف،
راهبردهاي این گرایش معموالً یادگيري از طریق حفظ طوطيوار است .دانشآموز آنچه را
باید یاد بگيرد انجام ميدهد و عالقه چنداني به یادگيري معناي آنچه یاد ميگيرد ندارد و
بيشتر با انگيزش بيروني ترکيبشده است تا انگيزش دروني (احمدي ده قطبالدیني.)1122 ،
گرایش عمقي به یادگيري بر اساس انگيزش دروني و عالقه شخصي هست .همچنين
راهبرد مرتبط با این گرایش راهبردي است که دانشآموزان معنا و روابط دروني را جستجو
ميکند .یادگيري عمقي بر اساس دانش موجود فرد ساخته ميشود و با یك تمایل قوي
فردي براي یادگيري و کسب دانش ارتباط دارد .گرایش عمقي به یادگيري گرایشي است
که دانشآموزان را قادر ميسازد تا دانش موجود خود را بسازند و دانش جدید را جستجو
کنند و بسيار سودمند براي دانشآموزاني است که مسيرهاي یادگيري مخصوص به
خوددارند (جکسوا و کالندا.)2015 ،2
خودتنظيمي ،فرآیندي جاري و چرخهاي است که آیندهنگري ،عمل و تأمل را شامل
ميشود .آیندهنگري ،تعيين هدف و برنامهریزي راهبردي ازجمله اجراي قصدها را شامل
ميشود .فرد به دنبال این آیندهنگري پيش از عملکرد ،بازخورد ميگيرد و از موانع،
مشکالت ،وقفهها و مزاحمتهاي گوناگون آگاه ميشود .او با در دست داشتن این
اطالعات ،به ارزیابي و بررسي شرایط ميپردازد و درباره آنها تأمل ميکند .تأمل ،به آینده-
نگري آگاهانهتر قبل از عملکرد منجر ميشود .بعدازاینکه خود سنجي صورت گرفت ،به
فرایندهاي تعيين هدف و اجراي قصدها اضافه ميشود و وسيلهاي را در اختيار فرد قرار
ميدهد که ميتواند به کمك آن دربارهي پيشرفت هدف اطالعاتي کسب نماید (بك،1
1. Dweck
2. Jakesova & Kalenda
3. Back
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2012؛ کرین .)1334 ،1نتایج بهدستآمده همسو بامطالعه آلتون و اردن ،)2011( 2بين
راهبردهاي خودتنظيمي و خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي در زمينه ریاضي در دانش-
آموزان دختر و پسر در ترکيه رابطه مثبت و معناداري مشاهدهشده است اما نوع بهکارگيري
این راهبردها در دو جنس متفاوت بوده است .همچنين نتایج مشابهي با مطالعات (نورویچ،1
1321؛ پينتریچ و دي گروت1330 ،؛ زیمرمن و مارتينز1330 ،؛ سيگرس و بوکارتس1331 ،؛
پاجارس و کرانزلر1335 ،4؛ فورتير1335 ،؛ شاي1331 ،؛ لوپز1332 ،؛ انرو و ویاله1332 ،؛
آدر)2004 ،
در مطالعات زیادي به بررسي رابطه بين اهداف تسلط ،اهداف عملکردي گرایش –
اجتناب ،راهبردهاي یادگيري و عملکرد تحصيلي پرداختهشده است .در این مطالعات رابطه
مثبت بين اهداف تسلط و فرایندهاي عميق یادگيري و عملکرد تحصيلي گزارششده است.
در بررسي روابط اهداف تسلط با پيشرفت مدرسه دي بالید و همکاران )2010( 5پي بردند
که اهداف تسلط با نمرات مدرسه رابطه مثبت دارند (دمبو )2004،6و در مطالعه گراهام و
گوالن )2010( 1پيشرفت تحصيلي با اهداف تسلط رابطه بهتر و سازگارتري نسبت به اهداف
عملکردي نشان داد .اهداف تسلط تأثير مثبت بر روي پيشرفت تحصيلي دارند اما این تأثير
همانطور که انتظار ميرود غيرمستقيم و از طریق ميزان تالش براي انجام تکليف و استفاده
از راهبردهاي عميق یادگيري هست .در بررسي رابطه اهداف تسلط با پيشرفت تحصيلي نتایج
متفاوتي نيز بهدستآمده است که بهعنوان نمونه ميتوان به مطالعه نولن )2002( 2اشاره کرد
که بين اهداف تسلط با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري مشاهده نشد (دوپيرت و مارین،
 .)2003آموزش باورهاي کنترل (هکاسن و اسچالز1335 ،؛ سيمير )2006 ،ميتواند به ارتقاء
راهبردهاي خودتنظيمي کمك به سزایي کند .به عبارتي اجرا نمودن برنامه آموزشي با به
1. Crane
2. Altun & Erden
3. Norwich
4. Pajares & Kranzler
5. De Bilde
6. Dembo
7. Graham & Golan
8. Nolen, S. B.
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بارگيري باورهاي کنترل سالمت و عزتنفس بر ارتقاي سالمت روان دانشآموزان ،شامل
احساس دروني خوب بودن و اطمينان از کارآمدي و اتکا به خود ،ظرفيت رقابت ،تعلق بين
نسلي و خودشکوفایي توانایيهاي بالقوه و هيجاني و غيره ميشود .با برگزاري این دورههاي
آموزشي ،دانشآموزان فراميگيرند که تا چه حد تحت کنترل عوامل دروني (خود) و یا
بيروني (افراد مؤثر یا بانفوذ و بخت و اقبال هست) بر اساس این آموزش جهتگيري بر فرد
مبتني است .برخي از مصادیق باورهاي کنترل ثانویه شامل توقف اهداف رقابتي ،افزایش
احساس کنترل فردي در فرایند دسترسي به اهداف و پيشبيني وقوع احتمالي تجارب هيجاني
مثبت ميباشند .از دیگر موارد کاربردي ،آموزش مهارتهاي شناختي ـ رفتاري (دکرو و
همکاران2002 ،؛ دزایگيلوسکي و همکاران2004 ،؛ ریکينسون .)1331 ،با کمك این
آموزش نيز ميتوان کنترل شرایط اضطراب و فشارهاي رواني را براي دانشآموزان ميسر
کرد و ميتوان از شيوههاي گروهي براي انجام آن استفاده کرد .در اصل ،دليل کارآمدي
شيوههاي گروهي آموزش مهارتهاي مقابلهاي شناختي -رفتاري زیربناي آموزشي آنها
است .چراکه در این شيوه هم بر جنبههاي شناختي و هم رفتاري تأکيد ميشود .از سوي
دیگر ،براي اثربخشي بيشتر آموزشها به زمان بيشتري نياز است .همچنين ،کنترل عوامل
اثرگذار ميتواند در اثربخشي بيشتر این آموزشها مؤثر باشد ،در این آموزشها بر شناسایي
و تغيير الگوهاي فکري غير انطباقي مانند همهیاهيچ ،1تعميم مفرط 2و فاجعه پنداري 1و
الگوهاي رفتاري سازش نایافته مانند سوءمصرف مواد تأکيد ميشود.
در مطالعاتي که در رابطه با اهداف عملکردي گرایش -اجتناب ،فرایندهاي یادگيري و
پيشرفت تحصيلي انجامشده نتایج ناسازگاري بهدستآمده است .در مطالعه گرین و
همکارانش ( )2004بين اهداف عملکرد و فرایندهاي عميق یادگيري و عملکرد تحصيلي
رابطهاي مشاهده نشد .در مطالعه دو پيرت و ما رین ( )2005نتایج نشان داد که اهداف
عملکردي صرفاّ پيشبيني کننده راهبردهاي سطحي یادگيري هستند و سهم معناداري در
تبيين واریانس راهبردهاي عميق یادگيري بعد از کنترل اهداف تسلط ندارند .در مطالعه
1. All-or-none
2. Overgeneralization
3. Catastrophizing
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اليوت و مك گرگور ( )2011بين اهداف عملکرد -اجتناب و فرایندهاي عميق پردازش
اطالعات رابطه منفي و بين اهداف عملکرد -اجتناب با راهبردهاي سطحي یادگيري رابطه
مثبت و بين اهداف عملکردي و راهبردهاي عميق یادگيري رابطه قوي مشاهده شد (دوپيرت
و مارین .)2005 ،در مطالعه اليوت ،شل ،کلي بُئِس و مایر ( )2005بين اهداف عملکرد-
اجتناب با پيشرفت تحصيلي رابطه منفي و بين اهداف عملکرد-گرایش با پيشرفت تحصيلي
رابطهي مثبت ،در مطالعه پاریس ووینوگرید )2010( 1بين پيشرفت تحصيلي و اهداف
عملکرد -گرایش و عملکرد اجتناب رابطه منفي مشاهده شد ،در مطالعه ميس و همکاران

2

( )2003اهداف عملکرد -گرایش تأثير منفي روي پيشرفت تحصيلي داشتند ،در مطالعه
گراهام و گوالن )2010( 1بين پيشرفت تحصيلي با اهداف عملکرد رابطهاي مشاهده نشد .در
پایان ،متغيرهاي این پژوهش درمجموع توانستند بخشي از واریانس پيشرفت تحصيلي را تبيين
نمایند .مي توان گفت بخش بزرگي از واریانس این متغيرها تبيين نشده است .لذا پيشنهاد
ميگردد بهمنظور تبيين واریانس باقيمانده ،پژوهشهایي با تمرکز بر سایر عوامل درون فردي
(ازجمله شخصيت ،سبك تفکر ،سبك پردازش اطالعات و غيره) و برون فردي (از قبيل
نقش مدرسه ،دانشگاه ،عوامل فرهنگي ،همساالن ،سبك زندگي خانواده ،سياستهاي
آموزشوپرورش) مؤثر در این زمينه صورت گيرد.
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