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  چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه باورهاي 
انگیزشی (ارزش تکلیف، خودکارآمدي تحصیلی و اهداف 
پیشرفت) و درگیري شناختی در رابطه بین پیشرفت 

  .است یشرفت تحصیلی فعلی دانشجویانتحصیلی قبلی و پ
پسر) از  168دختر و  305نفر ( 473براي این منظور 

نور استان فارس  دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام
گیري  با استفاده از روش نمونه 89- 90در سال تحصیلی 

هاي  نامه-  پرسشاي انتخاب و به  اي چند مرحله خوشه
هاي ارزش تکلیف،  مقیاس  خودگزارشی متشکل از خرده

خودکارآمدي تحصیلی، اهداف پیشرفت، و راهبردهاي 
گیري پاسخ دادند. از معدل تحصیلی پایان ترم یاد

دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی فعلی و از 

معدل تحصیلی ترم قبل آنان به عنوان شاخص عملکرد 
  تحصیلی قبلی استفاده شد. 

نتایج پژوهش نشان داد که ارزش تکلیف، 
-خودکارآمدي تحصیلی و اهداف پیشرفت از طریق واسطه

راهبردهاي یادگیري سطحی و عمیق بر پیشرفت  گري
به عالوه پیشرفت  ؛تحصیلی ریاضی اثر غیرمستقیم دارند

تحصیلی قبلی نیز هم داراي اثر مستقیم و هم غیرمستقیم بر 
- پیشرفت تحصیلی ریاضی بود. در بخش بحث و نتیجه

دست آمده را به تفصیل بیان خواهیم  هاي به یافتهگیري 
  کرد.

 ،ارزش تکلیف ،باورهاي انگیزشی: واژگان کلیدي
 ،درگیري شناختی ،اهداف پیشرفت ،خودکارآمدي تحصیلی

  پیشرفت تحصیلی.
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  مقدمه
عاصر در زمینه انگیزش پیشرفت، در ادبیات پژوهشی م

نظریه هدف پیشرفت و نظریه : نظریه برجسته وجود دارد دو
انداز  در حالی که در یک چشمارزش. هر دو نظریه،  - انتظار

اجتماعی از انگیزش قرار دارند، بر این موضوع  - شناختی
معانی  ،هاي پیشرفت متمرکز هستند که فراگیران در موقعیت

. این معانی، دلیل این کنند تجاربشان را چگونه تفسیر می
موضوع که چرا افراد درگیري در تکالیف یادگیري را امري 

تعیین  ،پندارند ردن آن را باارزش میمهم دانسته و دنبال ک
کند. به منظور توضیح و تبیین رفتارهاي مربوط به  می

هاي فراوانی بر مبناي هر یک از  پیشرفت فراگیران، پژوهش
  )2008 و همکاران، 1(شانک .این دو نظریه انجام شده است

کند مقاصدي که  نظریه هدف پیشرفت فرض می
تکلیف تحصیلی خاص  فراگیران براي درگیر شدن در یک
پیشایند مهمی براي  ،دارند (یعنی اهداف پیشرفتشان)

 ،2(ایمز .ستها آنفرایندها و پیامدهاي مربوط به پیشرفت 
) سه نوع 1989 ،4؛ نیکولز1988 ،3؛ دوئک و لگت1992

 ،هدف پیشرفت که به طور معمول مورد بررسی قرار گرفته
عملکرد و  -از: اهداف تبحري، اهداف رویکرد عبارت است

عملکرد. دانشجویانی که هدف تبحري را  - اهداف اجتناب
کنند، بر رشد و گسترش قابلیت و شایستگی در  اتخاذ می

کنند. در مقابل، افرادي که یک  یک تکلیف تحصیلی تکیه می
به نشان دادن شایستگی  ،کنند هدف عملکردي را انتخاب می

، دانشجویانی که تر پردازند. به بیان دقیق نسبت به دیگران می
دن اینکه به نشان دا ،عملکرد باالیی دارند -هدف رویکرد

، در صورتی هستندهستند عالقمند تواناتر از همساالن خود 
در  ،عملکرد باالیی دارند - که دانشجویانی که هدف اجتناب

هاي اجتماعی هستند که بیان  صدد اجتناب از قضاوت
توانایی کمتري نسبت به همساالن خود دارند.  ها آندارد  می

شواهد نشان داده است که اتخاذ این اهداف توسط 
آید و به الگوهاي متمایزي از  پیشایندهاي مختلفی پدید می

                                                             
1. Schunk 
2. Ames 
3. Dweck & Leggett 
4. Nicholls 

، 5(الیوت .شود پیامدهاي شناختی، عاطفی و رفتاري منجر می
  )2008 ؛ شانک و همکاران،1999

دانشجویان درباره  ارزش، باورهاي - بر طبق نظریه انتظار
میزان اطمینانشان به انجام یک تکلیف تحصیلی 
(خودکارآمدي) و میزان اعتقادشان در خصوص این موضوع 
که یک تکلیف تحصیلی چقدر ارزش دنبال کردن دارد 

کلیدي براي پی بردن به رفتارهاي  مؤلفه(ارزش تکلیف)، دو 
و  6پیشرفت و پیامدهاي تحصیلی دانشجویان است (اکلس

). مطالعات نشان 2000 ،7؛ ویگفیلد و اکلس1983 همکاران،
کننده مثبت  بینی داده است که خودکارآمدي دانشجویان پیش

پیامدهاي عملکرد در تکالیف مختلف تحصیلی مانند 
)، 2008 ریاضیات، علوم و خواندن است (شانک و همکاران،

این در حالی است که ثابت شده ارزش تکلیف دانشجویان 
و منظور و هم تصمیم واقعی در انجام مطالعات را  هم قصد

 .کند بینی می بیشتر در ریاضی و انگلیسی با اطمینان پیش
ارزش فرض  -) نظریه انتظار1983 (اکلس و همکاران،

کند اهدافی که دانشجویان در یادگیري دارند، عامل  می
(اکلس  .ستها آنکننده خودکارآمدي و ارزش تکلیف  تعیین

) در واقع فرض 2000 ؛ ویگفیلد و اکلس،1983 و همکاران،
شود که خودکارآمدي تحصیلی و ارزش تکلیف افراد  می

  دارد. ها آناثرات مستقیمی بر اهداف پیشرفت 
- ) مبنی بر اینکه خودکار1994( پردازي ویگفیلد نظریه

آمدي تحصیلی دانشجویان ممکن است اثر مستقیمی بر 
مدل سلسله مراتبی "اهداف پیشرفتشان داشته باشد با 

  ) مطابقت دارد.1999( الیوت "انگیزش پیشرفت
) به این نتیجه رسید که افراد داراي 1999( الیوت

شایستگی ادراك شده زیاد به اتخاذ اهداف تبحري و 
عملکرد، تمایل دارند در صورتی که افراد داراي  -رویکرد

- شایستگی ادراك شده کم به اتخاذ یک هدف اجتناب
 9). فرض ویگفیلد1997 ،8(اسکالویک گرایش دارندعملکرد 

ات مستقیم ارزش تکلیف بر روي تأثیر) در مورد 1994(
                                                             
5. Elliot 
6. Eccles 
7. Wigfield & Eccles 
8. Skaalvik 
9. Wigfield 
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 "محور مدل انگیزش و خودتنظیمی آینده"اهداف پیشرفت با 
) هماهنگ است. مطالعات انجام شده 2004( 1میلر و بریکمن

-توسط پژوهشگرانی که مدل انگیزش و خودتنظیمی آینده

) 2004 و همکاران، 2ذیرند (براي مثال گرینپ محور را می
نشان داده است که ارزش تکلیف دانشجویان، اتخاذ هدف 

  نماید. بینی می تبحري را پیش
نشان کردند  ) خاطر2004( گرین و همکاران عالوه به

فهمند موضوعی براي اهداف آتی  زمانی که دانشجویان می
) 1شود: ( دو پیامد احتمالی حاصل می ،ارزشمند است ها آن
حاضر هستند براي تسلط یافتن و افزایش شایستگی در  ها آن

) این احتمال وجود دارد 2آن موضوع سخت مطالعه کنند و (
که دانشجویان تالش به خرج دهند تا در آن موضوع 
عملکردي بهتر نسبت به همساالن خود داشته باشند. به نظر 

ویژه در یک فرهنگ یادگیري رقابتی  رسد مطلب دوم به می
گرایانه، یعنی جایی که عمدتاً اعتبار تحصیلی ورود  و عمل

نماید، حقیقت داشته باشد. بر  به آموزش عالی را تعیین می
شود ارزشی که دانشجویان براي  بینی می این اساس پیش

مقدمه و  ،تکلیف) تکالیف تحصیلی قائل هستند (ارزش
تخاذ اهدف تبحري و همچنین اهدف سرآغاز مثبتی براي ا

  عملکرد است. -رویکرد
از سوي دیگر، مجموعه پیشینه پژوهشی از وجود روابط 

عملکرد و  - تجربی بین اتخاذ اهداف تبحري و رویکرد
هایی که دانشجویان به طور شناختی درگیر تکالیف  شیوه

؛ دوئک و 1992 ،3(ایمز .شوند حکایت دارد شان می تحصیلی
درگیري شناختی به طور معمول به عنوان  )1988 لگت،

 .راهبردهاي یادگیري عمیق و سطحی متصور شده است
یادگیري عمیق با  )2004 و همکاران، 4(فردریکس

راهبردهایی مانند بسط و شرح افکار و نظرات، تفکر نقادانه 
و پیوند دادن و ادغام یک مفهوم با مفهوم دیگر توصیف 

آوري شده در ادبیات  شواهد جمع )1987 ،5(بیگز .شود می
اهداف پیشرفت، الگوي هماهنگ و منسجمی را فراهم کرده 
                                                             
1. Miller & Brickman 
2. Greene 
3. Ames 
4. Fredricks 
5. Biggs 

است مبنی بر اینکه یک هدف تبحري استفاده از راهبردهاي 
(براي مثال، الیوت و  .بخشد یادگیري عمیق را سهولت می

؛ دوئک و 2004 ؛ گرین و همکاران،2001 ،6مک گریگور
؛ ورمتن و 2000 اران،؛ راویندران و همک1988 لگت،

  )1385 رستگار،؛ 1381 ؛ خیابانی،2001 همکاران،
همچنین برخی مطالعات انجام شده شواهدي را در مورد 

- عملکرد و سطوح سطحی - رابطه مثبت بین اهداف اجتناب

(براي مثال،  .اند تر راهبردهاي یادگیري به وجود ارائه کرده
 ،7گریگور و گیبل ؛ الیوت، مک2001 گریگور، الیوت و مک

؛ 1384 پور، محسن ؛2004 و همکاران، 8؛ سیمونز1999
هاي  همخوان با مالحظات نظري و بررسی )1385 رستگار،

شود که اهداف تبحري با استفاده از  بینی می تجربی باال، پیش
- راهبردهاي یادگیري عمیق رابطه مثبت و اهداف اجتناب
اي  عملکرد با استفاده از راهبردهاي یادگیري سطحی رابطه

  مثبت داشته باشد. 
ها در مورد رابطه بین  با این وجود، نتایج برخی پژوهش

عملکرد و راهبردهاي یادگیري متناقض  - اهداف رویکرد
اند که این هدف فقط  برخی از مطالعات نشان داده است.
 .کننده استفاده از راهبردهاي یادگیري سطحی است بینی پیش

) در دیگر مطالعات، 2001 گریگور، (براي مثال، الیوت و مک
این هدف با استفاده از راهبردهاي یادگیري عمیق و سطحی، 

وجود )؛ با 2004 ،9هر دو، رابطه داشته (براي مثال، ولترز
عملکرد و - اي بین یک رویکرد این، در مطالعات دیگر رابطه

(براي مثال، گرین  .راهبردهاي یادگیري مشاهده نشده است
  )2004 و همکاران،

مطابق با این الگوهاي تجربی رایج، فرض ما این است 
که راهبردهاي عمیق رابطه مثبت و راهبردهاي سطحی 

جویان دارند. لذا بر اي منفی با پیشرفت تحصیلی دانش رابطه
انتظار و پیشینه  -اساس نظریه اهداف پیشرفت، نظریه ارزش

) را که بیانگر روابط بین 1(شکل  تجربی موجود مدلی
باورهاي انگیزشی دانشجویان (ارزش تکلیف، خودکارآمدي 

                                                             
6. Elliot & McGregor 
7. Elliot, McGregor & Gable 
8. Simons 
9. Wolters 
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و اهداف پیشرفت)، درگیري شناختی و پیامد پیشرفت است 
تفاده از روش تحلیل به عنوان مدل درونداد انتخاب و با اس

دهیم. پس از ارزیابی روابط میان  مسیر مورد آزمون قرار می

متغیرها، ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل برآورد و 
  گردد. نهایتاً مدل برازش می

بر پیشرفت تحصیلی (نمودار درونداد) مؤثرنمودار مسیر مدل مفهومی عوامل . 1شکل 

  
  ها روشمواد و 

روش اجراي این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و 
چرا که در  ؛هاي همبستگی است ژوهش از نوع طرحطرح پ

لّیاین پژوهش روابط میان متغیرها در قالب مدل  تحلیل  ع
  گیرد. مسیر مورد بحث قرار می

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویانی 
هاي جدید) است که در نیمسال اول سال  (به جز ورودي

نور استان فارس  در مراکز دانشگاه پیام 1389–90تحصیلی 
). براي انتخاب N=48157باشند ( مشغول به تحصیل می

اي استفاده  اي چندمرحله گیري خوشه از روش نمونه ،نمونه
گردید؛ زیرا به دلیل حجم باالي جامعۀ آماري و پراکندگی 

دسترسی به تک تک افراد  ،مراکز دانشگاهی در سطح استان
مشکل و مقرون به صرفه نبود. براي این منظور هر کدام از 

عنوان  نواحی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان به
ن یک خوشه در نظر گرفته شد و با توجه به مساوي بود

تقریبی تعداد دانشجویان و تعداد مراکز دانشگاهی در نواحی 
فوق از هر ناحیه به صورت تصادفی یک مرکز دانشگاهی 

  .خاب شدانت

  ها ییدي خرده مقیاسأهاي برازندگی تحلیل عاملی ت مشخصه. 1جدول 
خرده  مشخصه                                                                                                   

  مقیاس 
اهداف  
  پیشرفت

ارزش 
  تکلیف

خودکارآمدي 
  تحصیلی

راهبردهاي 
  یادگیري

  44/1  53/2  71/1  45/2  (x2/df)نسبت مجذور خی به درجۀ آزادي 
  03/0  047/0  042/0  05/0  (RMSEA)ریشه میانگین مجذورات پس مانده ها 

  98/0  97/0  97/0  95/0  (GFI)شاخص نکویی برازش 
  96/0  94/0  97/0  93/0  (AGFI)شاخص تعدیل شدة نکویی برازش 

_ 

_ 

_ 

_ 
+ 

+ 

+ 

_ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 پیشرفت تحصیلی قبلی 

ارزش 
 تکلیف

مدي خودکارآ  

 اهداف

عملکرد-اجتناب  

  اهداف
 عملکردي-رویکرد

 اهداف تبحري

 راهبردهاي
 سطحی

 راهبردهاي

 عمیق

 پیشرفت تحصیلی
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دو کالس به طور اتفاقی به  ،در گام بعد از هر مرکز
عنوان افراد نمونه انتخاب شد. در مجموع تعداد ده کالس 

پسر) در این پژوهش  168دختر و  305( نفر 473شامل 
 مشارکت کردند. ضمنا مراکز انتخاب شده شامل شیراز،

شود. الزم به ذکر است  داراب، کازرون، آباده و المرد می
گیري کرجسی و  براي تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه

  مورگان استفاده شد.
هاي  نامه پرسشها بر اساس  براي گردآوري داده

)، 1991( و همکاران 1خودگزارشی ارزش تکلیف پینتریچ

پیشرفت )، اهداف 1996( خودکارآمدي تحصیلی لوینتال
) و راهبردهاي یادگیري پینتریچ و 1997( 2میدلتن و میجلی

بر اساس  پرسش 50اي حاوي  نامه پرسش )1991( همکاران
 ترم طیف لیکرت تنظیم شد. ضمنا معدل تحصیلی پایان

دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی و معدل 
تحصیلی ترم قبل نیز به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی 

                                                             
1. Pintrich 
2. Middleton & Midgley 

ها از  نامه پرسشور شد. براي تعیین قابلیت اعتماد قبلی منظ
ضریب آلفاي کرونباخ و براي تعیین اعتبار سازه از تحلیل 

هاي  طور که مشخصه همان ي استفاده گردید.تأییدعاملی 
هاي پژوهش با  داده ،دهد نشان می 1برازندگی جدول 

ساختار عاملی و زیربنایی نظري متغیرهاي مورد بررسی 
برازش مناسبی دارد و این امر بیانگر این مطلب است که 

   باشند. هاي نظري همسو می سؤاالت با سازه
  ها یافته

در پژوهش حاضر عملکرد تحصیلی قبلی به عنوان متغیر 

خودکارآمدي تحصیلی، زا و متغیرهاي ارزش تکلیف،  برون
اهداف پیشرفت، راهبردهاي یادگیري و پیشرفت تحصیلی به 

اند. از آنجا که  زا در نظر گرفته شده عنوان متغیرهاي درون
پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر همبستگی بین متغیرها 

باشد، در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش به  می
  رائه شده است.هاي توصیفی ا همراه دیگر شاخص

  

  هاي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص. 2جدول 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

                  1  پیشرفت تحصیلی قبلی - 1
                1  15/0**  ارزش تکلیف - 2
              1  11/0*  34/0**  خودکارآمدي تحصیلی - 3
            1  - 22/0**  03/0  - 07/0  اهداف اجتناب ـ عملکرد - 4
          1  13/0**  - 16/0**  16/0**  05/0  اهداف رویکرد ـ عملکرد - 5
        1  - 02/0  - 01/0  27/0**  34/0**  12/0*  اهداف تبحري - 6
      1  - 08/0  26/0**  28/0**  - 23/0**  - 09/0*  08/0  راهبردهاي شناختی - 7
    1  - 08/0  24/0**  - 39/0**  - 22/0**  30/0**  22/0**  08/0  راهبردهاي فراشناختی - 8
  1  48/0**  - 21/0**  16/0**  06/0  - 28/0**  37/0**  27/0**  26/0**  پیشرفت تحصیلی - 9

  میانگین
  انحراف معیار

  کجی
  کشیدگی

91/14  
67/2  
82/0 -  
41/0  

1/10  
7/3  
37/0  
23/0 -  

7/16  
86/4  
02/0 -  
18/0 -  

07/8  
33/3  
68/0  
92/0 -  

44/12  
16/3  
07/0  
29/0 -  

79/11  
59/3  
33/0  
50/0 -  

54/18  
17/5  
13/0  
71/0 -  

88/23  
21/5  
43/0  
43/0 -  

27/14  
32/2  
15/0 -  
36/0 -  
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شود که باالترین ضریب  مالحظه می 2با توجه به جدول 
همبستگی در میان متغیرهاي این پژوهش مربوط به رابطۀ 

راهبردهاي فراشناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی  بین
ی به دست آمده نیز ترین ضریب همبستگ ) و پایین48/0(

-بین اهداف تبحري و اهداف اجتناب همربوط به رابط
) است. از میان متغیرهاي پژوهش به ترتیب -01/0عملکرد (
)، خودکارآمدي 48/0( راهبردهاي فراشناختی متغیرهاي

)، ارزش - 28/0عملکرد ( - اهداف اجتناب)، 37/0تحصیلی (
)، راهبردهاي 26/0( )، پیشرفت تحصیلی قبلی27/0( تکلیف
 ) واهداف رویکرد ـ16/0)، اهداف تبحري (- 21/0( شناختی
ترین ضریب همبستگی را  ) باالترین تا پایین06/0( عملکرد

با پیشرفت تحصیلی ریاضی دارا هستند. همچنین با توجه به 
زا (پیشرفت  ب همبستگی بین متغیر برونجدول فوق، ضری

) و 26/0تحصیلی قبلی) و پیشرفت تحصیلی برابر با (

  ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش .3جدول 
  برآوردها                         

  متغیرها
  واریانس تبیین شده  اثرات کل  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم

          به روي پیشرفت ریاضی از
  پیشرفت تحصیلی قبلی

  ارزش تکلیف
  خودکارآمدي تحصیلی

  اهداف تبحري

14/0  
15/0  
15/0  
 -  

13/0  
02/0  
15/0  
06/0  

27/0  
16/0  
30/0  
06/0  

  

  33/0  - 02/0  - 02/0  -   اهداف رویکرد ـ عملکرد
    - 17/0  - 02/0  - 15/0  اهداف اجتناب ـ عملکرد

   09/0  -  09/0  راهبردهاي سطحی
    36/0  -   36/0  راهبردهاي عمیق

          به روي راهبردهاي سطحی از 
  پیشرفت تحصیلی قبلی

  ارزش تکلیف
  تحصیلیخودکارآمدي 
  عملکرد - اهداف اجتناب

  اهداف رویکرد ـ عملکرد

 -  
 -  
 -  
26/0  
22/0  

03/0 -  
04/0  
10/0 -  

 -  
 -  

03/0 -  
04/0  
10/0 -  
26/0  
22/0  

  
  
12/0  

  به روي راهبردهاي عمیق از 
  پیشرفت تحصیلی قبلی

  ارزش تکلیف
  خودکارآمدي تحصیلی

  اهداف تبحري 
  اهداف رویکرد ـ عملکرد

  
 -  
 -  
26/0  
17/0  
03/0  

  
11/0  
05/0  
04/0  
 -  
 -  

  
11/0  
05/0  
30/0  
17/0  
03/0  

  
  
12/0  

          به روي اهداف تبحري از 
  پیشرفت تحصیلی قبلی

  ارزش تکلیف
  خودکارآمدي تحصیلی

 -  
31/0  
24/0  

13/0  
 -  
 -  

13/0  
31/0  
24/0  

  
16/0  

          به روي اهداف رویکرد ـ عملکرد از 
  پیشرفت تحصیلی قبلی

  ارزش تکلیف
  خودکارآمدي تحصیلی 

  به روي اهداف اجتناب ـ عملکرد از
  پیشرفت تحصیلی قبلی
  خودکارآمدي تحصیلی

 -  
18/0  
17/0 -  

  
 -  
22/0 -  

03/0 -  
 -  
 -  

  
08/0 -  

 -  

03/0 -  
18/0  
17/0 -  

  
08/0 -  
22/0 -  

06/0  
  
  
  
05/0  
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زا نیز باالترین ضریب  دار است. از میان متغیرهاي درون معنی
همبستگی به دست آمده با پیشرفت تحصیلی ریاضی مربوط 

در باشد.  دار می ) و معنی48/0به راهبردهاي فراشناختی (
شود، با توجه  ه در جدول باال مشاهده میطور ک همان ضمن

آمده کجی و کشیدگی براي متغیرهاي  دست بهبه مقادیر 
+ قرار دارد، توزیع تمامی متغیرها 1و  -1پژوهش که بین 

  نرمال است.
شود از میان تمامی  مشاهده می 3طور که در جدول  همان

زا) راهبردهاي سطحی  زا و درون متغیرهاي پژوهش (برون
) و خودکارآمدي تحصیلی است 36/0بیشترین اثر مستقیم (

) بیشترین اثر غیرمستقیم را بر پیشرفت تحصیلی 15/0(
دارند. بیشترین اثر کل بر پیشرفت تحصیلی نیز مربوط به 

). میزان واریانس تبیین شده 36/0( راهبردهاي عمیق است
  ) است.33/0پیشرفت تحصیلی برابر با (
بر راهبردهاي سطحی مربوط به بیشترین اثر مستقیم 

) و بیشترین اثر غیرمستقیم 26/0( عملکرد- اهداف اجتناب
بر راهبردهاي سطحی مربوط به خودکارآمدي تحصیلی 

). میزان واریانس تبیین شده راهبردهاي - 10/0( است
زاي پیشرفت  ) است. متغیر برون12/0سطحی برابر با (

یم ندارد و از تحصیلی قبلی بر راهبردهاي عمیق اثر مستق
زا نیز بیشترین اثر مستقیم بر راهبردهاي  میان متغیرهاي درون

). از 26/0( عمیق مربوط به خودکارآمدي تحصیلی است
راهبردهاي  میان تمامی متغیرها بیشترین اثر غیرمستقیم بر
  ).11/0( عمیق مربوط به پیشرفت تحصیلی قبلی است

قبلی) بر  (پیشرفت تحصیلی زا متغیر برون ،عالوه هب
باشد. متغیرهاي ارزش  اهداف پیشرفت داراي اثر مستقیم نمی

تکلیف و خودکارآمدي تحصیلی نیز به روي اهداف 
پیشرفت داراي اثر غیرمستقیم نیستند. بیشترین اثر کل بر 

عملکرد مربوط به متغیر خودکارآمدي - اهداف اجتناب
) و بیشترین اثر کل بر روي اهداف -22/0تحصیلی (

) است. 18/0عملکرد مربوط به ارزش تکلیف ( -درویکر
بیشترین اثر کل بر اهداف تبحري مربوط به ارزش تکلیف 

-باشد. میزان واریانس تبیین شده اهداف اجتناب ) می31/0(
عملکرد و اهداف تبحري نیز به ترتیب - عملکرد، رویکرد

کدام از  است. در ضمن هیچ 16/0و  06/0، 05/0برابر با 
زا بر ارزش تکلیف و خودکارآمدي تحصیلی  ونمتغیرهاي در

 زا داراي اثر مستقیم و غیرمستقیم نیستند. متغیر برون
(پیشرفت تحصیلی قبلی) نیز بر ارزش تکلیف و 
خودکارآمدي تحصیلی فقط داراي اثر مستقیم است که به 

باشد. میزان واریانس تبیین  می 35/0و  15/0ترتیب برابر با 
دکارآمدي تحصیلی نیز به ترتیب شده ارزش تکلیف و خو

  است.  12/0و  02/0برابر با 
  بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی(مدل برونداد) نمودار مسیر و برآورد پارامترهاي مدل برازش شده پیش. 2شکل 

  

  
  

15/0  

 پیشرفت تحصیلی قبلی 

 ارزش تکلیف

خودکارآمد

 اهداف تبحري
 عمیق راهبردهاي

35/0  

31/0  

14/0  

18/0  

17/0-  

22/0-  

24/0  

26/0  

15/0  
26/0  

 -اجتناب اهداف
 عملکرد

17/0-  

03/0  

22/0  

36/0  

17/0  

09/0-  

 راهبردهاي
 سطحی

 تحصیلیپیشرفت

15/0  

 -رویکرد اهداف
 عملکرد
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هاي نکویی برازش ارائه شده  با توجه به مشخصه
بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی  برازش مدل پیش 4درجدول 

  باشد. در سطح نسبتاً خوبی می
  گیري نتیجهبحث و 
بین باورهاي ف پژوهش حاضر این بود که روابط هد

انگیزشی دانشجویان (ارزش تکلیف، خودکارآمدي و اهداف 
پیشرفت)، درگیري شناختی و پیامد پیشرفت را در 

ی به روش تحلیل مسیر مورد بررسی لّچارچوب یک مدل ع
فصل چهارم ارائه  دهد. نتایج تحلیل مسیر که در می قرار

هاي این تحقیق  گردید نشان داد که مدل پیشنهادي با داده
درصد از واریانس  33برازش مناسبی دارد و توانسته است 

پیشرفت تحصیلی ریاضی را تبیین کند. با توجه به اینکه در 
رو  بر نقش متغیرهاي واسطه و از این تأکید ،تحلیل مسیر

دیگر است، لذا در این بخش روابط غیرمستقیم متغیرها با یک
هایی که  تالش بر این است که بیشتر به بحث پیرامون یافته

بپردازیم. بنابراین ابتدا به  ،روابط غیرمستقیم هستند حاکی از
تر  گزارش مختصر روابط مستقیم و سپس به تبیین مفصل

  پردازیم. روابط غیرمستقیم می
رت نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی قبلی به صو

نظر  گذارد. به دار بر ارزش تکلیف اثر می مستقیم و معنی
 ،یابند رسد فراگیرانی که به موفقیت تحصیلی دست می می

کلیف و انجام دادن بیشتر از سایرین احتمال دارد که براي ت
ل باشند، به تکالیف عالقه داشته باشند، و اهمیت قائ ها آن

خارج از محیط انجام تکلیف را براي آینده خود در زندگی 
  تحصیلی سودمند بدانند.

نتایج همچنین داللت بر آن داشت که اثر پیشرفت 
دار است. در  تحصیلی قبلی بر خودکارآمدي تحصیلی معنی

) اظهار دارند زمانی که 2001( 1این زمینه پاجارس و شانک
در مورد رابطه بین خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی 

                                                             
1. Pajares & Schunk 

در صدد هستیم رابطه  صحبت کنیم همانند زمانی است که
مرغ را مشخص سازیم.  علت و معلولی بین مرغ و تخم

برخی محققان خودکارآمدي را نتیجه و نه علت پیشرفت 
دارند که  تأکیدآورند و لذا  تحصیلی به حساب می

-هاي آموزشی باید در جهت رشد و تقویت مهارت تالش

 هاي فراگیران صورت گیرد. از دید برخی دیگر از محققان،
بگذارد  تأثیرتواند بر عملکرد تحصیلی  خودکارآمدي هم می

و هم از آن تأثیر بپذیرد. به عالوه نتایج نشان داد که 
پیشرفت تحصیلی قبلی فراگیران بر عملکرد تحصیلی فعلی 

شناسان تجربه  اثر مستقیم و مثبت دارد. به باور روان ها آن
  شود. موفقیت منجر به موفقیت می

ایج دال بر آن بود که اثر مستقیم ارزش از سوي دیگر نت
عملکرد و همچنین اهداف - تکلیف بر اهداف رویکرد

دار است. در مورد اثر مستقیم و مثبت ارزش  تبحري معنی
-تکلیف بر اهداف تبحري، این یافته با نتایج برخی پژوهش

)، میدلتن و میجلی 1996ها از جمله ولترز و همکاران (
) 2000) و پاجارس و همکاران (1997)، اسکالویک (1997(

  )2005، 2(نقل از شیم و ریان .همخوان است
همچنین بر طبق نتایج، اثر مستقیم ارزش تکلیف بر 

دار است. در این خصوص، پینتریچ  پیشرفت تحصیلی معنی
و  3، نقل از زاشو1991و همکارانش (پینتریچ و گارسیا، 

هاي خود رابطه میان باورهاي  ) در پژوهش2003همکاران، 
ارزش تکلیف و عملکرد تحصیلی فراگیران را بررسی کرده 
و گزارش کردند که ابعاد گوناگون باورهاي ارزش تکلیف 

داري با عملکرد تحصیلی فراگیران  مثبت و معنی طور به
شو و )، زا2001رابطه دارد. این یافته با نتایج پژوهش بانگ (

) همسو 2005و همکاران ( 4) و مارتین کرام2003همکاران (
  است.

                                                             
2. Shim & Ryan 
3. Zusho 
4. Martin-krum 

 بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی هاي نکویی برازندگی مدل پیش مشخصه.  4جدول 

x2/df  CFI  GFI  AGFI  RMSEA  
83/3  91/0  97/0  92/0 076/0  
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نتایج نشان داد که خودکارآمدي تحصیلی بر اهداف 
گذارد.  مستقیم و منفی اثر می صورت بهعملکرد  -اجتناب

همچنین اثر مستقیم خودکارآمدي تحصیلی بر اهداف 
دار است. این یافته  عملکرد معنی - تبحري و اهداف رویکرد

)، گرین و 2010( 1با نتایج پژوهش رانهار، سندرز و یانگ
)، وروگت، اورت و 2004)، گرین و همکاران (1996میلر (
) همخوان 2008)، و سینز و همکاران (2002( 2زیبرگ
اثر مستقیم خودکارآمدي تحصیلی بر  عالوه بهاست.

دار است. یافته فوق با نتایج  راهبردهاي عمیق نیز معنی
)، سینز و 1999گریگور و گیبل ( وت، مکمطالعات الی
 3)، و واکر، گرین و منسل2004)، ولترز (2008همکاران (

دارد که  ) همسو باشد. نظریه خودکارآمدي نیز بیان2006(
گیري از فرایندهاي عمیق  باورهاي خودکارآمدي با بهره

  )1991(شانک،  .رابطه مثبت دارد
خودکارآمدي با توجه به نتایج پژوهش، اثر مستقیم 

دار است. بر اساس  تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی معنی
) و به استناد 1997اجتماعی بندورا ( - نظریه شناختی

)، 1997تحقیقات متعدد از جمله کارهاي پاجارس و میلر ،
) و 2004)، گرین و همکاران (1999پاجارس و گراهام (

)، خودکارآمدي در حکم عاملی مهم، نقش 1382کبیري (
بینی پیشرفت تحصیلی افراد در سطوح  را در پیش مؤثري
  کند.  می هاي خاص ایفا ف تحصیلی و در حوزهمختل
 - عالوه نتایج نشان داد که اثر مستقیم اهداف اجتناب به

دار است. در  عملکرد بر راهبردهاي شناختی سطحی معنی
هاي تحقیقات الیوت  این زمینه نتایج پژوهش حاضر با یافته

)، و 2004( )، سیمونز و همکاران2001(گریگور  و مک
) همسو و با برخی دیگر از جمله الیوت و 1384پور ( محسن
) و 2004)، سیمونز، دیوت و لنس (1999گریگور ( مک

باشد.  ) ناهمسو می1384پور،  ؛ نقل از محسن1384جوکار (
عملکرد بر پیشرفت - همچنین اثر مستقیم اهداف اجتناب

ن یافته با نتایج مطالعات دار است. ای تحصیلی معنی

                                                             
1. Runhaar, Sanders& Yang 
2. Vrugt, Oort & Zeeberg 
3. Walker, Greene & Mansell 

)، 1999گریگور و گیبل ( )، الیوت، مک1997اسکالویک (
  ) همسو است.1385)، و رستگار (2004ولترز (

- نتایج داللت بر آن دارد که اثر مستقیم اهداف رویکرد
دار نیست. یافته حاضر با  عملکرد بر راهبردهاي عمیق معنی

؛ نقل 1384جوکار ()، 1997نتایج پژوهش میدلتن و میجلی (
) همخوان و با تحقیق میس، بلومن فلد 1384پور،  از محسن
) ناهمخوان است. نتایج همچنین نشان داد 1988( 4و هویل

عملکرد بر راهبردهاي - که اثر مستقیم اهداف رویکرد
دار است. در این راستا نتایج پژوهش  شناختی سطحی معنی

 همکارانش ) و هاراکیویچ و2001گریگور ( الیوت و مک
 مثبت و نتایج پژوهش ه) حاکی از وجود رابط2000، 1997(
) حاکی از عدم 1996) و ولترز و همکاران (2000پینتریچ ( 

عملکرد با پیشرفت - وجود رابطه میان اهداف رویکرد
با توجه به نتایج، اثر مستقیم اهداف تبحري  تحصیلی است.

ه برخی دار است. در این زمین بر راهبردهاي عمیق معنی
؛ گرین و 2001 گریگور، هاي پژوهشی (الیوت و مکیافته

؛ راویندران و 1988 ؛ دوئک و لگت،2004 همکاران،
 ؛ و رستگار،2001 ؛ ورمتن و همکاران،2000 همکاران،

اند مبنی  ) الگوي هماهنگ و منسجمی فراهم ساخته1385
بر اینکه اهداف تبحري استفاده از راهبردهاي یادگیري عمیق 

گریگور  بخشد. با این حال، الیوت و مک سهولت می را
خود به این نتیجه رسیدند که اهداف  ) در مطالعه 1999(

داري براي راهبردهاي  کننده معنی بینی تبحري پیش
  فراشناختی نیست.

قیم نتایج نشان داد که راهبردهاي عمیق به صورت مست
، گذارد. در این خصوص میو مثبت بر پیشرفت تحصیلی اثر 

هاي تحقیقات پیشین به نتایج هماهنگ و منسجمی  یافته
اند مبنی بر اینکه فراگیرانی که از راهبردهاي  دست یافته

پیشرفت  ،کنند یادگیري عمیق و فراشناختی استفاده می
 (براي مثال، .تحصیلی باالتري نسبت به دیگران دارند

؛ 1996؛ گرین و میلر، 1996استیپک و گرالینسکی، 
؛ سیمونز و 1384 پور، ؛ محسن2000راویندران و همکاران، 

  ) 1385 ؛ و رستگار،2004 همکاران،
                                                             
4.Meece, Blumenfeld & Hoyl 
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نتایج حاکی از آن بود که اثر مستقیم راهبردهاي سطحی 
دار است. یافته فوق با مطالعات  بر پیشرفت تحصیلی معنی
)، پینتریچ و دي گروت 1996( 1استیپک و گرالینسکی

و همکاران  2)، و راویندران1996)، گرین و میلر (1990(
  ) همسو و هماهنگ است.2000(

از سوي دیگر نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم ارزش 
دار است. به عبارت دیگر،  تکلیف بر پیشرفت تحصیلی معنی

ارزش تکلیف از طریق نقش واسطه اهداف تبحري، 
عملکرد و راهبردهاي شناختی سطحی و عمیق بر -رویکرد

گذارد. به باور گرین و  ی فراگیران اثر میپیشرفت تحصیل
)، فراگیرانی که تکالیف درسی را مهم تلقی 2004همکاران (

را مفید و سودمند پنداشته یا بر رشد و  ها آنکند،  می
گسترش قابلیت و شایستگی در یک تکلیف تحصیلی تکیه 

استفاده از راهبردهایی مانند  کنند که پیامد آن احتماالً می
ح افکار و نظرات، تفکر نقادانه و پیوند دادن و بسط و شر

ادغام یک مفهوم با مفهوم دیگر است که به نوبه خود منجر 
شود؛ و یا اینکه در صدد آن  می به پیشرفت تحصیلی باالتر

هستند تا به دیگران نشان دهند که تواناتر از همساالنشان 
 هستند که پیامد احتمالی آن استفاده از راهبردهاي مرور
ذهنی، بسط و گسترش معنایی و سازماندهی است که ممکن 

  است در نهایت به پیشرفت تحصیلی کمتر بینجامد.
نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم خودکارآمدي تحصیلی 

دار است. به این معنی که آن  بر پیشرفت تحصیلی معنی
هاي الزم براي انجام  دسته از فراگیرانی که باور دارند توانایی

به  آمیز تکالیف تحصیلی را دارند (الف) احتماالً قیتموف
دنبال این هستند که بر تکالیف تحصیلی خود تسلط یافته و 

گیري موجب  شان را افزایش دهند. این جهت شایستگی
از راهبردهاي شناختی و فراشناختی  ها آناستفاده بیشتر 

 تر مانند بسط و شرح افکار و نظرات و تفکر نقادانه پیشرفته
شود که پیامد آن دستیابی به پیشرفت تحصیلی باالتر  می

کنند تا در آن موضوع عملکردي  است؛ و یا (ب) تالش می
بهتر نسبت به همساالن خود داشته و به موفقیت دست یابند 

                                                             
1.Stipek & Gralinski 
2.Ravindran 

گیري بسته به  را تأیید نمایند که این جهت ها آنو دیگران 
ستفاده کند اینکه فرد از راهبردهاي سطح باال یا سطح پایین ا

تواند به ترتیب منجر به پیشرفت تحصیلی  در نهایت می
مطلوب یا نامطلوب گردد. این در حالی است که آن دسته از 

هاي  فراگیرانی که در صدد اجتناب کردن از قضاوت
اجتماعی هستند و بیشتر به دلیل ترس از شکست به مطالعه 

اهبردهایی آورند به خاطر سوق یافتن به استفاده از ر روي می
هاي دیگر از  چون بسط دادن و مرور ذهنی، نسبت به گروه

پیشرفت تحصیلی کمتري برخوردار خواهند شد. این یافته با 
) و کلیري 2000( 3)، زیمرمن2004نتایج گرین و همکاران (

  ) همسو است.2004و زیمرمن (
نتایج دال بر این بود که اثر غیرمستقیم اهداف تبحري بر 

دار است. در زمینه رابطه میان  لی معنیپیشرفت تحصی
هاي تحقیقاتی  اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی، یافته

 4)، مکوا و آبرامی2000بسیاري از جمله کارهاي پینتریچ (
) نشان 2004)، و ولترز (2001)، بارون و هاراکیویچ (2001(

تحصیلی رابطه داده است که اهداف تبحري با پیشرفت 
میان ابعاد گوناگون اهداف پیشرفت و  هبطمستقیم ندارد. را

پیشرفت تحصیلی از وضوح چندانی برخوردار نیست. 
ها که بر روي دانشجویان  عنوان مثال در برخی از پژوهش هب

مثبت میان اهداف تبحري و پیشرفت  هصورت گرفته، رابط
؛ 2001، 5(بارون و هاراکیویچ .تحصیلی تأیید نشده است

، 1997؛ هاراکیویچ و همکاران، 2001گریگور،  الیوت و مک
آموزان  ها نیز که بر روي دانش ) برخی از پژوهش2000

(میلر و  .اند صورت گرفته نتایج مشابهی را گزارش کرده
از ) اما در عین حال برخی 2000؛ پینتریچ، 1996همکاران، 

مثبت میان اهداف تبحري و پیشرفت  هپژوهش رابط
؛ چرچ، 1996 (ولترز و همکاران .اند تحصیلی را تأیید کرده

  )2001الیوت و گیبل، 
یرمستقیم اهداف عالوه نتایج نشان داد که اثر غ به
دار نیست.  پیشرفت تحصیلی معنیعملکرد بر -رویکرد
هاي تحقیقاتی بسیاري نشان داده است که رابطه اهداف  یافته

                                                             
3. Zimmerman 
4. McWhaw & Abrami 
5. Barron & Harackiewicz 
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عملکرد با پیشرفت تحصیلی از عدم رابطه -رویکرد
؛ ولترز، یو و پینتریچ، 2001مکوا و آبرامی،  ؛2000(پینتریچ، 

؛ الیوت 1999گریگور،  ) تا رابطه مثبت (الیوت و مک1996
میان اهداف  ه) متغیر است. در خصوص رابط1997و چرچ، 
عملکرد و پیشرفت تحصیلی تحقیقات انجام شده -رویکرد

اند. در ارتباط با تناقض نتایج  نتایج متفاوتی را به دست داده
، نقل 2001تحقیقات در این زمینه میجلی، کاپالن و میدلتن (

- ) اعتقاد دارند که اهداف رویکرد1384پور،  از محسن
هاي افراد و  ویژگی هاي یادگیري، عملکرد از ماهیت بازده

پذیرد. بنابراین تناقض موجود ممکن  می تأثیرشرایط محیطی 
هاي  است به دلیل استفاده از ابزارهاي گوناگون، گروه

هاي آموزشی باشد. به عنوان مثال  متفاوت سنی و محیط
کوشش  موفقیت در مقطع دانشگاه ممکن است به تالش و

که ساختار محیطی  بیشتري نیازمند باشد. توجه داشته باشیم
محور بوده و تا حدود گیرنور فرا و آموزشی دانشگاه پیام
  ها متفاوت است. زیادي با سایر دانشگاه

عملکرد  - ها اثر غیرمستقیم اهداف اجتناب بر طبق یافته
دار است. نظر به نتایج تحقیقات  بر پیشرفت تحصیلی معنی

 ؛ الیوت،1997صورت گرفته در این زمینه (اسکالویک، 
؛ الیوت و چرچ، 2004؛ ولترز، 1999گریگور و گیبل،  مک

)، 1384پور،  ؛ محسن2001؛ چرچ، الیوت و گیبل، 1997
عملکرد معموالً با پیشرفت تحصیلی افراد  - اهداف اجتناب

در مقاطع مختلف تحصیلی رابطۀ منفی داشته است. با این 
 - حال، در زمینه تأثیر غیرمستقیم و منفی اهداف اجتناب

کرد بر پیشرفت تحصیلی پژوهشی صورت نگرفته عمل

گیرانی که غالباً است. اما یافته اخیر نشان داد آن دسته از فرا
کنند با احتمال  عملکرد را انتخاب می اهداف اجتناب ـ

بیشتري براي رسیدن به اهداف خود راهبردهاي شناختی و 
دهند که در نهایت در  سطح پایین را مورد استفاده قرار می

یی که از راهبردهاي یادگیري عمیق استفاده ها آنایسه با مق
  تري خواهند داشت. عملکرد تحصیلی ضعیف ،کنند می

در نهایت، نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم پیشرفت 
دار است. همان  تحصیلی قبلی بر پیشرفت تحصیلی معنی

گونه که نتایج قبال نیز نشان داد، پیشرفت تحصیلی قبلی 
اثر مستقیم و مثبت  ها آنفراگیران بر عملکرد تحصیلی فعلی 

دارد. با این وجود، عملکرد تحصیلی قبلی فراگیران را در 
توان متأثر از نوع درگیري انگیزشی فرد،  تر می حالتی پیچیده

پیشرفت، و همچنین خودکارآمدي تحصیلی، اهداف 
راهبردهاي یادگیري وي دانست. به عبارت دیگر موفقیت یا 
عدم موفقیت تحصیلی قبلی فرد ممکن است نگرش وي را 
در خصوص ارزش و اهمیتی که براي تکالیف تحصیلی 

هایش براي  قایل است و همچنین باور او را در مورد توانایی
امر به نوبه خود  آمیز تکالیف تعیین کند که این انجام موفقیت

تواند منجر به انتخاب هر یک از اهداف تبحري،  می
عملکرد شده و او را به سوي  - عملکرد و اجتناب -رویکرد

استفاده از نوع خاصی از راهبردهاي یادگیري سوق دهد. 
حال بسته به اینکه فرد کدام یک از این مسیرهاي ممکن را 

به عملکرد تحصیلی تواند براي او منجر  می ،دنبال کرده باشد
  آمیز، متوسط و یا ضعیف گردد. موفقیت

  
  منابع

اي رابطه باورهاي  بررسی مقایسه .)1381( .خیابانی، ناصر
گیري هدفی با راهبردهاي یادگیري و  هوشی و جهت

موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر رشته 
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال تحصیلی  روان
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