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تکلیف،  زشِمدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ار

 جوئی تحصیلینظمهای پیشرفت و خوددرگیری شناختی، هیجان

 2صغری ابراهیمی قوام، 0نورعلی فرخی، 4فریبرز درتاج، 1کامران شیوندی چلیچه

 33/20/3131تاریخ پذیرش:  13/20/3131تاریخ دریافت: 

 چکیده
های پیشرفت تحصیلی، هیجانرزش تکلیف، درگیری شناختی، علّی بین ا این پژوهش با هدف آزمون رابطۀ

آماری  جامعۀبدین منظور از  .جوئی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ریاضی صورت پذیرفتخودنظم

نفر  012نفر از دانش آموزان ) 012 ای ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهروش نمونهپژوهش، با استفاده از 

به  3131- 3131تحصیلی  شهر تهران در سالهای نفردختر( از پایۀ سوم رشته ریاضی دبیرستان 031پسر و 

س درگیری شناختی )تجدید نظر (، مقیا3333، خرده مقیاس ارزش تکلیف )پینتریچ و دی گروت پرسشنامۀ

های پیشرفت (، مقیاس هیجان0221، گز و لیونگکمبر بی)( 7F-R-LPQ یند یادگیریشدۀ دو عاملی فرآ

جویی تحصیلی )پینتریچ و ( و مقیاس خودنظم0220و پری، ز پکران، گوئیتز، تیت) (AEQقبل از امتحان )

های تجربی نشان نتایج تحلیل مدل معادالت ساختاری با استفاده از داده .(، پاسخ دادند3332، دی گروت

داد که، پیشرفت تحصیلی به طور مستقیم و غیر مستقیم از متغیرهای پیش بین ارزش تکلیف، درگیری 

نتایج این پژوهش حاکی از آن  .پذیردجوئی تحصیلی تأثیر میت و خودنظماختی، هیجان های پیشرفشن

( در حد بسیار  تعدیل شده شبراز نیکوییشاخص ) AGFIها به جز شاخص است که، تمامی شاخص

خطی بین  د و این بیانگر این است که، رابطۀها برازش خوبی داراند و مدل با دادهمطلوب گزارش شده

علّی  مفروض رابطۀ الگوی"کلی پژوهش مبنی بر  مکنون وجود دارد؛ بنابراین فرضیۀ یهامتغیرها و سازه
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های پیشرفت و بین ارزش تکلیف با پیشرفت تحصیلی از طریق میانجیگری درگیری شناختی، هیجان

 .تأیید شده است "ها استجوئی تحصیلی برازنده دادهخودنظم

 امتحان، از قبل پیشرفت هایهیجانرزش تکلیف، درگیری شناختی ،اکلیدی:  واژگان

 تحصیلی،پیشرفت تحصیلی، مدل معادالت ساختاری جوییخودنظم

 مقدمه

های اخیر مورد توجه در سال که آموزش ریاضی شاخه ای از علوم و معرفت بشری است

های سریع علمی و تأثیر آن در ابعاد مختلف پیشرفت .محافل علمی قرار گرفته است

فرادی که، به ساده ترین مشاغل آشنایی با مقدمات ریاضی را حتی برای ازندگی بشر، لزوم 

نظام ارتباطی به این دانش به عنوان یک  .پردازند، روز به روز آشکارتر ساخته استمی

کند تا فهم دقیق و درستی از اطالعات، الگوها و استدالل ها به دست انسان کمک می

درس ریاضی مطرح است، از دورۀ ابتدایی شروع از چه به عنوان مشکل یادگیری آن .آورد

یابد و افراد ناتوان در یادگیری ریاضیات کسانی های تحصیلی باالتر تداوم میو تا دوره

هستند که، به رغم برخورداری از هوش طبیعی، سالمت جسمانی و روانی و نیز 

جدی برخورداری از محیط اجتماعی و اقتصادی مناسب، در درس ریاضیات مشکالت 

به  .(3131دارند و در مقایسه با همساالن خود پیشرفت کمی دارند )عباسی حسین آبادی، 

سو و دشواری طبیعی مفاهیم، پیچیدگی عمل تفکر و یادگیری در انسان از یک بیان دیگر 

هایی که در درس ریاضی وجود دارد، از سوی دیگر و همچنین ها و استداللمهارت

ن، شفاف نبودن اهداف آموزشی و عوامل دیگری چون رغبت ناکارآمدی برخی از معلما

و انگیزش یادگیرندگان، موجب ناکامی بسیاری از یادگیرندگان در کسب نتایج مطلوب 

بنابراین  .شودو سردی آنان نسبت به این درس می در دروس ریاضی و در نتیجه بیزاری

رفتار ریاضی و  نجشهای آموزشی یادگیری سهای متفاوت به مقولهشناخت نگرش

 .(0221، 3ها، از اهمیت خاصی برخوردار است )باسیپرداختن به آن

                                                           
0. Bassey, B. A  



 0  ... ،تکلیف ارزشِ؛ برمبنای ریاضی تحصیلی پیشرفت یابی مدل

های فرد نسبت به روانشناس مشهور، باورها یا قضاوت(، 3332) 3به اعتقاد بندورا

 -در نظریۀ شناختی .های وی تأثیر داردای خود در انجام وظایف و مسئولیتهتوانایی

ار به هم پیوسته و پیچیده که، انسان در درون یک ساخت فرض بر این استاجتماعی بندورا، 

میان عوامل شخصی، رفتاری و محیطی است )همان  0کند که، مستلزم جبر تقابلیعمل می

ها و باورهای شناختی نهفته مانند: خودکارآمدی، عوامل شخصی شامل کنش .منبع(

عوامل رفتاری  .ها استراهبردی، ادراکات، عواطف و ارزش فرایندهای فراشناختی، دانش

عوامل محیطی، ساختار بافت  .های فردی، بیان کالمی و انتخاب ها استشامل: کنش

گیری، ترغیب ر مستقیم شکل داده شده به وسیلۀ سرمشقیادگیری، اجتماعی و تجارب غی

، 1؛ زیمرمن3331گیرد )بندورا، ادی گوناگون اطالعات را در بر میکالمی و شکل های نم

های در هیجان هاهای پیشرفت، کنترل و ارزشراین هیجان های وابسته به فعالیتنابب.(0220

ها، تمرکزهای توجهی، بیشتر در این هیجان .گردده فعالیت، به عمل و رفتار باز میمربوط ب

های مربوط به پیامدهای گذشته، حال و ارزیابی .از عمل متمرکز است تا بر نتایج و پیامدها

یادگیری آموزی که، از مطالعه و برای مثال؛ نگاه دانش .ن مورد نقش ندارندآینده، در ای

برد، بر فعالیت یادگیری معطوف است و به نتایج و پیامدهای آن مطالب جدید لذت می

هایی مانند: (، هیجان0221پکران و همکاران ) .(0222، 1توجهی ندارند )سی زنتمالی

کنند و خستگی و شرم را تبیین و توصیف میامیدواری و ناامیدی، غمگینی، خشم، غرور، 

 .ها می پردازندرد این هیجانبه پیش بینی و برآو

کی از مهمترین مسائل مورد عالقۀ پژوهشگران در زمینۀ های اخیر، یدر سال

خودکنترلی و  با اهمیت احساس های پیشرفت تحصیلی، نقش محوری وموقعیت

؛ وال، 0230، 1؛ وان پارک و اسپرلینک3333، 0جوئی فرد است )لموسخودنظم

                                                           
0. Bandura 
7. reciprocal determinant 
0. Zimmerman, B. J. 
4. Csikszentmihalyi. M. 
5. Lemos  
6. Won park, S & sperling, R. 



 1069 تابستان، 03، شمارة هشتم دورهفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  2

، 1و استیو ؛ برنارد0220، 0؛ هامن0223، 3کارلوسنانز، کبیناچ، گنزالس، پیندا و دیگران

، میه و 0223، 1؛ آرتیو0220، 0؛ کانگ، شین و نوح0223، 1؛ نوس0221؛ افکیدز، 0223

متعاقب از این  و پیامدهای چندگانۀ ”های پیشرفتدیگر هیجان از طرف .(0232، 2میه

پکران، تجارب نیز همواره در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران آموزشی بوده است )

های پیشرفت را در برخی از قلمروهای مفهومی مانند ( و نقش تعیین کنندۀ هیجان0222

؛ لینن برینک 0223؛ آرتینو، 0221ن، اند )پکرای، انگیزشی و عملکرد مطالعه کردهیادگیر

عالوه بر اثرات  .(0232؛ پکران، گوئیتز، دنیلس، استاپنیسکی و پری، 0221و پینتریچ، 

بر روی پیشرفت تحصیلی ریاضی جویی های پیشرفت و خودنظممتغیرهای هیجان

با  های دیگری از جمله درگیری شناختی و همچین ارزش تکلیف نیزآموزان، متغیردانش

 ، از آن به عنوان درجۀ”ارزش تکلیف“در ادبیات مربوط به  .دنپیشرفت تحصیلی ارتباط دار

؛ عالقه، اهمیت و شود و شامل سه مؤلفۀسودمندی ادراک شدۀ تکلیف یاد می اهمیت و

 .(0233، 3؛ به نقل از نی، الئو و لیائو3331، 3سودمندی است )ایکلز، پارسونز و همکاران

برای مثال؛ اگر  .محرکی قوی است، تا فرد را برای انجام کاری برانگیزاند ”ارزش تکلیف“

د، سودمند و مهم است، با گیرناشته باشندکه، آنچه آن ها یاد میآموزانی باور ددانش

 32کنند )دوریک، ویداازند و تالش و پافشاری بیشتری میپردانگیزۀ بیشتری به یادگیری می

را می توان به  ”ارزش تکلیف“ .(0221و ایکلز،  33کین-یویس؛ سیمپکینز، د0221و ایکلز، 

بر انتخاب  ”ارزش تکلیف“ .عنوان سائقی برای تعامل در فعالیت های تحصیلی تعریف کرد

کند که، اهداف (، بیان می0223، الئو و نی )30لیم .راهبردهای یادگیری نقش دارد

                                                           
0. Valle, Carlosnunez, Cabanach, Gonzales, Pienda & et all. 
7. Hammann  
0. Barnard & Steve  
4. Knouse  
5. Kang, shin & Noh 
6. Artive  
2. Mih & Mih 
8. Eccles, Parsons & et all. 
9. Nie, Lau & Liau 
03. Durik, Vida  
00. Simpkins, Davis-Kean 
07. Liem  
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عالوه بر این امروزه، مفهوم  .عملکردی و راهبردهای یادگیری عمیق با هم ارتباط دارند

این مفهوم به  .درگیری تحصیلی از سوی پژوهشگران مختلف به کار برده شده است

کنند، صرف فعالیت های هدفمند آموزشی میکیفیت تالش اشاره داردکه، دانش آموزان 

، النگ و 3تا به صورت مستقیم به دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند )ریچاردسون

به بیان دیگر رویکرد عمیق برای یادگیری با انگیزش درونی، درگیر شدن  .(0221، 0وودلی

با موضوع اصلی و میل به دانستن همه چیز در مورد یک موضوع خاص مفهوم سازی شده 

در مقابل یادگیرندگانی که، رویکرد سطحی به یادگیری دارند، به خود تکلیف  .است

 .(0222اران، عالقمند نیستند )چامورو و همک

های پیشرفت و ارزش هیجان –کنترل  پژوهش حاضر، با الهام از نظریۀ براین اساس، در

، به مثابۀ 1های هدف پیشرفتگیریو نظریۀ جهت 1اجتماعی –شناختی  با تأکید بر نظریۀ

ر محور از انگیزش پیشرفت تحصیلی، و دهای مفهومی شناختبندیروزترین صورتبه

جوئی تحصیلی در یک اقدام پژوهشی کامالً بدیع، لمرو مفاهیم خودنظمنهایت انتخاب ق

دل م اخت، انگیزش و هیجان، ضمن ارائۀضرورت بیش از پیش تمرکز بر دوایر متداخل شن

ها و ادبیات پژوهشی، به آزمون تجربی پرداخته و در مفهومی برآمده از مجموع نظریه

 .ارائه می شودنهایت یک مدل پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی 

ن است که، شناسایی ثیر متغیرهای گوناگوآموزان در ریاضی ناشی از تأعملکرد دانش

درسی  آموزان در این حوزۀتواند به بهبود پیشرفت دانشو میزان تأثیرگذاری آنها می

آموزان در تعالی و بهبود وضعیت به بیان دیگر پیشرفت تحصیلی دانش  .کمک نماید

معه و نیز نقش مؤثری که، متغیرهای گوناگون انگیزشی در عملکرد شخصی آنان در جا

رد یادگیری و از طرف دیگر نتایج تحقیقات در مو .تحصیلی آنان دارند، بسیار اهمیت دارد

مل فردی و بافتی این متغیر تحت تأثیر عوا .اندآموزان نشان دادهپیشرفت تحصیلی دانش

                                                           
0. Richardson  
7. Long & Woodly 
0. social-cognitive theory 
4. achievement goal orientations theory 
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ردی و بافتی، عملکرد تحصیلی کنترل عوامل فتوانند با دستکاری و است و معلمان می

  .(3332آموزان را تحت تأثیر قرار دهند )کانل، دانش

تواند، توانایی عملکرد نشان دادند که، درگیری شناختی می( 0232جی ها و همکاران )

(، نشان دادند که، اصالح و تغییر 0232نماید و نیز کالدول و همکاران ) حافظه را تسهیل 

ها کمک آنجویی تحصیلی یادگیرندگان، به توانایی خودنظم طریق آموزش به توجه از

سازد غنی شدن و یادگیری عمیق مهیا می در واقع، توجه ذهنی، راهی معتبر را برای .کندمی

 .(0223)های لند، 

های هیجان“ها، ف(، در کنار تعریف و تبیین هیجان، ال0220پکران و همکاران )

که، به هایی هستند ، هیجان”های پیشرفتهیجان“کنند و معتقدند؛ میرا مطرح  ”پیشرفت

اند، براساس این تعریف، دههای پیشرفت یا نتایج پیشرفت گره خورطور مستقیم با فعالیت

به شمار می  ”های پیشرفتهیجان“های مرتبط با پیشرفت نیز های وابسته به فعالیتهیجان

های کالسی و ناکامی و گی ناشی از آموزشاز یادگیری، خستلذا منبعث  .روند

های هیجان“های مرتبط با هایی از فعالیتز تکالیف دشوار، نمونههای ناشی اعصبانیت

های پیشرفت ظ موضوعی دو نوع متفاوت از هیجانتوان به لحابنابراین می .هستند ”پیشرفت

پیشرفت جاری وابسته است و  که، به فعالیت مرتبط با 3های فعالیتیرا برشمرد؛ هیجان

 .که، به نتایج این فعالیت ها بستگی دارد0های پیامدیهیجان

کنند یادگیری، نیاز به سید که، یادگیرندگانی که، فکر می(، به این نتیجه ر0221) 1چان

( نیز به این 0223) 1وروگت و اورت .فهم و تالش دارند، رویکرد عمیق به یادگیری دارند

ری را در تری از دیگران دارند، درگیری فعالیادگیرندگانی که، تالش بیشت نتیجه رسیدند،

 0نتایج پژوهش احمد، واندر ورف، کوپر و مینرت .دهندپردازش یادگیری نشان می

جوئی، باعث تأثیر که، تغییرات در راهبردهای خودنظم کند( به این نکته اشاره می0231)

                                                           
0. activity Emotion 
7. outcome Emotion 
0. Chan  
4. Vrugt, A. & Oort 
5. Ahmed, Vander Werf, Kuyper & Minnaert 
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و دانش  هادگیرندگان عالوه بر کسب مهارتیاشود و می ”پیشرفت تحصیلی ریاضی“در 

 .الزم، برای موفقیت در مدرسه به هیجان نیز نیاز دارند

د که ( در پژوهش خود نشان دادن0223به نقل از الیم و همکاران)  3332، 3بیگز

های یادگیری عمیق راهبردمنفی و  کنندۀبینیراهبردهای یادگیری سطحی پیش

 یادگیری عمیق به وسیلۀ .آموزان هستندعملکرد تحصیلی دانشکنندۀ مثبت یبینپیش

و ارتباط مفاهیم با یکدیگر توصیف  0ها، تفکر انتقادیهبردهایی از قبیل سازماندهی ایدهرا

کردن، مرور  راهبردهایی از قبیل؛ حفظ در مقابل یادگیری سطحی به وسیلۀ .شده است

 .وار مشخص می شودذهنی و یادگیری طوطی

ها شرفت و ترقی تواناییپی جویی را تسهیل کنندۀ( خودنظم0222و همکاران ) براون

بت تجارب در قلمرو جویی ممکن است به تأثیرات مثبه عالوه موفقیت در خودنظم .داندمی

های دانیلس و ها با کارو این یافته .(0222د )بروان و همکاران، وشتحصیلی مربوط 

های پیشرفت پیشرفت تحصیلی و هیجانجویی با خودنظم( در مورد ارتباط 0223ان )همکار

( نیز در پژوهشی نشان دادند بعد شناختی 3333پینتریچ و گارسیا ) .تحصیلی مطابقت دارد

عابدینی  .باشدآموزان میل مهمی در پیشرفت تحصیلی در دانشدرگیری تحصیلی عام

زان ریاضی، نقش آموری در باب پیشرفت تحصیلی در دانش(، در مدل ساختا3133)

ا به عملکردی با پیشرفت تحصیلی ر -اهداف اجتنابی بین درگیری شناختی را در ارتباط 

دهد که، ( نشان می3131وهش تیلور )حسینی، نتایج پژ .دهدعنوان متغیر میانجی نشان می

ای که، به در مطالعه .های تحصیلی مثبت استهای پیشرفت با عملکردبین هیجان رابطۀ

کنندۀ پیشرفت تحصیلی بینیرل هیجانی پیشسال طول کشید، نشان داد که، کنت مدت دو

 .(0221باشد )استراهان، دانشجویان می

های پیشرفت از دهند که، اثرگذاری هیجانوع، نتایج مطالعات زیادی نشان میدرمجم

بته به ال .باشدبینی میتکلیف و درگیری شناختی قابل پیش طریق پیشایندهایی نظیر: ارزش

گی، هنوز مسائل های فرهنهای فردی و همچنین تفاوتتفاوتدلیل پیچیدگی و تنوع، 

                                                           
0. Biggs  
7. critical thinking 
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ه در ایران، به دلیل عدم مطالعۀ نظام بویژ .بسیاری در این حوزه حل نشده باقی مانده است

های اخیر، و تغییر مکرر نظام آموزشی طی دههپیشرفت تحصیلی ریاضی  مند در زمینۀ

ثر بر مسیر مفهومی عوامل مؤ .این حوزه، الزم و ضروری است ها درگسترش پژوهش

حاضر به  پژوهشگر در مقالۀ .نشان داده شده است 3در شکل  ریاضی پیشرفت تحصیلی

رزش تکلیف، درگیری های اکه روابط مستقیم و غیر مستقیم مؤلفه دنبال این است

برای تدوین مدل جویی تحصیلی را های پیشرفت تحصیلی و خودنظمشناختی، هیجان

هرکدام از اثرات به ال است که بینی نماید و به دنبال این سؤصیلی ریاضی پیشپیشرفت تح

 پیشرفت تحصیلی ریاضی باشند. بینی کنندۀتوانند پیشچه میزانی می

 
 ثر بر پیشرفت تحصیلی ریاضینمودار مسیر مفهومی عوامل مؤ .1شکل

ارزش  ارزش تکلیف پیشرفت تحصیلی

 تکلیف

درگیری 

 شناختی سطحی

 سطحی

درگیری 

 عمقیشناختی 

 مقیع

هیجان قبل 

 از امتحان

 انگیزشی شناختی عاطفی فیزیولوژیکی

خودنظم جویی 

 تحصیلی

 شناختی فراشناختی نگیزشیاباور 
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 پژوهشروش 

این  .و از نوع همبستگی است )توصیفی( های غیر آزمایشیپژوهش حاضر از جمله پژوهش

 آزمایشیغیر  متغیرها کنترل لحاظ از و میدانی اطالعات، گردآوری نحوۀ نظر پژوهش، از

توان تحقیق همبستگی را از نوع ها میدر این پژوهش با توجه به ماهیت فرضیه .است

یابی معادالت ساختاری )تحلیل مسیر( دانست که، در آن به بررسی روابط درونی بین مدل

های شود و هدف از آن بررسی رابطه سازهمتغیرها در قالب کشف و تبیین مدل پرداخته می

  .درونزای موجود در مدل است نهان برونزا و

آموزان دختر و پسر پایۀ سوم رشته ریاضی جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دانش

الزم در بخش  بوده است و نمونۀ 3131- 3131های شهر تهران در سال تحصیلی دبیرستان

ای گیری پژوهش از نوع تصادفی خوشهروش نمونه .کمّی پژوهش از بین آنها انتخاب شد

موقعیت گیری ابتدا شهر تهران از لحاظ برای این شیوۀ نمونه .ای بوده استهچندمرحل

سپس از هر منطقه  .شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد جغرافیایی به پنج منطقۀ

چهار دبیرستان )که دارای سوم ریاضی بودند( دخترانه و پسرانه )از هر جنس دو دبیرستان( 

 عنوان نمونۀآموز به دانش  012آموز و به طور کلی دانش 12 در هر دبیرستان انتخاب شد و

  .پژوهش انتخاب شدند

در پژوهش حاضر  (:5002قبل از امتحان پکران و همکاران) پیشرفت هایپرسشنامۀ هیجان

های های پیشرفت، یادگیرندگان در مواجهه با موقعیتگیری هیجانبه منظور اندازه

( 0220( پکران، گوئیتز، تیتز و پری، )AEQهای پیشرفت )تحصیلی از مقیاس هیجان

کنندگان به هرگویه روی های پیشرفت، مشارکتدر پرسشنامۀ هیجان .استفاده شده است

نتایج پژوهش  .دهند= کامالً موافق پاسخ می0خالف تا = کامالً م3از درجه ای  0یک طیف 

دهد، (، نشان می0220کران و همکاران، )( همسو با پژوهش پ3133کدیور و همکاران )

های آن میان رایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاسپرسشنامه همسانی قابل قبولی دارد و ض

های پیشرفت ر مناسبی برای تعیین هیجانزابنابراین پرسشنامه اب .است 31/2تا  21/2
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های قبل از هیجان کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامۀضریب آلفای  .یادگیرندگان است

 .گزارش شده است 312/2امتحان برابر 

گیری ارزش تکلیف از برای اندازه (:1991ارزش تکلیف پینتریچ و دی گروت ) پرسشنامۀ

 1( استفاده شده است که، این مقیاس 3333گروت )و دیخرده مقیاس پرسشنامه پینتریچ 

= کامالً موافق 1= کامالً مخالف تا 3این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت از  .گویه دارد

ضریب همسانی درونی این مقیاس برای در پژوهش پینتریچ و همکاران  .طراحی شده است

منظور برآورد پایایی برای  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده به .بوده است 32/2برابر 

 .گزارش شده است 313/2مقیاس ارزش تکلیف برابر 

گیری درگیری برای اندازه (:5002درگیری شناختی کمبر بیگز و لیونگ ) پرسشنامۀ

-0F-Rیند یادگیری )خرده مقیاس پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ دو عاملی فرآشناختی، از 

LPQگیری رویکردهای یادگیری ( برای اندازه2102) 1و لیونگ 0بیگز 3( که، توسط کمبر

گویۀ  2گویه است که،  33قیاس داری این خرده م .تدوین شده است، استفاده شده است

ضریب همسانی درونی این  .سنجدآن درگیری عمیق را می گویۀ 1آن درگیری سطحی و 

(، برای خرده مقیاس راهبرد 3132مقیاس در پژوهش غالمعلی لواسانی و همکاران )

همچنین  .به دست آمده است 21/2و  21/2یادگیری عمقی و سطحی به ترتیب برابر 

ضریب  .ها برازش مناسبی داردهای تحلیل عامل تأییدی نشان داد که، مدل با دادهشاخص

عملکرد سازمانی برابر  نظور برآورد پایایی برای پرسشنامۀاخ محاسبه شده به مآلفای کرونب

 .گزارش شده است 331/2

از پرسشنامۀ  (:1990جویی تحصیلی پینتریچ و دی گروت )رسشنامۀ خودنظمپ

(، برای سنجش یادگیری 3332ت )جوئی تحصیلی پینتریچ و دی گروخودنظم

 نتایج تحلیل عاملی، سه مؤلفۀ .گویه است 01جوئی استفاده شده که، شامل خودنظم

راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع و باور انگیزشی را نشان 

                                                           
0. Kember, D. 
7. Biggs, J. 
0. Leung, D.Y.P 
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با توجه به اینکه، این ابزار توسط پژوهشگران زیادی مورد بررسی پایایی و روایی  .دهدمی

جویی تحصیلی و مؤلفه های هش صرفاً میزان پایایی متغیر خودنظمقرار گرفته در این پژو

ضریب  .آنها و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است

 332/2مزبور برابر  نظور برآورد پایایی برای پرسشنامۀآلفای کرونباخ محاسبه شده به م

 .گزارش شده است

 یافته ها

های حاصل از اجرای ، ابتدا دادههای آماری پژوهش حاضربه منظور تجزیه و تحلیل داده

ها استخراج و در جدول اطالعات کلی تنظیم شد؛ سپس تمامی اطالعات با پرسشنامه

و  SPSS(03/2)افزارهای افزارهای آماری به ویژه نرمنرم استفاده از

STATISTICA(3/2)  وLISREL های توصیفی و استنباطی مورد در دو بخش روش

 .گرفتتجزیه و تحلیل قرار 

لی )نمره پایانی درس ریاضی( های توصیفی پیشرفت تحصیشاخص(3)در جدول 

های این جدول میانگین و بر اساس یافته .آموزان به تفکیک جنسیت ارائه شده استدانش

آموزان پسر به ترتیب پایانی درس ریاضی ( دانش لی)نمرۀانحراف استاندارد پیشرفت تحصی

لی)نمره پایانی درس انگین و انحراف استاندارد پیشرفت تحصیو می 30/3و  32/31برابر با 

 .برآورد شده است 30/3و  01/31آموزان دختر به ترتیب برابر با ریاضی ( دانش

 آموزاندانش( نمره پایانی درس ریاضی ) یلیتحص شرفتیپ یفیتوص یشاخصها .1 جدول

 تیجنس کیتفک به 
 پیشرفت تحصیلی 

 پایانی درس ریاضی( )نمرۀ
 میانگین میانه حداکثر حداقل تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد 

 میانگین

11/30 012 پسر  02/33  22/32  32/31  30/3  33/2  

03/30 031 دختر  02/33  11/31  01/31  30/3  33/2  

03/30 012 کل  02/33  32/31  23/31  30/3  23/2  

 20/2 < p FLevene (3 003 و) = 2/220 

 p < 20/2  F (3 003 و) = 33/1  
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پایانی درس  درصد بین نمرۀ 30در سطح اطمینان  بر اساس جدول باال تفاوت معناداری

  /آموزان دختر و پسر وجود دارد)پیشرفت تحصیلی( دانش ریاضی

گیری در پژوهش به تفکیک های توصیفی متغیرهای مورد اندازهدر این بخش شاخص

توصیفی نمرات حاصل از اجرای متغیر های آمار در ابتدا شاخص /گزارش شده است

 های آن محاسبه و گزارش شده است:های قبل از امتحان و خرده مقیاسهیجان

 آن یاسهایمق خرده و امتحان از قبل جانیه ریمتغ توصیفی اطالعات .2 جدول
 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین میانه حداکثر حداقل تعداد خرده مقیاس

22/0 012 عاطفی  02/1  00/1  22/1  00/2  20/2  

32/3 012 انگیزشی  02/1  32/0  20/0  13/2  20/2  

22/0 012 شناختی  31/1  22/1  20/1  10/2  20/2  

22/0 012 فیزیولوژیکی  11/1  22/1  31/0  02/2  20/2  

عاطفی  میانگین و انحراف استاندارد مؤلفۀبر اساس نتایج گزارش شده در جدول باال، 

انگیزشی به ترتیب برابر  میانگین و انحراف استاندارد مؤلفۀ؛ 00/2و  22/1به ترتیب برابر با 

؛ 10/2و  20/1شناختی به ترتیب برابر با  میانگین و انحراف استاندارد مؤلفۀ؛ 13/2و  20/0با 

گزارش 02/2و  31/0فیزیولوژیکی به ترتیب برابر با  میانگین و انحراف استاندارد مؤلفۀو 

 /شده است

های مرتبط های توصیفی نمرات متغیر هیجان قبل از امتحان و هیجاندر ادامه، شاخص

 با آن محاسبه و گزارش شده است:

 آن با مرتبط یجانهایه و امتحان از قبل جانیه ریمتغ توصیفی اطالعات .3 جدول
 استاندارد میانگینخطای  انحراف استاندارد میانگین میانه حداکثر حداقل تعداد مقیاس

22/0 012 شادی  22/1  30/1  11/1  21/2  21/2  

22/0 012 غرور  22/1  22/1  31/0  31/2  21/2  

22/0 012 خشم  02/1  02/0  23/0  03/2  20/2  

02/0 012 خجالت  12/1  12/0  13/0  12/2  20/2  

32/3 012 ناامیدی  02/1  32/0  32/0  11/2  20/2  

32/3 012 اضطراب  12/1  32/0  23/0  00/2  20/2  

02/0 012 امید  32/1  32/1  11/1  11/2  21/2  
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بر اساس نتایج گزارش شده در جدول باال، میانگین و انحراف استاندارد هیجان شادی 

ن و انحراف استاندارد سایر میانگی /گزارش شده است 21/2و  11/1به ترتیب برابر با 

  /ها نیز در جدول باال قابل مشاهده استهیجان

جویی های آمار توصیفی نمرات مؤلفۀ شناختی خودنظمزیر، شاخصدر جدول 

 های آن محاسبه و گزارش شده است:تحصیلی و خرده مقیاس

 آن یاسهایمق خرده و یلیتحص ییجوخودنظم یشناخت ۀمؤلف توصیفی اطالعات .4 جدول

 میانگین میانه حداکثر حداقل تعداد مقیاس
 انحراف

 استاندارد 

 خطای استاندارد

 میانگین

02/3 012 تکرار و مرور  22/1  22/1  23/1  02/2  20/2  

02/3 012 بسط  22/1  02/1  02/1  01/2  20/2  

22/0 012 خالصه نویسی  22/1  02/1  13/1  02/2  20/2  

12/3 012 سازماندهی  22/1  31/0  30/0  02/2  20/2  

22/3 012 درک مطلب  22/1  02/1  13/1  03/2  21/2  

31/3 012 راهبرد شناختی  22/1  00/1  03/1  13/2  20/2  

راهبرد  میانگین و انحراف استاندارد مؤلفۀبر اساس نتایج گزارش شده در جدول باال، 

همچنین میانگین و انحراف  /گزارش شده است 13/2و  03/1شناختی به ترتیب برابر با 

  /ها گزارش شده استمقیاساستاندارد سایر خرده

جویی توصیفی نمرات مؤلفۀ فراشناختی خودنظمهای آمار در جدول زیر، شاخص

 های آن محاسبه و گزارش شده است:مقیاستحصیلی و خرده

 آن یاسهایمق خرده و یلیتحص ییجوخودنظم یفراشناخت ۀمؤلف توصیفی اطالعات .5 جدول

 میانگین میانه حداکثر حداقل تعداد مقیاس
انحراف 

 استاندارد

 خطای استاندارد

 میانگین

22/0 012 ریزیبرنامه   22/1  22/1  30/1  00/2  20/2  

12/3 012 نظارت و کنترل  22/1  32/0  31/0  03/2  20/2  

02/3 012 نظم دهی  22/1  20/0  22/0  00/2  20/2  

20/0 012 راهبرد فراشناختی  22/1  30/0  31/0  11/2  20/2  
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راهبرد  میانگین و انحراف استاندارد مؤلفۀبر اساس نتایج گزارش شده در جدول باال، 

همچنین میانگین و انحراف  /گزارش شده است 11/2و  31/0فراشناختی به ترتیب برابر با 

  /ها گزارش شده استمقیاساستاندارد سایر خرده

جویی های آمار توصیفی نمرات مؤلفۀ باور انگیزشی خودنظمدر جدول زیر، شاخص

 های آن محاسبه و گزارش شده است:تحصیلی و خرده مقیاس

 آن یاسهایمق خرده و یلیتحص ییجو خودنظم یزشیانگ باور ۀمؤلف توصیفی اطالعات .6 ولجد

حداک حداقل تعداد مقیاس

 ثر

 خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین میانه

 میانگین

22/3 012 خودکارآمدی  22/1  23/0  12/0  02/2  20/2  

22/3 012 جهت گیری هدف  22/1  12/0  11/0  01/2  20/2  

22/3 012 ارزشگذاری درونی  22/1  22/1  23/0  11/2  21/2  

22/3 012 اضطراب  22/1  11/0  11/0  03/2  20/2  

20/3 012 باور انگیزشی  31/1  11/0  03/0  13/2  20/2  

راهبرد  میانگین و انحراف استاندارد مؤلفۀشده در جدول باال، بر اساس نتایج گزارش

 .گزارش شده است 13/2و  03/0باور انگیزشی به ترتیب برابر با 

به  /پردازیماین بخش به تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری می در ادامۀ

به منظور . های پژوهش پرداخته شده استعبارت دیگر در این بخش به آزمون فرضیه

درگیری معادالت ساختاری مدل ن برازش بررسی فرضیات پژوهش یا به عبارتی آزمو

در جامعه مورد  جویی تحصیلی و پیشرفت تحصیلیهیجانهای پیشرفت، خودنظمشناختی، 

 .از نرم افزار لیزرل استفاده شده استپژوهش 

متغیری پیرسون بین متغیرهای تحقیق محاسبه در این بخش ابتدا ضرایب همبستگی تک

آماری مورد آزمون  در جامعۀ شدههمبستگی محاسبهداری ضرایب شده و سپس معنی

بر . استفاده شده است tآزمون معناداری میزان همبستگی از آزمون برای  .گرفته استقرار

اساس نتایج گزارش شده در جدول باال ضریب همبستگی بین تمامی متغیرهای تحقیق در 

گزارش شده بین متغیر ربیشترین همبستگی معنادا .دار استدرصد معنی 33سطح اطمینان 
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( و کمترین ضریب r=  11/2« )یادگیری در محیط کار»و متغیر « اثربخشی مدیریتی»

 02/2« )توانمندسازی روانشناختی»با متغیر « اثربخشی مدیریتی»همبستگی معنادار بین متغیر 

 =rکلی میزان همبستگی بین متغیرهای مورد اشاره در کل در به طور /( گزارش شده است

 . باشدد متوسط میح

پس از بررسی میزان همبستگی و معناداری ضرایب اینک به بررسی میزان پیش پذیری 

بدین منظور با  .متغیر مالک از روی متغیر یا متغیرهای پیش بین پژوهش پرداخته شده است

 .بهره برده شده است LISRELسازی معادالت ساختاری از نرم افزار استفاده از روش مدل

های تجربی نشان داد که، تحلیل مدل معادالت ساختاری با استفاده از داده نتایج

بین ارزش تکلیف، یم و غیر مستقیم از متغیرهای پیشپیشرفت تحصیلی به طور مستق

نتایج . پذیرددرگیری شناختی، هیجانهای پیشرفت و خودنظم جوئی تحصیلی تأثیر می

 در جدول زیر ارائه شده است:های برازش مربوط به برخی از مهمترین شاخص

 پژوهش ساختاری معادالت مدل برازش های شاخص .7 جدول

 میزان کفایت برازش نام شاخص

 03/311( p=223/2) و معناداری آن (0آماره خی دو )

 222/2 (RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی)

 30/2 (NFI) ششاخص نرم شده براز

 30/2 (NNFI) ششاخص نرم نشده براز

 31/2 (CFIتطبیقی) ششاخص براز

 30/2 (GFI) شبراز نیکوییشاخص 

 31/2 (AGFIتعدیل شده) شبراز نیکوییشاخص 

در حد  AGFIها به جز شاخص نتایج جدول باال حاکی از آن است تمامی شاخص

د و این بیانگر این است ها برازش خوبی داراند و مدل با دادهبسیار مطلوب گزارش شده

وهش کلی پژ مکنون وجود دارد؛ بنابراین فرضیۀ هایخطی بین متغیرها و سازه که، رابطۀ

علّی بین ارزش تکلیف با پیشرفت تحصیلی از طریق  الگوی مفروض رابطۀ "مبنی بر 

ها جوئی تحصیلی برازنده دادههای پیشرفت و خودنظماختی، هیجانمیانجیگری درگیری شن
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در ادامه ضرایب مسیر استاندارد شده و خطاهای هر نشانگر در مدل  /گرددتأیید می "است

 بینی پیشرفت تحصیلی ارائه شده است:پیش

 

 یلیتحص شرفتیپ ساختاری معادالت مدل شده استاندارد ضرایب .2 شکل

های ود هیجاندر میان متغیرهای موج .(23/2، کلیه مسیرها معنادارند)0مطابق با شکل 

های برازندگی مشخصه .ین اثر مستقیم را بر ارزیابی حل مساله داردبیشتر( 01/2پیشرفت)

 .آورده شده است 0الگوی تحلیل مسیر در جدول

 های برازندگی الگوی تحلیل مسیرمشخصه .8 جدول

/df0 RMSEA GFI AGFI GFI 

2/1  22/2  31/2  31/2  30/2 

شاخص نیکویی (، df0/=2/1براساس جدول نسبت خی دو به درجه آزادی)

( و ریشه خطای AGFI= 31/2نیکویی برازش) ،شاخص تعدیل شدۀ(GFI= 31/2برازش)
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بنابراین الگوی  .( در سطح مناسببی استRMSEA= 22/2میانگین مجذورات تقریب)

 .بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی در سطح مناسبی استپیش

 گیریبحث و نتیجه

سو، درصد باالی افت  تحصیلی از یکمیزان تأثیرگذاری درس ریاضی در پیشرفت 

در این درس، به ویژه در دورۀ دبیرستان موجب شده تا  آموزانتحصیلی دانش

شناسی این موضوع های پژوهشی در حوزۀ روانشناسی تربیتی، به آسیبگیریجهت

رزش تکلیف، بررسی و ارزیابی رابطه بین ا ،هدف پژوهش حاضربنابراین  .بپردازد

یلی با پیشرفت تحص جوییخودنظم و امتحان از قبل پیشرفت هایهیجان درگیری شناختی،

نتایج تحلیل  .آموزان دبیرستانی با استفاده از تحلیل مسیر بوده استتحصیلی ریاضی دانش

های تجربی نشان داد که، پیشرفت تحصیلی به مدل معادالت ساختاری با استفاده از داده

رزش تکلیف، درگیری شناختی، بین امتغیرهای پیشیم و غیر مستقیم از طور مستق

نتایج این پژوهش حاکی از  .پذیردجوئی تحصیلی تأثیر میهای پیشرفت و خودنظمهیجان

 تعدیل شده شبراز نیکوییشاخص ) AGFIها به جز شاخص آن است که، تمامی شاخص

د و این بیانگر این رها برازش خوبی دااند و مدل با داده( در حد بسیار مطلوب گزارش شده

کلی  مکنون وجود دارد؛ بنابراین فرضیۀ هایخطی بین متغیرها و سازه است که، رابطۀ

علّی بین ارزش تکلیف با پیشرفت تحصیلی از الگوی مفروض رابطۀ "وهش مبنی بر پژ

جوئی تحصیلی برازنده های پیشرفت و خودنظماختی، هیجانطریق میانجیگری درگیری شن

تر تاثیرات متغیرهای ارزش ورت جزئیدر ادامه به ص .تأیید شده است "تها اسداده

جویی تحصیلی بر روی یکدیگر های پیشرفت و خودنظمناختی، هیجاندرگیری ش تکلیف،

 .گیردمیو همچنین بر پیشرفت تحصیلی ریاضی مورد بررسی و تحلیل قرار 

 صورت مستقیم بر سازۀلیف صرفاً به ارزش تک باتوجه نتایج بدست آمده، سازۀ

 01/2درگیری شناختی عمقی به میزان  و بر سازۀ 23/2درگیری شناختی سطحی به میزان 

(؛ 3333های پژوهش ایمز و آرچر )این نتایج همسو با یافته .تأثیر مثبت و معنادار دارد

( و 0220(؛ جاکوبز و همکاران )0220(؛ سانسون و تومان )0221پکران، الیوت، مایر )
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همسو در خصوص این فرضیه مشاهده نشده همچنین نتایج غیر .( می باشد3133دینی )عاب

یادگیری آن چه یادگیرنده برای تکلیفی ارزش بیشتری قائل شود، در به بیان دیگر هر .است

 های موجود )ایمز وها هماهنگ با بر خی پژوهشاین یافته .شودتکلیف بیشتر درگیر می

اند، از یفکار و تکآموزانی که، دارای انگیزۀ غلبه بردهند دانش(، نشان می3333آرچر، 

د پیشرفت تحصیلی روکنند، درنتیجه احتمال میبردهای شناختی بیشتری استفاده میراه

 .ای مانند ریاضی داشته باشندبیشتری در مقوله

 ”ارزش تکلیف“اند که، د همسوی با این پژوهش، نشان دادههای متعدهمچنین پژوهش

قیم بر روی پیشرفت تحصیلی اثر مستر راهبردهای یادگیری به صورت غیراز طریق تاثیر ب

به  .(3332؛ پوکی و بلومنفلد، 0220گان، ؛ به نقل از3330ریچ و اسکراوبن، گذارند )پینتمی

، ها )پینتریچ و اسکراوبنحاضر، هماهنگ با برخی از پژوهشنتایج پژوهش طورکلی

ارزش “(، نشان داده است که، 3332؛ پوکی و بلومنفلد، 0220؛ به نقل از گان، 3330

قیم بر روی پیشرفت مستر راهبردهای یادگیری به صورت غیرثیر باز طریق تأ ”تکلیف

در پیشرفت  ”ارزش تکلیف“بودن همچنین این پژوهش از معنادار  .گذارندتحصیلی اثر می

حجازی و عابدینی (، 3332های برندث و میلر )ژوهشکنند و با پتحصیلی حکایت می

پیشرفت  کنندۀبینیاین، ارزش تکلیف به عنوان یک پیشبنابر .باشد(، همسو می3132)

برند و ر انجام تکالیف تحصیلی به کار میتحصیلی، می تواند روشی را که، یادگیرندگان د

توان با نظر سانسون و تومان میدهد و این تفسیر را کنند، تحت تأثیر قرار یا تجربه می

همچنین می توان تقدّم ارزش تکلیف بر دیگر متغیرهای موجود در  .(، همسو دانست0220)

این پژوهش را این گونه تفسیر کرد که، افرادی که، ارزش تکلیف بیشتری برای ریاضی و 

نه ارزشی کنند، تا کسانی که، هیچگوائل هستند بیشتر آن را انتخاب میپیشرفت در آن ق

( همسو و 0220برای درس یادگیری قائل نیستند و این تفسیر با تفسیر جاکوبز و همکاران )

ارزش تکلیف به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سازۀ  عالوه بر این سازۀ .هماهنگ است

ش تکلیف به به بیان دیگر ارز .تأثیر معنادار دارد 211/2های پیشرفت به میزان هیجان

های پیشرفت )قبل از امتحان( و به صورت غیر مستقیم از طریق بر هیجان صورت مستقیم

های پیشرفت قبل از هیجان بینی کنندۀتواند پیشتی سطحی و عمقی نیز میرگیری شناخد
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(، نتایج 0221از طرف دیگر همسو با مطالعات پکران، بارآ، گوئیتز، مایر ) .امتحان باشد

ارزش تکلیف در سطح باالیی باشند، هیجان شادی و  نشان دادند که، زمانی که ارزیابی

ارزش تکلیف در بر  بنابراین ارزیابی فرد از .شوق و هیجان امید در باالترین حد خواهد بود

تکلیف همچنین به سازۀ ارزش .ای داردهای پیشرفت نقش تعیین کنندهانگیختن هیجان

تأثیر مثبت و  323/2به میزان  جویی تحصیلیخودنظم مستقیم بر سازۀصورت مستقیم و غیر

(؛ پینتریچ و دگروت 3331های زیمرمن )تایج پژوهشاین نتایج همسو با ن .معنادار دارد

 .باشد( می3330ویر، سند دومی و نوسکی )(؛ بردی، کولتا، ب3332)

طحی صرفاً به صورت درگیری شناختی س های پژوهش، سازۀهمچنین براساس یافته

ج این نتای .تأثیر مثبت و معنادار دارد 13/2های پیشرفت به میزان نمستقیم بر سازۀ هیجا

های ( غیرهمسو و با نتایج پژوهش0223)های الیم، الی، نای پژوهش با نتایج پژوهش

ی شناختی به بیان دیگر درگیر .باشد( همسو می3331(؛ گرین و میلر )0223بارکلی )

 .بینی کندیشرفت )قبل از امتحان( را پیشی پتواند، هیجان هاسطحی به صورت مستقیم می

(، 0222گرین و دی بیکر،  نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهش موجود )راویندران،

کنند، هبردهای سطحی یادگیری استفاده میدارد که، یادگیرندگانی که، از رابیان می

یزانند و بهتر خود برانگهای پیشرفت مثبتی را در یادگیری تحصیلی توانند هیجانمی

درگیری شناختی  از طرف دیگر سازۀ .بینی نمایندتوانند پیشرفت تحصیلی را پیشمی

تأثیر  233/2جوئی تحصیلی به میزان ۀ خودنظمسطحی صرفاً به صورت غیرمستقیم بر ساز

جویی درمورد معنادار بودن سازۀ  درگیری شناختی سطحی بر سازۀ خودنظم .معنادار دارد

اول این که، این  .از دو مطلب است که توجه به آن ها حائز اهمیت است تحصیلی حاکی

معنادار بودن صرفاً به صورت غیر مستقیم بوده و دوم اینکه تأثیر معناداری آن بسیار ناچیز 

نمود که، درگیری این مطلب گویای آن است که، به هرحال می توان چنین تبیین  .است

جویی بینی کردن متغیر خودنظمای قوی برای پیشدهتواند تضمین کننشناختی سطحی نمی

 .در روند آموزش و یادگیری به حساب آورد

همچنین سازه درگیری شناختی سطحی صرفاً به صورت غیرمستقیم بر سازه پیشرفت 

  .تأثیر معنادار دارد 020/2تحصیلی به میزان 
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متغیر میانجی سطحی از طریق توان این چنین تبیین کرد که، درگیری شناختی می

های پیشرفت یرهای هیجانتواند از زمانی که متغمستقیم میطور غیرهای پیشرفت، بههیجان

بینی کنندگی بیشتری را به صورت همزمان هستند، قدرت پیش جویی تحصیلیو خودنظم

توان چنین تبیین نمود که، اگر یادگیرنده بنابراین می .برای  پیشرفت تحصیلی داشته باشد

مند شود، ضمن خود بهره حیط یادگیری، بتواند از راهبردهای سطحی برای یادگیریدر م

بینی پیشرفت تحصیلی خود را پیش های مثبت پیشرفت، قادر خواهد بود،برانگیختن هیجان

اً به صورت مستقیم بر سازه درگیری شناختی عمقی صرف از طرف دیگر سازۀ  .نماید

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش  .تأثیر معنادار دارد 13/2های پیشرفت به میزان هیجان

(؛ سیمونز، 0220(؛ دوپیرات و مارین )3331(؛ گرین و میلر )0221گرین و همکاران، )

ی شناختی های پژوهش حاضر، درگیربر اساسِ یافته .( همسو می باشد0221دیویت و لنز )

 .ای پیشرفت باشدههیجان بینی کنندۀتواند پیشمقی به صورت مستقیم میع

تقیم و غیرمستقیم بر سازۀ درگیری شناختی عمقی به صورت مس ، سازۀعالوه بر این

ی به بیان دیگر درگیری شناخت .تأثیر معنادار دارد 230/2جوئی تحصیلی به میزان خودنظم

ز طریق تأثیر مستقیم اجویی تحصیلی و به صورت غیرعمقی به صورت مستقیم بر خودنظم

جویی دۀ خودنظمبینی کننتواند پیشهای پیشرفت، میای هیجانیر واسطهبر روی متغ

 .تحصیلی باشد

 صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سازۀ درگیری شناختی عمقی به در همین راستا سازۀ

های نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش .تأثیر معنادار دارد 300/2پیشرفت تحصیلی به میزان 

( همسو 0233( و پکران )0221(؛ سیمونز، دیویت و لنز، )0220) (؛ پکران0223آرتینو )

پیشرفت تحصیلی و به به بیان دیگر درگیری شناختی عمقی به صورت مستقیم بر  .باشدمی

شرفت، خودنظم های پیای هیجانریق تأثیر بر روی متغیرهای واسطهمستقیم از طصورت غیر

 کنندۀبینیتواند پیشی تحصیلی میجویهای پیشرفت و خودنظمجویی تحصیلی، هیجان

 .پیشرفت تحصیلی باشد

جوئی تحصیلی به نیز صرفاً به صورت مستقیم بر سازۀ خودنظمهای پیشرفت سازۀ هیجان

های دسی و ریان، نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش .تأثیر معنادار دارد 01/2میزان 
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(؛ براون و 0222(؛ پینتریچ )0223)(؛ هاول 0223(؛ زیمرمن )0232(؛ هاول و بورو )0223)

 هانظریه و پژوهشها مرور .باشد( همسو می0223دانیلس و همکاران )(؛ 0222همکاران )

 بخش های پژوهش حاضر،جویی، همسو با یافتهخودنظم که، یادگیری کندمی مشخص

جویی است و خودنظم اختصاص داده خود به را یادگیری به مربوط ادبیات از مهمی

آموزان در کالس رد تحصیلی دانششناختی و هیجانی، جنبه ای مهم از یادگیری و عملک

 .(0223درس است )دسی و ریان، 

پیشرفت  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سازۀ های پیشرفت بهبنابراین سازۀ هیجان

ن های لیننتایج این پژوهش با نتایج پژوهش .تأثیر معنادار دارد 11/2تحصیلی به میزان 

(؛ گرین، میلر، کراوسون، دوک و آکی 0223(؛ الیم، الیو و نای )0220برینک و پینتریچ )

(؛ آینلی، بوکلی و چا 0223(؛ دانیلس )0233(؛ پکران و همکاران )0220(؛ پکران )0221)

( 0233( و هانگ )0223لز )(؛ دانی0223(؛ آرتینو )0223(؛ پکران )0233(؛ استفانو )0223)

فت به صورت مستقیم و های پیشرهای پژوهش حاضر، هیجانبر اساس یافته .باشدهمسو می

تواند جویی تحصیلی میطریق تأثیر بر روی متغیر خودنظم مستقیم ازبه صورت غیر

 .پیشرفت تحصیلی باشد کنندۀبینیپیش

جوئی تحصیلی نیز صرفاً به صورت مستقیم بر سازه از طرف دیگر سازۀ خودنظم

های نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش .تأثیر معنادار دارد 01/2ه میزان پیشرفت تحصیلی ب

(؛ 0223(؛ آرتیو )0223(؛ نوس )0232(؛ میه و میه )3333(؛ نیمی و یرتا )3333لموس )

(؛ 0232السنی و موریسون )(؛ کونور، پونیتز، فیلیپس، تراویس، گ0223دسی و ریان )

 تواند به صورت مستقیمیی تحصیلی میجوبه بیان دیگر خودنظم .باشدهمسو می

های زیمرمن و های این پژوهش، نتایج پژوهشهمسو با یافته .تحصیلی باشد ۀکنندبینیپیش

 ابطۀ(، ر3332(؛ سیمونز و بوکهوف )0221(؛ گرین و همکاران )3331کیتسانتس )

در  .دجویی تحصیلی را با پیشرفت تحصیلی تأیید کرده انراهبردهای یادگیری خودنظم

های مهارت آموزان و خزانۀحصیلی دانشمجموع، نتایج مطالعه حاضر در پیشرفت ت

تحصیلی یا تمرکز بر وجه هیجانی آن، حمایت تجربی مکفی را برای الگوی پیشرفت 

های پیشرفت رزش تکلیف، درگیری شناختی، هیجانتحصیلی ریاضی بر اساس متغیرهای ا
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دهد حاضر، نشان می ایج مطالعۀبه بیان دیگر، نت .شتجویی تحصیلی به همراه داو خودنظم

پیشرفت تحصیلی ریاضی، ضمن تأکید بر ضرورت تمرکز فکری بر  که، در مطالعۀ

های انگیزشی و هیجانی، مداقه الزم در خصوص ایجاد انگیزه الزم با در چهارچوب نظریه

موجبات درگیری  آموزان دارد،ارزش تکالیفی که، در زندگی روزمرۀ دانشنظر گرفتن 

های مثبت در زندگی گیری هیجانرای ایشان فراهم آورده و ضمن شکلشناختی را ب

 جویی تحصیلی، زمینۀهای خودنظمدر اختیار گذاشتن مهارت شان و همچنین باتحصیلی

مساعدی برای رشد و شکوفایی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی را برای آن ها فراهم 
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