مدل ساختاری عملکرد تحصیلی
بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش
تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی
در دانشآموزان رشتۀ ریاضی -فیزیک
حجت مهدویراد

*

 ولیاله فرزاد

**

شیرین کوشکی

***

چكيده:
عملکرد تحصیلی از مهمترین شاخصهای اندازهگیری کیفیت آموزشی دانشآموزان است .هدف
پژوهش حاضر ارائۀ مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اســاس انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی
ِ
آموزان رشــتۀ ریاضی-فیزیک است .این پژوهش
تحصیلی با میانجیگری درگیری شــناختی دانش
ِ
کاربردی و از نوع همبستگی با روش مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ
ِ
ریاضی-فیزیک شهر تهران اســت که از میان آنها  470نفر دانشآموز انتخاب
دانشآموزان رشتۀ
ای چندمرحلهای است .ابزارهای پژوهش عبارت است از پرسشنامۀ
شدند و روش نمونهگیری خوشه ِ
انگیزش تحصیلی والراند و همکاران ( ،)1992پرســشنامۀ خودکارآمدی تحصیلی موریس ( )2001و
ِ
تحلیل دادهها از
پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشــی برای یادگیری پینتریچ و همکاران ( .)1991برای
ِ
ضریب آلفای کرانباخ و ماتریس همبستگی و مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد.
نتایج نشان داد مدل متغیرهای پژوهش از برازش مطلوبی برخوردارند .در مدل مفروض انگیزش
غیرمستقیم
تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی ،اثر کامل و اث ِر مستقیم و
ْ
درگیری شناختی کامل
غیرمعنادار بود .اثر خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری
ِ
و اث ِر مســتقیم معنادار بود ،اما اث ِر غیرمستقیم غیرمعنادار بود .نتایج نشان داد متغیر خودکارآمدی
اثر معناداری بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد و  40درصد از واریانس عملکرد تحصیلی آنها را
تبیین میکند .بنابراين کادر آموزشی ،اجرايی مدارس و همينطور والدين دانشآموزان میتوانند برای
تقويت عملکرد تحصيلی دانشآموزان از متغير خودکارآمدی تحصيلی استفاده کنند.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله99/4/9 :

عملکرد تحصیلی ،انگیزش تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و درگیری شناختی
 ïتاريخ شروع بررسي99/5/11 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/12/3 :

* دانشجوی دکتری ،رشتۀ روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)mahdave20@yahoo.com.......................................

** دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران Vfarzad@yahoo.com ......................................................................................................

*** دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران shirin_kooshki@yahoo.com...................................................................................
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مقدمه

ریاضیات ازجمله علومی اســت که توانایی تفکر و استدالل را در افراد ممکن میکند و به آنها در
برقراری ارتباط و حل مشــکالتِ روزمره و دنیای کار یاری میرســاند؛ همچنین توسعۀ علم و فناوری
را نیز بهبود میبخشــد (ســاری و دارهیم .)2020 ،1آموزش ریاضیات در مدارس باعث تربیت افرادی
خواهد شد که در برخورد با مسائل بتوانند منطقی استدالل کنند و قدرت تجزیه و انتزاع داشته باشند.
مهم ریاضیات توانمندســازی انســان برای توصیف دقیق موقعیتهــای پیچیده ،پیشبینی و
ویژگی ِ
کنترل موقعیتهای ممکن مادی-طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی است .از اهداف اساسی آموزش ریاضی
در مدارس باالبردن توانایی دانشآموزان برای بهکارگیری ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی است
(برنامۀ درس ملی.)1391 ،
2
ازطریق عملکرد تحصیلی
با توجه به اهمیت یادگیری ریاضی در دانشآموزان ،میزان یادگیری آنها
ِ
ِ
کیفیت آموزشی ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان
اندازهگیری میشود .زیرا یکی از مهمترین شاخصهای
برای آینده است (کارمان و همکاران .)2019 ،3عملکرد تحصیلی دانشآموزان متناسب با موفقیت آنها،
در امتحانات مدرسه ،سنجیده میشود و متغیرهای زیادی وجود دارد که در عملکرد تحصیلی دانشآموزان
تأثیر میگذارد (اردوگدو .)2019 ،4سارییر 2016( 5به نقل از بورک و اویانگور )2018 ،6تحقیقی با روش
شامل دانشآموزان مقاطع
فراتحلیل انجام داد .مشــارکتکنندگان در پژوهش وی  62تحقیق بودند که
ِ
آموزش مقدماتی و متوسطه میشدند .او در این فراتحلیل ،عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی دانشآموزان
را بررسی کرد و نتیجه گرفت که عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی عبارتاند از:
 .۱خصوصیات شخصی دانشآموزان (انگیزه ،خودکارآمدی ،اعتمادبهنفس و عادت به مطالعه)؛

 .۲خانوادۀ دانشآموزان (ســطح اقتصادی و اجتماعی ،مشارکت والدین در روند آموزشی ،نگرش و
رفتارهای والدین و سطح تحصیالت آنها)؛

 .۳مدرســه (نگرش دانشآمــوزان به دوره ،ارتباط معلم با دانشآمــوزان در کالس درس ،فرهنگ
مدرسه و رهبری مدیر).
دانشآموزان در انتخاب ،تصمیمگیری ،و خویشتنداری توانایی دارند و میتوانند با محیطِ آموزشی
و یادگیری رابطۀ تعاملی برقرار کنند و تابع بیچونوچرا و مغلوب محیط خود نباشند زیرا آنها از اراده،
انگیزه و خودکارآمدی برخوردارند و در فرایند یاددهی و یادگیری دانشآموزان نقش اساسی دارند (برنامۀ
درس ملی .)1391 ،از ویژگیهای مهم دیگر دانشآموزان مشارکتکننده در این پژوهش سن آنان است
که در دوران نوجوانی قرار دارند .به عقیدۀ پاپالیا ،الدوز و فلدمن )1394( 7در این دوران تغییرات عمده
و بههمپیوستهای در همۀ حیطههای رشدیِ نوجوانان (اعم از جسمانی ،شناختی و روانی-اجتماعی) روی
میدهد.
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انگیزش

عوامل
فردی
عوامل
موقعیتی

حمایت اجتماعی

خودکارآمدی

شکل  .1الگوی خودکارآمدی يادگيری مدرسه (شانک 1993 ،به نقل از کديور)1397 ،

یکی از متغیرهــای مؤثر در عملکر ِد تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی 8اســت .آلبرت بندورا( 9زادۀ
 ،)1925معما ِر نظریة شناختی اجتماعی ،10تأکید میکند که فرایندهای شناختی ارتباطِ مهمی با محیط
عامل رفتار ،شخصی/شناختی
مدل خود یادگیری و تحول را شامل سه
و رفتار دارند .بندورا در جدیدترین ِ
ِ
و عوامل محیطی میداند .از نظر او خودکارآمدی باوری اســت که فرد میتواند بر وضعیتی مسلط شود
طبق عالقۀ خود تولید کند .به نظر بنــدورا خودکارآمدی دانشآموزان برای آنها ،چه
و پیامدهایــی بر ِ
11
موفق بشــوند و چه نشوند ،عاملی حیاتی محسوب میشود (ســانتراک  .)1392/2007 ،همانطور که
طی زمان رشــد
گفته شــد ،از نظر بندورا خودکارآمدی تأثیر نیرومندی در رفتار فرد دارد و رفتهرفته و ِ
میکند .خودکارآمدی دانشآموزان در مدرسه ،به عقیدۀ شانک 1993( 12به نقل از کدیور ،)1397 ،متأثر
شکل  1نحوۀ ارتباطِ این عوامل با یکدیگر
از عوامل گوناگونی چون فردی ،موقعیتی و اجتماعی است .در
ِ
مشاهدهپذیر است.
ترین آنها
از نظر بندورا ،منابع و عوامل مختلفی در رشــد خودکارآمدی دخالت دارند .یکی از مهم ِ
13
واقعی فرد و تجارب مستقیم اوست (کدیور .)1397 ،خودکارآمدی را تالسما و همکاران
پیشرفتهای
ِ
عامل تعیینکننده در عملکرد تحصیلی میدانند .همچنین هانیک و
( )2018از عوامــل مهم و مؤثــر و
ِ
15
برودبنت 2016( 14به نقل از نصیر و اقبال  )2019 ،بیش از  12سال به بررسی و تحقیق درزمینۀ رابطۀ
خودکارآمــدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی پرداختند .آنها به این نتیجه رســیدند که خودکارآمدی
تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطۀ متوسطی دارد و برخی از عوامل دیگر نقش میانجی را در این رابطه
بازی میکنند .از نظر آرمرود )1394/2014( 16خودکارآمدی و عزت نفس شبیه به یکدیگرند ،ولی تفاوتی
نفس یک دانشآموز تنوع زیادی از فعالیتها را دربرمیگیرد.
مهم با هم دارند و آن این اســت که عزت ِ
نفس زیاد تقســیم میکنند.
نفس کم و عزت ِ
نفس دانشآموزان را به دو دســتۀ با عزت ِ
لذا از نظ ِر عزت ْ
درحالیکه خودکارآمدی بیشتر به موقعیتهایِ ویژه بستگی دارد .همانطور که شانک ()1396/2012
میگوید ،خودکارآمدی فرد برای تکلیفی خاص در روزی معین ممکن است به نحوۀ آمادگی فرد ،شرایط
فیزیکی (بیماری ،خســتگی) و خلق عاطفی و همچنین به شرایط بیرونی ،نظیر ماهیت تکلیف (طول و
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دشواری) و محیط اجتماعی (شرایط عمومی کالس درس) ،بستگی پیدا کند و بهطور مداوم تغییر یابد.
البته خودکارآمدی در موفقیت دانشآموز تأثیر دارد ،ولی موفقیت تنها اثر آن نیست .صِ رف خودکارآمدی
تحصیلی شایستۀ او
باال ،درصورتیکه دانش و مهارت الزم در دانشآموز وجود نداشته باشد ،به عملکرد
ِ
طبق پژوهشها وقتی دانشآموزان
منجر نمیشود (سعدیپور .)1395 ،شانک ( )1399/2018میگویدِ ،
در معرض الگوهای بزرگســال قرار میگیرند ،این الگوها در خودکارآمدی آنها برای یادگیری و عملکرد
تحصیلــی تأثیر مثبت دارند .همچنین پژوهشها حاکیاز آن اســت که خودکارآمدی تغییرات رفتاری
شــرکتکنندگان مختلف (مث ً
ال ،کودکان و بزرگســاالن) را در موقعیتهای مختلف پیشبینی میکند.
ازطریق ترکیب یادگیری عملی (با انجامدادن)
طبق این پژوهشها یادگیریِ مهارت پیچیده،
ِ
همینطور ِ
و جانشینی (ازطریق مشاهدهکردن ،خواندن و گوشدادن) اتفاق میافتد .یافتههای اشرفزاده و همکاران
تحصیلــی دانشآموزان دارد.
( )1397نشــان داد که خودکارآمدی تحصیلی اث ِر مســتقیم بر عملکرد
ِ
یافتههای رضایی ( )1396نشان داد دانشآموزانی که از خودکارآمدی باالیی برخوردارند هنگامی که فکر
میکنند تکالیف دشوارند ،بیشتر در زمان انجامدادن آن تکلیف درگیر میشوند .اما زمانی که تکلیف را
آسان در نظر میگیرند ،تالش کمتری نشان میدهند .همچنین طبق یافتههای سواری ( ،)1396رابطۀ
خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی معنادار نیست .نتایج پژوهش بابایی امیری و عاشوری ()1393
نشــان داد خودکارآمدی ،خودنظمدهی فراشــناختی ،خالقیت و هوش هیجانی  49درصد از واریانس
عملکرد تحصیلی را پیشبینی کردند .سهم خودکارآمدی در پیشبینی عملکر ِد تحصیلی بیش از سایر
متغیرها بود .از مجموعۀ پژوهشهای انجامشده سهم خودکارآمدی در پیشبینی عملکرد تحصیلی ،در
17
پژوهشهای مختلف متفاوت است .یکی دیگر از متغیرهای مؤثر در عملکر ِد تحصیلی انگیزش تحصیلی
ْ
انگیزش ناشی از
است .در نظریۀ شناختی اجتماعی ،بندورا ( 1997به نقل از کدیور )1397 ،معتقد است
اهداف و انتظارت دانشآموز است .دانشآموزان برای خود هدفهایی تعیین میکنند و سپس به اقداماتی
میپردازند .آنها باور دارند که آن اقدامها در دست یافتن به هدفهایِ موردنظرشان کمککنندهاند .این
دانشآموزان با مقایسۀ عملکرد حاضر خود ،با هدف موردنظر و توجه به پیشرفتی که صورت گرفته است،
احساس خودکارآمدی در عملکرد تحصیلیشان میکنند .انگیزش به این باور بستگی دارد که دانشآموز
امکان دارد با رفتارهایی خاص به پیامدهای موردنظر برسد (انتظار نتایج مثبت) و همچنین این توانایی را
دارد که آنها را انجام دهد یا یادشان بگیرد (خودکارآمدی باال) .مقایسۀ اجتماعی با دیگران منبع مهمی
اجتماعی
از اطالعات اســت که پیامدها و انتظارات خودکارآمدی را به وجود میآورد .نظریۀ شــناختی
ْ
انگیزش را محصول دو نیروی اصلی میداند .۱ :انتظارات فرد از تالش برای رســیدن به یک هدف ،و .۲
ارزش آن هدف برای فرد .ویسنته -روموس و همکاران )2020( 18بر این باورند که انگیزه پیوند پیچیدهای
با رویکردهای روانشناختی دارد که در رفتار انسان دخیلاند .انگیزه امکان دارد مسیر ،معنی ،یا قدرت
آنچه جســتوجو میشود یا مشاهده نمیشود را تعیین کند .آرمرود ( )1394/2014میگوید ،انگیزش
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دستکم به چهار طریق در یادگیری و عملکرد اثر میگذارد .این چهار مورد عبارتاند از:

ْ
انگیــزش نیرو و ســطح فعالیت فرد را افزایش میدهد .انگیــزش در میزانی که احتماالً فرد به
.1
فعالیت معینی ،بهطور شــدید و سخت یا با بیمیلی و بیحالی ،در حال انجامدادن آن کار باشد
تأثیر میگذارد.

ْ
انگیــزش فرد را به طرف اهداف معینی هدایت میکند .انگیزش در گزینههایی که دانشآموزان
.2
دارند و پیامدهایی که تقویت میشوند اثر میگذارد .وقتی دانشآموزان برای رسیدن به بعضی از
اهداف تالش میکنند ،اغلب باید آنها را از اهدافِ دیگری دور کنند .به همین علت ،دانشآموزان
گاهی مجبور میشوند که میان خوشحالکردن والدینی که برای موفقیت تحصیلی ارزش قائل
میشوند و خشنودکردن دوستانی که فکر میکنند کار مدرسه برای آدمهای عوضی است یکی
را انتخاب کنند.

ْ
انگیزش شــروع فعالیتهای معین و پافشــاری در آنها را ارتقا میبخشد .انگیزش این احتمال
.3
را افزایش میدهد که اشــخاص کاری را با پیشــقدمی و ابتکار خودشــان آغاز کنند ،اما هنگام
مواجهشــدن با مشکل استقامت به خرج دهند و بعد از توقف موقت تکلیفی ،دوباره آن را از سر
بگیرند .معلمان از دیرباز تشخیص دادهاند زمانی که برای تکلیف صرف میشود عامل مهمی است
که در یادگیری و پیشرفت مدرسه تأثیر میگذارد.
ْ
شــناختی دانشآمــوزی که آنها را به خدمت
انگیــزش در راهبردهای یادگیری و فرایندهای
.4
ِ
میگیــرد اثر میگذارد .انگیزش این احتمال را که دانشآموزان به چیزی توجه خواهند کرد ،به
مطالعه و تمرین آن خواهند پرداخت و ســعی خواهند کرد آن را به ســبکی معنادار یاد بگیرند
افزایش میدهد .شــایان ذکر است که زمان برای کار و تکلیف ،بهخودیخود ،برای موفقیت در
یادگیری کافی نیست .بعضی از فرایندهای شناختی (مانن ِد توجهکردن ،بسطدادن ،سازماندادن
مطالب) باید به موازاتی که دانشآموزان به یادگیریِ فعالیت ویژهای مشــغول میشــوند روی
دهنــد .یعنی ،دانشآموزان باید دربارۀ آنچه میبینند ،میشــنوند و انجام میدهند تفکر کنند
و این کار باعث درگیری شــناختی 19دانشآموزان میشــود که یکی از فواید انگیزش باالست.
درونی (بیواسطه)
برای ارتقای انگیزش دانشآموزان ،معلمها باید بیشــتر بر جنبههای انگیزش
ِ
یادگیری در مدرســه تأکید کنند تا پاداش بیرونی .سنجش عملکرد دانشآموزان ازطریق معلم
باید بیشــتر بهمنزلۀ راهی برای افزایش پیشرفت در آینده توصیف شود تا داوری دربارۀ توانایی
و ارزش آنها .همچنین دانشآموزان هنگامی که نیازهای غیرتحصیلیشــان برآورده شــود با
طبق یافتههای بنیاسدی و
احتمال بیشتری روی تکالیف و فعالیتهای مدرسه تمرکز میکنندِ .
نقش بسیاری در عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.
پورشافعی ( ،)1391متغیر انگیزش درونی ِ
یافتههای حســنزاده و مهدینژاد گرجی ( )1393نشان داد میان انگیزش بیرونی و مؤلفههایِ
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آن با عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطۀ مثبت بســیار ضعیفی وجود دارد و میان جهتگیری
بیانگیزشــی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطۀ منفــی معنادار وجود دارد .انگیزش درونی
طبق یافتۀ بیانی
بیشترین ســهم را در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان بر عهده داردِ .
( )1396رابطۀ معناداری میان انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی وجود دارد.
 عوامل مؤثر در کاهش انگیزۀ تحصیلی دانشآموزان
ون نولنــد و همــکاران 2010( 20به نقل از بیانی )1396 ،بيان میکنند که پژوهشــگران و مربیان،
در ســالهای اخیر ،مشکل بیانگیزشــی دانشآموزان را در محیطهای آموزشی یادآور شدهاند .نداشتن
آموزشی دانشآموزان
انگیزش الزم در انجامدادن فعالیتهای تحصیلی امروزه یکی از جدیترین مشکالت
ِ
و دانشجویان  است (بیانی .)1396 ،معلمان ،اولیای دانشآموزان و رشد فناوریهای رسانهای سهم مهمی
در کاهش انگیــزۀ دانشآموزان دارند .آنها در مواردی باعث کاهش انگیزۀ دانشآموزان میشــوند که
عبارتاند از:
 .1نبود هماهنگی میان میزان تکالیف مدرسه با تواناییهای دانشآموزان.

 .2یکنواختبودن محیط آموزشی با توجه به پیشرفتهای عصر حاضر.

 .3نظارتنکردن والدین به وضعیت تحصیلی فرزندانشان.
 .4بیارتباطبودن تکالیف با نیازهای روزمره.

 .5مشکالت خانوادگی نظی ِر محولکردن کارهای منزل به فرزندان ازطرفِ والدین.
کارکردن دانشآموز بعد از ساعات مدرسه برای کمک به اقتصاد خانواده.
.6
ِ

ازجانب معلم و والدین برای انجامدادن تکالیفش بهصورت منظم.
 .7تشویقنشدن دانشآموز
ِ
تلخ بسیار درزمینۀ آموزشی.
 .8داشتن شکستها و تجربههای ِ

 .9نداشتن تجربههای موفق آموزشی.
 .10در معرض سرزنش و تنبیهبودن.

 .11نقصهای جسمی.

 .12وجود نابسامانی ،دعوا و درگیری خانوادگی.

 .13طالق در خانواده.

 .14وابستگی زیاد به والدین و انجامیافتن کارهای دانشآموز به ِ
دست پدر و مادر.

 .15محرومیت از امکانات اولیه.

 .16داشتن بیماری شدید (کاملی و کرمی.)1393،
شیوۀ زندگی و رشدکردن افراد در جامعۀ امروز ،خصوصاً کودکان و نوجوانان ،با توجه به رشد فناوری،
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با چند دهۀ قبل کام ً
ال متفاوت شــده اســت .امروزه با پیشرفت شگفتانگیزی که در حوزۀ فناوریهای
رسانهای رخ داده است ،رسانههایی مثل رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی ،بازیهای
الکترونیکی و موبایل ،به میزان زیادی جایگزین والدین ،معلمان ،بستگان و دیگر عوامل اثرگذار در تربیت
نســل جدید شده اســت .دنیای امروز کودکان و نوجوانان دنیایی رســانهای و مجازی است و بهتبع آن
کسب تجارب افراد نیز بهصورت غیرمستقیم و حتی تخیلی است (سعدیپور .)1395 ،ویلسکا2003( 21
به نقل از عاملی و همکاران )1387 ،درزمینۀ اهمیت موبایل برای نوجوانان معتقد است ،از نظر بسیاری
از نســل جوان ارتباط با تلفن همراه ،خطِ ارتباطِ زندگی محسوب میشــود .این شرایط و فناوریهای
رســانهای و موبایل ،خود احتماالً ازجمله عوامل مؤثریاند که باعــث بیانگیزگی دانشآموزان به درس
خواندن میشوند .با توجه به این نکته که در سالهای آخر دبیرستان دانشآموزان خودمختارتر میشوند
و تصمیمهای بیشــتری را خودشــان میگیرند ،در آغاز نوجوانی با این مسئله مواجهاند که وقت خود را
بیشتر صرف تعقیب اهداف اجتماعی کنند يا ادامه تحصیل دهند .تصمیمگیری در این زمینه در میزان
انگیزۀ آنها برای ادامۀ تحصیل یا رفتن به بازار کار تأثیر بسزایی دارد (سعدیپور.)1395 ،
ســال تحصیلی ۱۳۹۷ـ  ،13۹۸که این پژوهش انجام شد ،یکی از سالهای بسیار سخت در اقتصاد
ِ
ایران بود و این شرایط اقتصادی در خانوادۀ دانشآموزان و خود آنها تأثیر بسیاری داشت (سعادتمهر،
 .)1398گفتنی اســت تأثیر مشکالت اقتصادی فقط به این معنا نیســت که نوجوانان کمتر از گذشته
دلیل فشــارهای عمومی است و این موضوع
پول دارند ،بلکه تأثیر مشــکالت اقتصادی در نوجوانان به
ِ
مقابل نوجوانان دچار مشــکل میکند.
در روابط خانوادگی آنها تأثیر میگذارد و واکنش والدین را در
ِ
توجهی آنها ممکن است در شرایطی که نوجوانان به حمایت مالی ،روانی،
شرمگینشــدن والدین و بی
ِ
حوصله و توجه مناســب والدین خود نیاز دارند به بیحوصلگی و بیتوجهی و بروز مشکالت منجر شود
(اسپرینتال و کالینز 22به نقل از شــهرآرای .)1384 ،فرایند آموزش از شرایط اجتماعی-اقتصادی تأثیر
میپذیرد (هایبرت و همکاران )2003 ،23و مســتقیم و غیرمستقیم در پیشرفت ریاضی (پولیا1980 ،24
به نقل از ســیلویز )2007 ،25و نیز غیرمستقیم در دلبستگی دانشآموزان به مدرسه (روتر )1974 ،26اثر
میگذارد (به نقل از مهدوی هزاوه.)1390،
فالول 1985( 27به نقل از شافرانجی )2019 ،28معتقد است که روند شناختی با تحریک عاطفی آغاز
میشود و با یادآوری دادههایِ موجود ،در حافظۀ ما ادامه مییابد .ازآنجاکه این فرایندها مربوط به دانش
و شناختاند ،به آنها فرایندهای شناختی گفته میشود .بهعبارتدیگر ،شناخت وقتی اتفاق میافتد که
چیزی را شناسایی کنیم یا به خاطر بسپاریم ،جملهای را درک کنیم و عقیدۀ خود را بیان یا مشکلی را
حل کنیم.
شــناختی به راهبردهایی اشاره دارد که
متغیر دیگ ِر پژوهش درگیری شــناختی اســت .درگیری
ْ
درسی خود از آنها استفاده میکنند .محققان چند نوع
دانشآموزان در موقع یادگیری و حفظ مطالب
ِ
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راهبرد یادگیری شناسایی کردند .یک نو ِع آن راهبردهای شناختی است و این راهبردهایِ شناختی ابزا ِر
الزم و ضــروری برای دانشآموزان در یادگیری محتوا و متن درس اســت (کدیور .)1397 ،راهبردهای
شــامل اقدامهایی اســت که دانشآموزان به کمک آنها اطالعات تازه را برای پیونددادن و
شــناختی
ِ
ترکیبکردن با اطالعاتی که فرد قب ً
ال آموخته اســت و در حافظــۀ درازمدت خود دارد انجام میدهند.
شامل سه دستۀ کلی است .1 :مرور یا تکرار ،29عبارت از تکرار اطالعات برای خود
راهبردهای شــناختی
ِ
30
با صدای آهســته و بلند است .2 .بســط یا گسترش معنایی ،عبارت است از افزودن معنی به اطالعات
تازه برای ربطدادن آنها به اطالعاتی که قب ً
ال آموخته شــده اســت .3 .ســازماندهی ،31کاملترین نوع
راهبرد شناختی یادگیری است .البته سازماندهی نوعی راهبر ِد گسترش معنایی است ،با این تفاوت که
ســاختن یادگیری به اطالعات جدید و مطالبی که قصد یادگیری آنها را دارد
دانشآموز برای معنیدار
ِ
نوعی چهارچوب یا ســاختار سازمانی تحمیل میکند ،مانند دســتهبندیکردن اطالعات .این امر باعث
میشــود که راحتتر مطالب را به یاد آورد (سیف .)1398 ،میتوان دانشآموزان را برای استفادۀ بیشتر
از راهبردهای شناختی ،آموزش داد زیرا بسیاری از آنها در مدرسه ضعیف عمل میکنند به علت اینکه
نمیدانند چگونه باید یاد بگیرند (کدیور .)1397 ،شــانک ( )1399/2018میگوید استفاده از راهبردها
بخش جداییناپذی ِر یادگیریِ خودنظمدهی است زیرا راهبردها به یادگیرندگان نظارت بهتری در پردازش
پژوهش بابایی امیری و عاشــوری ( ،)1394میان بسطدهی ،سازماندهی،
طبق نتایج
اطالعات میدهندِ .
ِ
تفکر انتقادی ،خودنظمدهی فراشــناختی ،خودکارآمدی ،خالقیت و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی
دانشآمــوزان رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و ســهم خودکارآمدی در پیشبینی عملکر ِد تحصیلی
پژوهش شــیوندی چلیچه و همکاران ( )1396نشان داد
دانشآموزان بیش از ســایر متغیرها بود .نتایج
ِ
که عملکرد تحصیلی بهطور مســتقیم و غیرمســتقیم ،از متغیرهای پیشبین ،ارزش تکلیف ،و درگیری
شــناختی تأثیر میپذیرد و این بیانگر این است که رابطۀ خطی میان متغیرها و سازههای مکنون وجود
دارد .بنابراین فرضیۀ کلی پژوهش تأیید شده است ،مبنی بر اینکه الگوی مفروض رابطۀ علّی میان ارزش
طبق نتایج پژوهش
تکلیف با عملکرد تحصیلی ازطریق میانجیگری درگیری شناختی برازندۀ دادههاستِ .
قنبریطلب و همکاران ( ،)1397همبســتگی معناداری بین راهبردهای شــناختی یادگیری و عملکرد
تحصیلی در رشــتههای مختلف تحصیلی وجود دارد .همچنین از بین ســه راهبر ِد مرور ذهنی ،بســط
سهم معناداری در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان
معنایی و سازماندهی فقط راهبر ِد بسطدهی ِ
رشتههای علوم انسانی و ریاضی -فیزیک دارد .درمورد رشتة علومتجربی هیچیک از راهبردهای شناختی
پیشبینیکنندة عملکرد تحصیلی دانشآموزان نبودند .با توجه به اهمیت عملکرد تحصیلی دانشآموزان،
یافتههای تحقیقاتِ پیشــین نتایج متفاوتی را نشان داده اســت .با توجه به نتایج متفاوت در یافتههای
انگیزشی اثرگذار (همچون
تحقیقاتِ پیشــین ،این پژوهش درصدد است که مشــخص کند متغیرهای
ِ
انگیزش تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و درگیری شناختی) در عملکرد تحصیلی دانشآموزان کداماند
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و اثــر کلی آنها را بهطور همزمان رویِ عملکرد تحصیلی دانشآموزان مطالعه و بررســی کند .بنابراین
بر اســاس پیشینۀ نظری و تجربی موجود درمورد روابط متغیرها ،مدلی بهمنزلۀ مدل مفهومی پژوهش
(شکل  )2انتخاب شد.
خودکارآمدی تحصیلی
درگیری شناختی

عملکرد تحصیلی

انگیزش تحصیلی
شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

روش

روش پژوهــش حاضــر ،با توجه به هدفِ آن ،کاربردی و ازلحاظ شــیوۀ گــردآوری دادهها از نوع
پژوهشهای همبستگی به روش مدلیابی معادالت ساختاری است.
آموزان پس ِر مشغول به تحصیل در پایۀ دهم و یازدهم در رشتۀ
شــامل کلیۀ دانش
جامعۀ پژوهش
ِ
ِ
ریاضی-فیزیک ،در دبیرســتانهای دولتی شهر تهران ،با اجرای پرسشنامههایِ این پژوهش ،در سال
تحصیلی  ،139۸-۱۳۹۷بود.
نمونهها از میان مناطق  ۱۳ ،۵ ،۳و  ۱۵بهصورت تصادفی انتخاب شــدند و نمونهگیری با کســب
اجازه از سازمان آموزشوپرورش شهر تهران انجام شد .بر اساس گزارش معاونت پژوهش آن سازمان،
تعداد دانشآموزان پایههای مذکور در این مناطق به این شرح است :در منطقۀ سه تعداد دانشآموزان
پایــۀ دهم  369نفر و پایۀ یازدهم  357نفر؛ در منطقــۀ پنج پایۀ دهم  960نفر و پایۀ یازدهم 1060
نفــر؛ در منطقۀ ســیزده پایۀ دهم  247نفر و پایــۀ یازدهم  280نفر؛ و در منطقــۀ پانزده پایۀ دهم
 438نفــر و پایۀ یازدهم  437نفــر بودند که درمجموع تعداد آنها  4148نفر میشــد .حجم نمونه
حجم  500نفر را درمورد کفايت انــدازۀ نمونه برای تحليل عاملی
بــر اســاس نظر کامری و لی ،32که
ِ
مناسب میدانند (میرز و همکاران ،)1391/2006 ،33انتخاب شد .بر اساس روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای چندمرحلهای ،از هریک از چهار منطقه یک مدرسه و از هر مدرسه چهار کالس (از هر پایه
دو کالس) بهصورت تصادفی انتخاب شــدند و تمامی دانشآموزان آن کالسها بهمنزلۀ نمونه انتخاب
شــدند و پس از اجرای پرســشنامههای پژوهش روی آنها ،درنهایت بعد از پاالیش دادهها  470نفر
دانشآموز برای بررسی و تحلیل انتخاب شدند.
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ابزارهای سنجش

ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارتاند از:
الف .شاخص عملکرد تحصیلی :برای ارزشــیابی عملکرد تحصیلــی ،از نمرۀ ارزشیابی پایانی
نوبت دوم هریک از دانشآموزان انتخابشــده در پایۀ دهم و یازدهم در درسهای ریاضی،
هندســه و فیزیک اســتفاده شــد .شــایان ذکر اســت که نمرۀ دروس دانشآموزان برای
ســنجش عملکرد تحصیلی ابتدا به نمرۀ  Zو سپس به نمرۀ  Tتبدیل شد .بنابراین برای هر
دانشآموز در درسهای ریاضی ،هندسه و فیزیک نمرهای استاندارد به دست آمد که تحلیل
شدند.
ب .پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی :)AMS( 34پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی بر اساس پرسشنامۀ
والرند و همکاران 1992( 35به نقل از ربانی و همکاران )1396 ،تدوین شــد .این پرسشنامه
مقیاس انگیزش بیرونی با  12ماده و انگیزش درونی با  12ماده و بیانگیزگی
شامل سه خرده
ِ
با  4ماده است .پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی بر اساس نظریۀ خودتعیینگری تنظیم شد .این
پرســشنامه  28ماده دارد .در این پرسشنامه برای نمرهگذاری مادهها از مقیاس  7درجهای
ال موافقم=  7و کام ً
لیکرت با عناوین و ارزشهایِ کام ً
ال مخالفم=  1اســتفاده شــد .حداقل و
حداکثر نمرۀ مقیاس انگیزش تحصیلی  ۲۸تا  ۱۹۶اســت .همســو با نتایج پژوهش والرند و
همکاران ( ،)1992طبق نتایجشــان ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را  0/88نشــان
دادند ،ربانی و همکاران ( )1396نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس انگیزش تحصیلی
درونی پذیرفتنی برخوردار
را  0/86به دســت آوردند و نشان دادند که پرسشنامه از همسانی
ِ
اســت و ضریب آلفای کرونباخ را برای خردهمقیاسهــای آن به ترتیب برای انگیزش درونی
همســانی درونی این
 ،0/89انگیزش بیرونی  0/85و بیانگیزگی  0/84گزارش دادند .ضریب
ِ
پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،به ترتیب برای انگیزش درونی
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ
 ،0/89انگیزش بیرونــی  0/86و بیانگیزگی  0/79و برای کل
ِ
 0/89محاســبه شد .شــاخصهای تحلیل عاملی تأییدی  AGF = 0/896 ،GFI = 0/919و
 RMSEA = 0/041نشان میدهد که مدل با دادهها برازش مناسبی دارند.
ج .پرســشنامۀ خودکارآمدی کودکان و نوجوانان :)SEQ-C( 36پرسشنامۀ خودکارآمدیِ
کودکان و نوجوانان که موریس 2001( 37به نقل از طهماســیان )1391 ،برای ارزیابی حس
خودکارآمدیِ کودکان و نوجوانان تنظیم کرده در سه حیطۀ خودکارآمدی اجتماعی ،تحصیلی
آزمون خودکارآمدی تحصیلی که در این پژوهش به کار رفته
و هیجانی تهیه شده است .خرده
ِ
شامل  8ماده پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی کودکان و نوجوانان است.
است
ِ
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در این پرســشنامه برای نمرهگذاری مادهها از مقیــاس  5درجهای لیکرت با عناوین و
ارزشهایِ خیلی زیاد=  7و اص ً
ال=  1استفاده شده است .حداقل و حداکثر نمرۀ خودکارآمدی
تحصیلی  8تا  ۴۰اســت .همســو با نتایج پژوهش موریس ( )2001که پایایی خردهمقیاس
خودکارآمــدی تحصیلی را  0/87نشــان داد نتایج طهماســیان  نیز پایایــی خردهمقیاس
خودکارآمدی تحصیلی را با روش آلفای کرونباخ آن  0/74نشان داد .ضریب همسانی درونی،
این پرســشنامه در پژوهش حاضر ،با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ  0/74محاسبه شد.
شــاخصهای تحلیل عاملی تأییــدی  .961=AGF ، .983=GFIو  .048=RMSEAنشــان
میدهد که مدل با دادهها برازش مناسبی دارند.
د .پرســشنامۀ راهبردهای انگیزشــی برای یادگیــری :)MSLQ( 38پرســشنامۀ
راهبردهای انگیزشــی برای یادگیری را پینتریچ و همکاران 1991( 39به نقل از عابدینی،
 )1386تدوین کردهاند .این ابزا ِر سنجش برای ارزیابی راهبردهای انگیزشی و راهبردهای
یادگیری در دانشــجویان و دانشآموزان دبیرســتانی طراحی شده است و  81ماده دارد.
هدفِ این پرســشنامه این اســت که اطالعاتــی دربارۀ عادتهــای مطالعه ،مهارتهای
ِ
تکالیف مدرسه جمعآوری کند .در این پژوهش
انگیزشــی و یادگیری دانشآموزان برای
بــرای اندازهگیری درگیری شــناختی فقط از خردهمقیاسهایِ مــرور ذهنی در  4ماده،
بســطدهی در  6ماده و ســازماندهی در  4ماده استفاده شد .این پرسشنامه هفت گزینه
ِ
طیف لیکــرت هفتدرجهای (موافق
داشــت و دانشآموزان به مادههای آن ،بر اســاس
نیســتم=  1تا کام ً
ال موافقم=  ،)7پاســخ دادند .حداقل و حداکثر نمرۀ درگیری شناختی
پژوهش پینتریچ و دیگروت 1991( 40به نقل از عابدینی،
 14تا  98اســت .همسو با نتایج
ِ
درونی این پرسشنامه را با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ
 )1386که همسانی
ِ
ارزیابــی کردهاند و مقدار ایــن ضرایب را به ترتیب بــرای خردهمقیاسهای مرور ذهنی،
بســطدهی ،و سازماندهی برابر با  0/76 ،0/69و  0/64گزارش کردهاند ،عابدینی (  )1386
نیــز پایایی خردهمقیاسهای درگیری شــناختی را با روش ضریــب آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاسهای مرور ذهنی  ،0/68بســطدهی  ،0/67سازماندهی  0/78به دست آورد.
ضریب همسانی درونی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برای خردهمقیاسهای مرور ذهنی  ،0/72بسطدهی  ،0/81سازماندهی  0/77به دست آمد.
شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی  AGF = 0/924 ،GFI = 0/950و RMSEA = 0/054
نشان میدهد که مدل با دادهها برازش مناسبی دارند.
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یافتهها

ِ
کمک روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف اســتاندارد ،فراوانی و درصد) و در ادامه
دادهها به
ازطریق آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت ساختاری) با نرم افزارهای SPSSver23
و  AMOSver22به قرار زیر (جدول  )۱تحلیل شدند:
جدول  .1ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش ()n= 470
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کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
استاندارد

کجی

کشیدگی

مرور ذهنی

4

28

17/44

5/004

-0/170

-0/259

بسطدهی

6

42

25/79

7/58

-0/173

-0/304

سازماندهی

4

28

16/28

5/55

-0/143

-0/584

خودکارآمدی تحصیلی

12

40

28/50

5/24

-0/386

-0/089

انگیزش درونی

13

84

53/64

14/16

-0/380

0/026

انگیزش بیرونی

12

84

60/22

13/74

-0/740

0/445

بیانگیزگی

4

28

14/38

5/14

0/299

-0/541

نمرۀ درس ریاضی

0

20

13/38

4/31

-0/548

0/082

نمرۀ درس هندسه

0

20

13/98

4/37

-0/786

0/281

نمرۀ درس فیزیک

0/25

19/75

13/04

4/3

-0/377

-0/365

نمرۀ استاندارد درس ریاضی

19/02

65/32

50

10

-0/548

0/082

نمرۀ استاندارد درس هندسه

18/06

63/76

50

10

-0/786

0/281

نمرۀ استاندارد درس فیزیک

20/33

66/15

50

10

-0/377

-0/365
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توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1گزارش شده
بررسی نرمالبودن ابتدا شاخصهای
بهمنظور
ِ
ِ
اســت .همانطور که مشاهده میشود ،مقدار دامنۀ کجی و کشیدگی ازس سطح  -2تا  +2فراتر نیست،
بهعبارتی میتوان نتیجه گرفت که دادهها کجی و کشــیدگی قابلتوجهی ندارند و درآستانۀ نرمال قرار
دارند (تاباکینک و فیدل.)1395/2013 ،41
جدول  .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ()n = 470
متغیرها

1

2

3

4

5

6

7

خودکارآمدی

1

اهداف تبحری

0/285

1

اهداف
رویکردی

0/293

0/376

اهداف اجتنابی

-0/14

-0/321 -0/135

انگیزش درونی

0/2482 0/4332 0/6412 0/2652

انگیزش بیرونی

0/7472 0/3281 0/5242 0/5212 0/2732

1

بیانگیزگی

0/1171 0/1092 0/1892 0/1762 0/3452

0/671

1

درگیری
تحصیلی

0/6222 -0/5291 0/4242 0/6372 0/3292

-0/2291

-0/1562

8

9

10

11

1

1
1

1

نمرۀ ریاضی

0/1071 0/1502 0/2901

0/007

0/1492 0/1562 0/1151 0/1171

نمرۀ هندسه

0/1202 0/2732

0/082

0/013

0/086

0/090

نمرۀ فیزیک

0/1392 0/1142 0/3302

0/026

0/6572 0/7442 0/1322 0/1492 0/1121 0/0991

0/83

0/2162

1
0/7542

1
1

طبق مندرجات جدول  ،2میزان همبستگی متغیرهای پژوهش با یکدیگر متفاوت و در نمرات جدول
ِ
مشــهود است .در نتایج پژوهش نیز این میزان همبستگی اثر خود را نشان داده است .شایان ذکر است،
نمرات عملکرد تحصیلی در ریاضی ،هندسه و فیزیک ،قبل از واردشدن به مدل ،به  Zو سپس به نمرات
استاندار ِد  Tبا میانگین  50و انحراف معیار  10تبدیل شدند.
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جدول  .3نتایج مربوط به برازش مدلهای اندازهگیری
انگیزش تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی

درگیری شناختی

شاخصهای برازش

آزمون مجذورکای

694/568

۳۳/۴۶۰

۱۵۱/۹۵۸

سطح معناداری

۰/0001

۰/۰۶۰

۰/0001

درجۀ آزادی

318

۱۶

۳۸

cmin/df

1/790

2/102

3/999

NFI

0/890

0/954

0/936

CFI

0/950

0/974

0/951

IFI

0/950

0/951

0/975

RMSEA

0/041

0/048

0/054

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بررسی برازش مدل فرضی ،با دادههای پژوهش بیشینۀ
احتمال ،با اســتفاده از نرمافزار آموس انجام شد و تمام پرسشنامههای پژوهش برازش مطلوبی داشتند.
لذا نتایج حاصل از شــاخصهای برازش مدل معادالت ســاختاریِ پرسشنامههای پژوهش در جدول 4
ارائه شدهاند.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
Chisquare

DF

۱۵۱/۹۵۸

38

P

cmin/
df

3/999 ۰/0001

IFI

GFI

TLI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

۰/۹۵۱

0/946

۰/۹۲۹

۰/۹۰۵

۰/۹۳۶

0/951

۰/۰۸۰

بودن مدل با توجه به نقش میانجی درگیری شناختی در میان
در ابتدا به بررســی برازش و مناسب ِ
خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی با نمرات استاندارد عملکرد تحصیلی پرداخته شد .همانطور
که در جدول  4مشاهد میشود مدل از برازش مطلوبی برخوردار است .همانطور که در شکل  3مشاهد
میشــود ،نتایج مقیاسهای آماری از شــاخصهای برازش ( )GOFنشان داد که مقدار کای اسکوئر در
درجه آزادی  )χ2 =151/958( 38در ســطح آلفای  0/01معنادار اســت و مقــدار  cmin/dfنیز برابر
است با  ۳/۹۹۹با توجه به نظر شوماخر و لومکس ،)1392/2004( 42که مقادیر بین  1تا  5را پذیرفتنی
میدادند ،مقدار  cmin/dfقابلقبول است .مقدار شاخص برازش افزایشی  IFI =۰/951بزرگتر از مقدا ِر
نیکویی
قابلقبول ،یعنی  ،0/90است و نشاندهندۀ برازشی مناسب است .مقدار  GFI= 0/946یا شاخص
ِ
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برازش هم نشــاندهندۀ پذیرفتنیبودن مدل است .مقدار  TLI= 0/929یا شاخص توکر و لویس 43هم
پذیرفتنیبودن مدل را نشان میدهد.
برازش
شاخص نیکویی برازش سازگارشــدۀ  ،AGFI =۰/۹۰۵مقدار  NFI =۰/۹۳۶یا شاخص
ســه
ِ
ِ
هنجار ،و در آخر شاخص برازش تطبیقی  CFI =۰/۹۵۱پذیرفتنیاند زیرا این شاخصها بیشتر از ۰/۹۰
هستند (قاسمی .)1392 ،همچنین مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریبی  RMSEA =۰/۰۸۰با
توجه به نظر میرز ،گامست و گارینو ( )1391/2006نشاندهندۀ برازش خوب است و مقدار RMSEA
اطمینان  %90با دامنۀ  %67تا  %93است؛ نتایج شاخصهای برازش در جدول  4مشاهدهپذیر
در فاصله
ِ
است.
با توجه به نتایج شــاخصهای برازش ،نتیجه میگیریم که مدل معادالت ســاختاری میان انگیزش
تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با نمرات استاندارد عملکرد تحصیلی ،با حضور نقش میانجی درگیری
شناختی ،از برازش پذیرفتنی برخوردار است و در شکل  3مشاهدهپذیر است.

جدول  .3مدل پیشنهادی معادالت ساختاری برای اثر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی ،با حضور
میانجی درگیری شناختی
نقش
ِ
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برای آزمون اثر متغیر میانجی ،در این پژوهش ،ســه روش وجــود دارد :روش بارون وکنی ،44روش
آزمون ســابل ،45و روش بوت اســترپینگ 46بولن و آستین .)1990( 47بوت استرپ روشی است که برای
بررســی اثر روشهای غیرمســتقیم به کار میرود .زمانی که در پژوهش متغیر میانجی وجود دارد ،از
این روش برای بررســی روابطِ میان میانجیها استفاده میشود .همچنین برتری این روش در این است
که ،برخالف روشهای بارون و کنی و آزمون ســابل ،نتایج بوت اســترپ در تمام مسیرهای مستقیم و
غیرمســتقیم بهصورت همزمان اســتخراج میشــود و از دقت باالتری برخوردار است و تحلیل میانجی
با محاســبۀ میزان اثر کامل ،48اثر مستقیم 49و اثر غیرمســتقیم ،50دربارۀ نتایج مدل ،مورد قضاوت قرار
میگیرد.
 .1اثر کامل :این مدل تأثیر کامل یا تأثیر مســتقیم ،متغیرهای مســتقل ( )xبر متغیر وابسته ()y
بدون حضور متغیر میانجی است.

ازطریق یک متغیر میانجی  Mصورت
غیرمســتقیم متغیر  Xروی Y
 .2اثر غیرمســتقیم :اثر
ِ
ِ
میگیرد .رابطۀ بین  Xو  Yوقتی غیرمستقیم است که  Xعلت  Mاست و  Mنیز بهنوبۀ خود
در  Yاثر دارد.

 .3اثر مستقیم :در اثر مســتقیم ،متغیر  Xروی  Yزمانی اتفاق میافتد که متغیر  Mنیز وجود
داشته باشد (پهلوان شریف و مهدویان.)1397 ،
میانجی درگیری شناختی
جدول  .5اثر کامل ،اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم بین متغیرها و نتیجۀ اثر
ِ
متغیر مستقل

اثر کامل ()p

اثر مستقیم ()p

اثر غیرمستقیم ()p

نتیجه

خودکارآمدی تحصیلی
عملکرد تحصیلی

)0/009( 0/405

)0/006(0/411

)0/402( -0/006

اثر کامل و مستقیم

انگیزش تحصیلی
عملکرد تحصیلی

)0/638( 0/026 )0/965( -0/004

)0/407( -0/030

بدون اثر

همانطــور که در جدول  5مشــاهده میشــود ،رابطۀ میــان خودکارآمدی تحصیلــی با نمرات
اســتاندارد عملکــر ِد تحصیلــی ،با حضــور میانجیگــری درگیری شــناختی ،نشــان داد اثر کامل
( )Total effect = 0/405 ،P >0/05و اثر مســتقیم ( )Direct effect = 0/411 ،P >0/05معنادار است ،اما
اثر غیرمســتقیم ( )Indirect effect = -0/006 ،P <0/05غیرمعنادار اســت .نتیجه آنکه در اینجا ما فقط
یک نوع اثر مســتقیم داریم و درگیری شــناختی نتوانسته است نقش میانجی را در تبیین و پیشبینی
میان خودکارآمدی تحصیلی با نمرات استاندار ِد عملکرد تحصیلی نشان دهد .در آخر ،در بررسی انگیزش
تحصیلی با نمرات استاندارد عملکرد تحصیلی مشخص شد که اثر کامل (،)Total effect = 0/004 ،P <0/05
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اثرمستقیم ( )Direct effect = 0/026 ،P <0/05و اثرغیرمستقیم ()Indirect effect = -0/030 ،P <0/05
غیرمعنادار است.
میانجی کامل میان انگیزش
میانجی جزئی یا
طبق نتایج ،در اینجا هیچگونه اثر مستقیم ،غیرمستقیم،
ِ
ِ
ِ
تحصیلی با نمرات استاندارد عملکرد تحصیلی با حضور میانجیگری درگیری شناختی وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
ْ
روابط میان انگیزش تحصیلی
هــدفِ پژوهش حاضر ارائۀ مدلی علّی برای تبیین
و خودکارآمــدی تحصیلی با میانجیگری درگیری شــناختی بــا عملکرد تحصیلی
ریاضــی در دانشآموزان رشــتۀ ریاضی-فیزیک بود .یافتههای پژوهش نشــان داد
(شــامل انگیزش تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی ،و
پرسشنامههایِ این پژوهش
ِ
درگیری شــناختی) قبل از انجامدادن تحلیل عاملی تأییدی ،از نظر پیشفرضهای
بودن دادههای پرت چند متغیر بررسی شدند و
تحلیل عاملی تأییدی ازجمله نرمال ِ
تمام مدلهای متغیرهای پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بودند (جدول .)4
طبق نتایج جدول  ،3شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری در
همچنین
ِ
دامنۀ قابلقبولی قرار دارد .همانطور که در جدول  5و شــکل  3مشاهده میشود،
رابطۀ میان خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری درگیری شــناختی اثر
کامل و اثر مستقیم معناداری دارد.
اثــر میان خودکارآمدی بــا عملکرد تحصیلی
پژوهشهای بســیاری به تأیید
ْ
پرداختهاند ،همچون پژوهش کرامتی و شــهرآرای ()1383؛ محسنپور ،حجازی و
کیامنش ()1386؛ بنیاسدی و پورشافعی ()1391؛ پینتریچ و شانک ()1396/2002؛
و اشرفزاده ،عیســیزادگان و میکائیلی منیع ( )1397که با یافتههای این پژوهش
همسو است.
رابطۀ میان خودکارآمدی بــا عملکرد تحصیلی با حضور میانجیگری درگیری
شناختی اثر غیرمســتقیم غیرمعنادار دارد .این یافته با یافتههای غالمعلی لواسانی،
حجازی ،خضری آذر ( )1391همســو اســت .درنتیجه ،در اینجا ما فقط دو نوع اثر
مســتقیم و کامل داریم و درگیری شناختی نتوانسته است نقش میانجی در تبیین
و پیشبینی میان خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی داشــته باشد .این در
مشــغول یادگیری و فعالیت درسیاند
حالی اســت که دانشآموزان به موازاتی که
ِ
باید درگیری شــناختی (مانند مرور ،بسطدادن ،و سازماندادن مطالب) روی دهد.
یعنی ،دانشآموزان باید دربارۀ آنچه میبینند ،میشــنوند و انجام میدهند به تفکر
شمارة ë 78
سال بیستم ë
تابستان ë 1400

171

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

اساس خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی در دانشآموزان رشتۀ ریاضی-فیزیک
مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر
ِ

بپردازند تا باعث درگیری شــناختی در آنها شــود و این غیرمعناداری نشاندهندۀ
این مطلب اســت که درگیری ذهنی مطالب درســی ریاضی به اندازهای نیست که
باعث درگیری شــناختی در دانشآموزان شود .همانطور که شانک ()1399/2018
میگوید ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی فقط وابسته به متغیرهای
شناختی نیست ،بلکه به متغیرهای انگیزشی نظیر کنترل ادراکشده ،خودکارآمدی
و انگیزش بستگی دارد.
نتایج نشان داد انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی اثر کامل ،اثر مستقیم و اثر
غیرمســتقیم غیرمعنادار دارد .این بدان معناست که در اینجا هیچگونه اثر مستقیم،
غیرمســتقیم ،میانجی جزئــی یا میانجی کامل میان انگیــزش تحصیلی با عملکرد
تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی وجود ندارد .انگیزش تحصیلی با عملکرد
تحصیلی اثر کامل و اثر مستقیم غیرمعنادار دارد و نشاندهندۀ این مطلب است که
درسی ریاضی نداشتهاند.
دانشآموزان انگیزش کافی برای درگیری ذهنی با مطالب
ِ
درصورتیکه اثر غیرمستقیم انگیزش تحصیلی بر عملکرد تحصیلی غیر معنادار بود.
این موضوع نشــان میدهد دانشآموزان از درگیری شــناختی در یادگیری مطالب
درســی اســتفاده نمیکنند تا انگیزۀ قوی برای درس خواندن پیدا کنند .انگیزش
شــناختی بهکاررفته در دانشآموزان اثر میگذارد .انگیزش احتمال این
در درگیری
ِ
موضــوع را که دانشآموزان به چیزی بیشــتر توجه کنند ،بــه مطالعه و تمرین آن
بپردازند و سعی کنند که با استفاده از درگیری شناختی ،همچون مرور ،بسطدادن و
ِ
سبک معناداری یاد گیرند افزایش میدهد .علت نبود تأثیر
سازماندادن ،مطالب را به
درگیری شناختی در این مدل احتماالً به خاطر نداشتن انگیزه در دانشآموزان برای
بهکارگیری درگیری شناختی همچون مرور ،بسطدادن و سازماندادن مطالب است.
ْ
آموزش متناسب با رشد
شانک ( ،2018ترجمۀ رضایی )1399 ،میگوید ،الزم است
ذهنی دانشآموزان باشــد .اگرچه دانشآموزان دبیرستانی قادرند در سطح عملیات
صوریِ پیاژه عمل و بهصورت شــناختی محتوای انتزاعی را تحلیل کنند ،بسیاری از
عینی پیاژه فکر میکنند .بنابراین الزم است معلمان
دانشآموزان در سطح عملیات
ِ
در سطح عملیات عینی آموزش دهند تا آموزش معلمان روی دانشآموزان تأثیرگذار
افزایش خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی و همچنین ارتقای عملکرد
باشد و موجب
ِ
تحصیلی در آنها شود.
در تحلیل نهایــی باید گفت که نبود معناداریِ انگیــزش تحصیلی و درگیری
تحصیلــی ضعیف دانشآمــوزان در درس ریاضی ،با توجه به
شــناختی با عملکرد
ِ
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یافتههــای این پژوهــش ،احتماالً به این مــوارد مربوط اســت :اوالً ،آموزشندادن
راهبردهای شــناختی به دانشآموزان؛ ثانیاً ،نبود تأثیر توأمان متغیرهای شــناختی
و انگیزشــی در دانشآموزان؛ و ثالثاً ،نبود تناسب میان روش آموزش معلمان با رشد
ذهنی دانشآموزان.

محدودیتهای پژوهش

 .1نتایج این پژوهش تعمیمپذیر به دانشآموزان دختر و دانشآموزان سایر مقاطع
و پایههای تحصیلی نیست.

 .2یافتههای این پژوهش تعمیمپذیر به انواع دیگر مدارس نظی ِر مدارس غیرانتفاعی،
شاهد ،و مراکز استعدادهای درخشان نیست.

 .3به علت اینکه گردآوری دادههای پژوهش بهصورت خودگزارشــی بوده اســت،
ازاینرو تفسیر نتایج بااحتیاط انجام پذیرد.

پیشنهادهای پژوهش

 .1چنین پژوهشی از میان دانشآموزان با جنسیتهای مختلف ،در رشتههای دیگ ِر
دورۀ دوم متوسطه ،انجام شود.

 .۲با توجه به اینکه خودکارآمدی  %40واریانس تبیینشده را برای عملکرد تحصیلی
دانشآموزان نشان میدهد ،نقش عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،انتظارات والدین،
امیــد به آینده ،و نقش تلفن همراه و بازیهای رایانهای از نظر دانشآموزان ،در
پژوهشهای بعدی ،همراه با متغیرهای انگیزشی و شناختی بررسی شود.

کمی اســت .لذا برای به دست آوردن
 .۳روش به کار برده شــده در این پژوهش ّ
یافتههای عمیقتر ،از پژوهشهای آزمایشی و آمیخته نیز استفاده شود.
 .۴متغیرهای این پژوهش با بهرهگیری از سایر ابزارها بررسی شد برای اینکه معلوم
شود نقش ابزارهای اندازهگیری متغیرها تا چه اندازه است.

پیشنهادهای کاربردی

 .1معلمان با برقراریِ ارتبــاط صمیمی با دانشآموزان ،با توجه به نقش تأثیرگذار
خودکارآمدی در شــیوۀ فکرکردن ،احســاسکردن و برانگیختگی ،میتوانند با
به وجود آوردن شــرایط مناســب در کالس درس باعث افزایش خودکارآمدی
آموزان خود شــوند .آنها نیز در انجامدادن تکالیف درسی خود کوشش
دانش
ِ
و پافشــاری بیشــتری خواهند کرد و اینگونه از افت تحصیلیشان جلوگیری
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اساس خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی در دانشآموزان رشتۀ ریاضی-فیزیک
مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر
ِ

خواهد شد.

 .2خودکارآمدی دانشآمــوزان در کالسهایی که معلمان قدرت و اختیار را برای
مشارکت در تصمیمگیریها به دانشآموزان میدهند بیشتر میشود.

 .3هنگامی که دانشآموزان دچار اشتباه میشوند ،تدریس مجدد و راهنمایی آنها
ازطرفِ معلمان برای تصحیح پاســخها از روشهای مؤثر در بهبود یادگیری و
افزایش خودکارآمدی دانشآموزان است.
 .4معلمان با تحســین دانشآموزان برای پیشــرفت در یادگیــری باعث ارتقای
خودکارآمدی آنها میشوند.

 .5مشاوران مدارس با آموزش راهبردهای شناختی (مرور ،بسطدهی و سازماندهی)
به دانشآموزان ،باعث تقویت خودکارآمدی در آنها و فعالشدن آنها در حل
مشکالت درسیشان میشوند و اینگونه جلوی بیتفاوتی در دانشآموزان گرفته
میشود.
 .6مدیــران مدارس ،با هدف تقویت خودکارآمدی دانشآموزان ،ازطریق دعوت از
افراد موفق در تحصیل ،الگوهای موفق به مدرســه معرفی کنند و با بهرهگیری
از تجارب آنها باعث پیشــگیری از افت تحصیلی ،ترک تحصیل و آسیبهای
آموزان خود شوند.
اجتماعی همراه با آن در دانش
ِ
ِ
 .7والدیــن دانشآموزان با تقویت خودکارآمدی فرزندانشــان و توجه به نیازهای
غیرتحصیلی آنان باعث عالقهمندی آنها به فعالیتهای آموزشــی و اجتماعی
ِ
شوند.
 .8فعالیتهای آموزشــی معلمان متناسب با سطوح رشــدی دانشآموزان باشد.
در ســطح عملیات عینی (عملی) آموزش دهند و باعث افزایش خودکارآمدی
دانشآموزان شوند.
مدارس مناطق ،۵ ،۳
در پایان ،پژوهشگران از کلیۀ مدیران ،معلمان و دانشآموزان
ِ
وپرورش شهر تهران ،شرکتکننده در پژوهش حاضر ،نهایت تقدیر و
 ۱۳و  ۱۵آموزش
ِ
تشکر را دارند.
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Abstract
Academic performance is one of the most important indicators for measuring the educational quality of students. The aim of this study was developing
a structural model of academic performance based on academic motivation
and academic self-efficacy mediated by cognitive engagement of mathematicsphysics students. It was an applied research of correlation type with structural
equation modeling method. The research population included all students of
mathematics-physics in Tehran. The research sample consisted of 470 students
who were selected by multi-stage cluster sampling method. The research instruments were Walland et al.'s (1992) academic motivation questionnaire,
Morris (2001) academic self-efficacy questionnaire and Pintrich et al.'s (1991)
motivational strategies for learning questionnaire. Cronbach's alpha coefficient and correlation matrix and structural equation modeling were used for
data analysis. The results showed that the model of research variables have a
good fit. In the hypothetical model, academic motivation with academic performance mediated by cognitive engagement had a full and direct effect, and
their indirect effect was insignificant. The effect of academic self-efficacy on
academic performance mediated by cognitive engagement had a significant full
and direct effect, however, the indirect effect was not significant. The results
showed that the self-efficacy variable has a significant effect on students' academic performance and it could explain 40% of the variance of their academic
performance. The teaching staff, school administrators as well as parents of
students could use the variable of academic self-efficacy to enhance their academic performance.

Keywords

Academic Performance, Academic Motivation, Academic Selfefficacy, Cognitive Engagement

1. E-mail: Vfarzad@yahoo.com (Corresponding Author)
No.78 ë
Vol.20 ë
Summer 2021 ë

11

