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Abstract

Introduction: The purpose of this research was to determine the relationship between self-
efficacious beliefs, goals of progress and the learning strategies with academic achievement 
of students. 
Method:This study is a descriptive correlational study based on the purpose of the applied type 
and based on the data collection method. The population of the study consisted of all students 
in the area of   Tabriz in the academic year of 2017-2018 (1,400 students). From this society, 
300 students were selected by multi-stage cluster sampling method. Then, questionnaire on 
spontaneous learning strategies, development goals questionnaire and self-efficacy beliefs 
questionnaire was applied to students. Students were also used to measure their academic 
achievement. To analyze the hypotheses, Pearson correlation and multiple regressions were 
used simultaneously.
Results: The results of correlation coefficient showed that there is a relationship between 
self- efficacious beliefs and learning strategies (r = 0.446), between self-efficacious beliefs and 
academic achievement (r = 0.858), between goals of progression and learning strategies (r = 
0.752) and between progress and academic achievement (r = .389). The results also showed 
that self-efficacious beliefs, goals of progress and learning strategies can significantly predict 
academic achievement (p <0.01).
Conclusion: This study has recommendations for psychologists, counselors, parents and 
teachers on academic achievement.
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مقدمه
در سال هاى اخير، متخصصان تعليم و تربيت و روانشناسان تربيتي 
تحقيقات قابل توجهي را در زمينة عملكرد تحصيلي دانش آموزان 
و متغيرهاي مرتبط با آن ها انجام داده اند و در رابطه با بهبود فرايند 
ياددهي ـ يادگيري نظريه هاي متعددي را ارائه كرده اند. يكي از اين 
نظريه ها، نظريه يادگيري خود نظم داده شده است. نظريه يادگيري خود 
نظم داده شده براي يادگيرنده موقعيت هايى فراهم مي آورد كه تحت 
آن ها بتواند يادگيري خود را با استفاده از استراتژى هاى يادگيري و 
انگيزشي بهبود بخشد. سنجش ميزان پيشرفت تحصيلى و عوامل 

بررسى رابطه بين باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى 
با پيشرفت تحصيلى دانش آموزان

على افشارى1
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چكيد   ه
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى با 

پيشرفت تحصيلى دانش آموزان انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردى و بر اساس نحوه گردآورى داده ها تحقيق توصيفى از نوع 
همبستگى است. جامعه پژوهش شامل كليه دانش آموزان منطقه يك تبريز در سال تحصيلى 97-1396 به تعداد 
1400 نفر مى باشد. از جامعه مذكور تعداد 300 نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند 
مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب گرديد. سپس پرسش نامه ى راهبردهاى خودانگيخته براى يادگيرى، پرسش نامه 
سنجش  براي  همچنين  شد.  اجرا  دانش آموزان  روى  بر  اثربخش  خود  باورهاى  پرسش نامه  و  پيشرفت  اهداف 
فرضيه هاى  تحليل  و  تجزيه  براي  شد.  استفاده  آن ها  معدل  از  كننده  شركت  دانش آموزان  تحصيلي  پيشرفت 

پژوهش از روش همبستگى پيرسون و رگرسيون چندگانه هم زمان استفاده شد.
 ،(r=0/446) يادگيرى استراتژى هاى  با  اثربخش  خود  باورهاى  بين  داد،  نشان  همبستگى  ضريب  نتايج  يافته ها: 
يادگيرى  استراتژى هاى  با  پيشرفت  اهداف  بين   ،(r=0/582) تحصيلى  پيشرفت  با  اثربخش  خود  باورهاى  بين 
(r=0/752) و بين اهداف پيشرفت با پيشرفت تحصيلى (r=0/389) رابطه وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه 
باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى مى توانند پيشرفت تحصيلى را به طور معنادارى 

.(p<0/01) پيش بينى نمايند
نتيجه گيرى: استفاده از يافته هاى اين پژوهش مى تواند در تدريس در مراكز آموزشى مؤثر بوده و بهره گيرى از 

اين يافته ها مى تواند در جهت رفع مشكالت تحصيلى دانش پژوهان تأثيرگذار باشد.

تاريخ د      ريافت: 1397/06/19
تاريخ  پذيرش: 1397/10/30

كليدواژهها: 
اهداف  اثربخش،  خود  باورهاى 
پيشرفت، استراتژى هاى يادگيرى، 

پيشرفت تحصيلى.

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

محققان  توجه  كه  هستند  عمده اى  مسائل  جمله  از   آن  بر  مؤثر 
مختلف را به خود جلب كرده اند و تمام كوشش ها و كشش هاى اين 
نظام، براى پوشاندن جامة عمل به اين امر است. پيشرفت تحصيلى 
دانش آموزان يكى از شاخص هاى مهم در ارزشيابى آموزش و پرورش 
است كه سطوح باالى آن مى تواند پيش بينى كنندة آينده روشن براى 
فرد و جامعه بوده و تمام كوشش ها و سرمايه گذارى هاى هر نظامى، 
در جهت تحقق اين هدف است[1]. پيشرفت تحصيلى به معناى 
توانايى دانش آموزان در پاسخ دهى به مسائل مربوط به موضوع يا 
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پيشرفت تحصيلى ايجاد مى نمايد[6]. 
باورهاى خود اثربخش يكي از عوامل اصلي رفتار بوده و در 
تمام رفتارها از جمله يادگيري، دقت، يادآوري، فراموشي، تفكر، 
باورهاى  متخصصان،  اكثر  مى باشد [7].  مؤثر  هيجان  و  خالقيت 
خود اثربخش را به عنوان وضعيت يا عامل برانگيزاننده، هدايت 
كننده و نگهدارنده رفتار تعريف كرده  اند [8]. منظور از باورهاى 
خود اثربخش شامل باورهاي فرد در مورد توانايى سازماندهى و 
اجراي مؤثر تكاليف در حيطه ي مشخصى مى باشد كه به هدف هاي 
خاصى مى انجامد [9]. باورهاى خود اثربخش تعيين مى كنند كه افراد 
تا چه اندازه براى فعاليت هاى خود انرژى صرف مى كنند و تا چه 
ميزان در برابر موانع مقاومت مى نمايند. به عنوان مثال دانش آموز 
با خود اثربخشى پايين ممكن است حتى براى امتحان خودش را 
آماده نكند، زيرا فكر مى كند كه هر اندازه زحمت بكشد، فايده اى 
نخواهد داشت. در مقابل، دانش آموز با خود اثربخشى باال در انجام 
كارها اميدوارتر و موفق تر است[10]؛ بنابراين يادگيرى به وسيله 
باال  اثربخشى  خود  وسيله  به  و  شده  محدود  پايين  اثربخشى  خود 
افزايش مى يابد. در نتيجه دانش آموزانى كه باورهاى خود اثربخش 
باالترى دارند، پيشرفت تحصيلى بهترى داشته و راهبردهاى يادگيرى 
سودمندترى را به كار مى گيرند [34]. پژوهش ها نشان داده اند كه 
رابطه مثبتى بين پيشرفت، عملكرد تحصيلى و باورهاى خود اثربخش 
 Wilson&Narayan(2016) وجود دارد [6،12،11]. هم چنين
در پژوهشى به بررسى رابطه باورهاى خود اثربخش، فراشناخت 
و خودتنظيمى به عنوان پيش بينى كننده پيشرفت تحصيلى طوالنى 
مدت پرداختند. يافته هاى آن ها حاكى از اين بود كه دانش آموزانى 
كه از باورهاى خود اثربخش و راهبردهاى فراشناختى و خودتنظيمى 
استفاده مى كردند در طول تحصيل، عملكرد تحصيلى بهترى داشتند 
[8]. نياز به پيشرفت يكى از انگيزه هاى اولية بشر است. افرادى 
كه نياز به پيشرفت در آن ها قوى تر است، تمايل بيشترى به كامل 
شدن و بهبود عملكرد خود دارند. آنان ترجيح مى دهند با وظيفه 
 شناسى كارهايى انجام دهند كه چالش برانگيز باشد [13]. اهداف 
پيشرفت اساس ما در رسيدن به موفقيت و رسيدن به تمام آرزوهاي 
ما در زندگي است [6]. نظريه هدف در حيطه روانشناسي تربيتي به 
شناسايي انواع هدف گرايي در بين دانش آموزان پرداخته و سه نوع 

موضوعات خاص پيش بينى شده براى يك دوره آموزشى است [2]. 
همچنين پيشرفت تحصيلى شامل ثبت كليه فعاليت هاى شناختى 
فرد تحصيل كننده است كه با يك سيستم درجه بندى مورد   توافق، 
با توجه به سطوح مختلف فعاليت هاى هيجانى و آموزشى و جدول 
زمانى سنجيده مى شود [3]. اهداف اساسى هر نظام آموزشى فراهم 
آوردن شرايط و استفاده از شيوه هاى نوين و مفيد است تا فراگيران 
به كمك آن ها بتوانند، حداكثر توانمندى هاى خود را بروز داده و 
به موفقيت هاى بيشترى نائل آيند[4]. شاخص چنين پيشرفتى، 
عملكرد تحصيلى است كه شامل زيرمجموعه هاى متعددى از جمله 
خودكارآمدى، انگيزه پيشرفت، كاهش اضطراب، فقدان كنترل پيامد 
و استفاده از راهبردهاى مناسب براى مطالعه مى باشد. بر اين اساس، 
روان شناسان و متخصصان تعليم و تربيت به بررسى عوامل انگيزشى 
در يادگيرى و عملكرد دانش آموزان در حوزه هاى گوناگون درسى 
توجه دارند. از دهه 1980 ميالدى اكثر تحقيقات صورت گرفته در 
زمينة پيشرفت تحصيلى بر عوامل روانى كه بر يادگيرى دانش آموزان 

تأثير دارند تأكيد كرده اند[5].
 با توجه به اينكه ميزان پيشرفت و افت تحصيلى يكى از مالك هاى 
كارايى نظام آموزشى است، كشف و مطالعه متغيرهاى تأثيرگذار 
بر عملكرد تحصيلى، به شناخت بهتر و پيش بينى متغيرهاى مؤثر در 
مدرسه مى انجامد؛ بنابراين بررسى متغيرهايى كه با پيشرفت تحصيلى 
در دروس مختلف رابطه دارد، يكى از موضوعات اساسى پژوهش 
در نظام آموزش و پرورش است. در پژوهش هاى مختلف پيشرفت 
تحصيلى با عوامل متعددى مورد بررسى قرار گرفته است، اما در اين 
تحقيق سعى گرديده تا هم عوامل انگيزشى و هم شناختى در تعامل 
با يكديگر در ميزان پيشرفت تحصيلى دانش آموزان مورد بررسى 
قرار گيرد. كليد اصلى موفقيت تحصيلى، حس قوى خودكارآمدى 
يا باور به توانايى انجام عملى براى رسيدن به هدفى معين است[33]. 
Bandura (1993) تأكيد كرده است كه خود كارآمدى به عنوان 

يك ميانجى مهم در رفتار بوده و معموالً عملكرد شناختى را مورد 
تأثير قرار مى دهد. وقتى خودكارآمدى شخص پايين باشد اميد به 
موفقيت كاهش مى يابد و انگيزش نيز آسيب مى بيند و در نهايت 
مانعى در شروع و ادامه امور مى شود. باورهاى صحيح و منطقى افراد 
در يك رفتار ويژه، حلقة مهمى را بين باور به خود و شايستگى و 
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هدف گرايي را شناسايي كرده است. اين سه نوع عبارتند از: الف) 
اهداف تسلطي كه به تمايل فرد جهت كسب فهم، بينش، مهارت و 
يادگيري اشاره مي كنند ب) اهداف بيروني كه نشانگر درگيري در 
تكاليف يادگيري براي رسيدن به پيامدهاي بيروني مانند دريافت 
پاداش و اجتناب از تنبيه است و ج) اهداف عملكردي كه به تمايل 
فرد جهت نشان دادن توانايي باال يا به دست آوردن قضاوت هاى 
مطلوب از توانايي هاي خود در مقايسه با ديگران اشاره مي كنند 
[35]. تحقيقات نشان داده است كه در تعيين جهت گيري هدفي هم 
عوامل فردي و هم عوامل موقعيتي سهم بسزايى دارند. تفاوت هاى 
فردي از قبيل تصور از توانايي، انگيزش ذاتي، عالقه به تحصيل، 
نفس،   عزت  تربيت،  و  تعليم  به  نسبت  نگرش  مدرسه،  به  تعلق 
مسئوليت پذيري اجتماعي، ادراك دانش آموز از جهت گيري هدفي 
معلم از يك طرف و عوامل موقعيتي نظير محيط، والدين،  خانواده، 
ساختار كالسي و نحوه ارزشيابي از طرف ديگر مي تواند جهت گيري 
هدفي دانش آموز را تحت تأثير قرار دهند. وقتي مالك ارزشيابي، 
هنجاري است كودكان به دنبال اهداف عملكردي خواهند بود. بر 
عكس، زماني كه به مهارت بها داده شود، دانش آموزان به انتخاب 
اهداف يادگيري مبادرت خواهند ورزيد، يعني تكاليفي را انتخاب 

خواهند كرد كه يادگيري را به حداكثر برساند [6].
از  بيشتر  اخير  سال هاي  در  آنچه  پيشرفت،  اهداف  كنار  در 
بقيه عوامل نظر روانشناسان پرورشى را به خود جلب كرده تنوع 
اين  است.  شناختى  روش هاي  و  تفكر  يادگيري،  استراتژى هاى 
موضوع هاي  با  يادگيرنده  برخورد  چگونگى  در  عمدتًا  تفاوت ها 
مختلف يادگيري و مطالعه، نحوه فراگيري، نگهداري و استفاده از 
آن يادگيري ها مى باشد [5]. استراتژى هاى يادگيري شامل تكرار 
يا مررو ذهنى، بسط يا گسترش معنايى و سازماندهى مى باشند. 
آنكه  نخست  مى دهند.  انجام  عمده  كار  دو  ذهنى  مرور  يا  تكرار 
اطالعات را در حافظه كوتاه مدت نگه مى دارد، دوم اينكه به انتقال 
اطالعات به حافظه درازمدت كمك مى كند. بسط و گسترش معنايى، 
روش ديگرى براى به خاطر سپردن اطالعات است كه از طريق 
آن يادگيرنده به مطالبى كه مى خواهد بياموزد چيزهايى مى افزايد 
در  را  اطالعات  نيز  سازماندهى  با  مى كند.  گسترده تر  را  آن ها  يا 
دسته هايى قرار مى دهيم تا آن ها را آسان تر ياد بگيريم و راحت تر 

به يادآوريم [14]. به كارگيرى استراتژى هاى يادگيرى به عنوان 
يكى از عوامل تعيين كنندة پيشرفت تحصيلى شناخته شده است 
[15]. استراتژى هاى يادگيرى را مى توان طرح كلى در نظر گرفت 
كه فراگيران آن را براى تعيين چگونگى بهتر دست يافتن به هدف 
كلى تحصيل پيش از پرداختن به خود امر يادگيرى تهيه مى كنند 
[8]. به طور كلى هرقدر دامنه استراتژى هايى كه دانش آموزان به 
نحو مناسب به كار مى گيرند، گسترده باشد، موفقيت آن ها در حل 
مسأله، خواندن، درك مطلب و به خاطر سپارى اطالعات بيشتر است. 
يادگيرندگانى كه از روش هاى مطالعه و يادگيرى خودشان آگاهى 
دارند و به طور آگاهانه فعاليت هايى را براى بهبود آن ها انتخاب 
آگاهى  كمتر  مسائل  اين  به  نسبت  كه  يادگيرندگان  از  مى كنند، 
دارند، بيشتر ياد مى گيرند. آن ها به طور آگاهانه و با استفاده از دانش 
فراشناخت خود استراتژى هاى خاصى را با اهداف خاص يادگيرى 
هماهنگ مى سازند [16]. بسيارى از يافته هاى پژوهشى خاطرنشان 
مى سازند كه باورهاى خود اثربخش و استراتژى هاى يادگيرى دو 
مؤلفه مهم در عملكرد تحصيلى دانش آموزان به شمار مى آيند، ولى 
آن ها كمتر به بررسى رابطه باورهاى انگيزشى و اهداف پيشرفت با 
استراتژى هاى يادگيرى و عملكرد تحصيلى به صورت يك مجموعه 
درهم تنيده پرداخته اند. با توجه به موارد ذكر شده تحقيق حاضر به 
دنبال بررسى رابطه بين باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و 

استراتژى هاى يادگيرى با پيشرفت تحصيلى مى باشد.

روش
پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردى و بر اساس نحوه 
گردآورى داده ها تحقيق توصيفى از نوع همبستگى است. جامعه 
آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان دختر مدارس منطقه 
يك تبريز در سال تحصيلى 97-1396 به تعداد 1400 نفر بود. 
تعداد 300 نفر از جامعه مذكور با استفاده از فرمول كوكران و روش 
انتخاب  نمونه  حجم  عنوان  به  چندمرحله اى  خوشه اى  نمونه گيرى 
گرديد. معيار ورود به مطالعه، مشغول بودن به تحصيل در مدرسه 
دخترانه منطقه 1 تبريز و رضايت كامل به شركت در پژوهش بود و 
مالك خروج آزمودنى ها، عدم رضايت براى شركت در پژوهش بود. 
ابزار جمع آورى داده ها شامل: پرسش نامه ى راهبردهاى خودانگيخته 
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باورهاى  پرسش نامه  پيشرفت،  اهداف  پرسش نامه  يادگيرى،  براى 
خود اثربخش بود.

اين  يادگيرى:  براى  خودانگيخته  راهبردهاى  پرسش نامه ى 
پرسش نامه توسط Pintrich & De Groot (1990) بر اساس رويكرد 
شناختى-اجتماعى مبنى بر تعامل شناخت و انگيزش ساخته شد [17]. 
اين پرسش نامه شامل دو مقياس باورهاى انگيزشى (خودكارآمدى، 
ارزش درونى و اضطراب امتحان) و استراتژى هاى يادگيرى مى باشد 
و در مجموع داراى 47 ماده است. آزمودنى نظرات خود را در مورد 
هر ماده بر روى يك مقياس 7 درجه اى رتبه بندى مى كند. البرزى 
و سامانى پايايى اين پرسش نامه را با استفاده از روش باز آزمايى 

0/76 گزارش كرده اند.
 Sherer پرسش نامه خود اثربخشى شرر: اين مقياس توسط
و همكاران (1982) طراحى شده و شامل 17 ماده است[18]. هر 
ماده بر اساس يك مقياس 5 درجه اى رتبه بندى شده است. آلفاي 
كرونباخ يا همسانى كلى سؤاالت برابر با 0/79 گزارش شده است.

 Midgley پرسش نامه اهداف پيشرفت: اين پرسش نامه توسط
و همكاران (1998) طراحى شده است [19]. اين پرسش نامه داراي 
18 سؤال و سه خرده آزمون به منظور تعيين جهت گيرى اهداف 
(تبحري، رويكردي و اجتنابي) مى باشد. پاسخ دهى به سؤال ها بر 
اساس مقياس ليكرت 7 درجه اى مى باشد. انتخاب پاسخ يك بدين 
معنا بود كه آن موضوع يا آن سؤال به هيچ وجه در مورد آن ها صدق 
نمى كند و انتخاب پاسخ هفت به معناي صادق بودن آن موضوع يا 
آن سؤال در مورد آن ها بود. حداقل نمره هر آزمودني در نمره كل 
پرسش نامه 18 و حداكثر نمره براي هر آزمودني، 126 و براي هر 
خرده مقياس نيز حداقل نمره براي هر آزمودني، 6 و حداكثر نمره 
اين  فارسي  نسخه  روايي   [20] Kareshki پژوهش  در  بود.   42
پرسش نامه به وسيله كارشناسان تأييد شد و پايايي آن نيز بر اساس 

آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي تأييدي احراز گرديد.
به منظور سنجش عملكرد و يا پيشرفت دانش آموزان در اين 

پژوهش، از معدل آن ها استفاده شد.
پس از كسب مجوز از آموزش و پرورش منطقه 1 تبريز و 
محترم  دانش آموزان  با  هماهنگى  و  اخالقى  مالحظات  رعايت  با 
ضمن توضيح اهداف پژوهش و آماده كردن آن ها از لحاظ روحى 

و روانى و اطمينان به آنان درزمينة محرمانه ماندن اطالعات نزد 
پژوهشگر، پرسش نامه ها در بين شركت كنندگان پژوهش توزيع 
گرديد و زمان 40 دقيقه براى تكميل پرسش نامه ها در اختيار آن ها 
قرار داده شد. بعد از جمع آورى داده ها با استفاده از SPSS٢۴ مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفتند. عالوه بر ارائه شاخص هاى توصيفى 
از ضريب همبستگى پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه به روش 

گام به گام استفاده شد.

يافته ها
تحصيلى  مقطع  در  نفر   117 تعداد  پژوهش  يافته هاى  اساس  بر 
دهم، 98 نفر در پايه يازدهم و 85 نفر در پايه دوازدهم مشغول به 
تحصيل بودند. در جدول 1 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاى 

پژوهش ارائه گرديده است.
 

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار متغيرهاى پژوهش
انحراف معيارميانگينمتغيرها

45/1518/3باورهاى خود اثربخش
18/161/15پيشرفت تحصيلى
35/182/43اهداف پيشرفت

122/3316/18استراتژى هاى يادگيرى

با توجه به يافته هاى جدول 1، به ترتيب ميانگين و انحراف معيار 
باورهاى خود اثربخش (45/15 و 18/3)، پيشرفت تحصيلى (18/16 
و 1/15)، اهداف پيشرفت (35/18 و 2/43) و استراتژى هاى 

يادگيرى (122/33 و 16/18) گزارش شده است.

جدول 2. ضرايب همبستگى بين باورهاى خود اثربخش و اهداف 
پيشرفت با استراتژى هاى يادگيرى و پيشرفت يادگيرى

استراتژى هاى متغيرهاى پژوهش
پيشرفت يادگيرىيادگيرى

0/4460/582باورهاى خود اثربخش
0/0010/001سطح معنادارى
0/7520/389اهداف پيشرفت
0/0010/001سطح معنادارى

با  اثربخش  خود  باورهاى  بين  جدول 2،  يافته هاى  اساس  بر 
پيشرفت تحصيلى (p<0/01 و r=0/582)، بين اهداف پيشرفت 
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با استراتژى هاى يادگيرى (p<0/01 و r=0/752)، بين اهداف 
پيشرفت با پيشرفت تحصيلى (p<0/01 و r= 0/389) و بين 

باورهاى خود اثربخش با استراتژى هاى يادگيرى دانش آموزان رابطه 
.(r=0/446 و p<0/01) وجود دارد

جدول 3. نتايج ضرايب رگرسيون براى پيش بينى پيشرفت تحصيلى بر مبناى باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى

ضرايب استاندارد شدهضرايب استاندارد نشده متغيرهاى پيش بين
tp

Bخطاى معيارBeta(بتا)
83/3075/80614/3480/001مقدار ثابت

0/0820/0160/428/050/001باورهاى خود اثربخش
0/0720/0220/357/640/001اهداف پيشرفت

0/0600/0330/264/880/001استراتژى هاى يادگيرى

با توجه به نتايج جدول 3، تأثير باورهاى خود اثربخش، اهداف 
پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى بر روى پيشرفت تحصيلى معنادار 
اثربخش  خود  باورهاى  رگرسيون  ضريب   .(p<0/01) مى باشد
(β=0/42) ضريب رگرسيون اهداف پيشرفت (β=0/35) و ضريب 

رگرسيون استراتژى هاى يادگيرى (β=0/26) بر روى پيشرفت 
تحصيلى با توجه به مقدار آزمون t معنادار است و نشان مى دهد كه 
باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى 
مى توانند پيشرفت تحصيلى را به طور معنادارى پيش بينى نمايند.

جدول 4. خالصه مدل پيش بينى پيشرفت تحصيلى بر مبناى باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى
FRR2sigميانگين مجذوراتdfمجموع مجذوراتمدل

780/0903390/04512/9700/3880/2650/001رگرسيون
----10254/93329730/073خطا
-----11035/023300كل

نتايج جدول 4، خالصه مدل پيش بينى پيشرفت تحصيلى بر مبناى 
باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى 
را نشان مى دهد. طبق نتايج فوق، مقدار آماره F براى بررسى تأثير 
باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى 
معنادارى 0/001  سطح  در  دانش آموزان  تحصيلى  پيشرفت  در 
p<معنادار است. طبق مدل و با توجه به آماره (ضريب تعيين)، 
26/5 درصد از واريانس پيشرفت تحصيلى بر مبناى باورهاى خود 
اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى تبيين مى شود.

بحث
هدف پژوهش حاضر، بررسى رابطه بين باورهاى خود اثربخش، اهداف 
پيشرفت و استراتژى هاى يادگيرى با پيشرفت تحصيلى دانش آموزان 
پيشرفت  با  اثربخش  خود  باورهاى  بين  كه  داد  نشان  نتايج  بود. 
تحصيلى دانش آموزان رابطه معنى دارى وجود دارد (p<0/01). اين 

يافته با نتايج پژوهش  حيدرى [1]، رضايى [23]، بابايى منقارى و 
و   [26] حسنوند  و  حسنوندى  اسماعيلى،  دالور،   ،[24] همكاران 
McAndrew, Morrow, Atiyeh & Pierre (2016) مبنى بر 
همسو  تحصيلى،  پيشرفت  با  اثربخش  خود  باورهاى  بين  ارتباط 
مى باشد. در تبيين اين يافته پژوهش مى توان گفت دانش آموزانى 
زمينه  در  بااليى  انگيزش  دارند،  بااليى  اثربخش  خود  باورهاى  كه 
موفقيت تحصيلى دارند. چون اين دانش آموزان داراى انگيزه هاى 
درونى و ذاتى خودتنظيمى و پيشرفت هستند [12]؛ بنابراين مى توان 
گفت دانش آموزان با قدرت خود اثربخشى باال داراى شاخص هاى 
انگيزشى، شناختى و پيشرفت بيشترى نسبت به ساير همكالسى 
هايشان، مى باشند. انگيزش به عنوان يك ميل براى يادگيرى است 
كه مى تواند خودتنظيم كننده باشد، بنابراين فراگيران داراى خود 
اثربخشى باال، داراى انگيزش و پشتكار هستند و اين امر آن ها را 
در يادگيرى يارى مى دهد و باعث پيشرفت تحصيلى آنان مى شود. 
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دانش آموزاني كه بر توانايي هايشان باور دارند در تكاليف به صورت 
فراشناختي درگير مي شوند، استراتژى هاى شناختي بيشتري به كار 
مي برند و به احتمال زياد در انجام تكاليف خودشان اصرار مي ورزند 
و در نهايت موفقيت نصيب آن ها مي شود. هم چنين يافته ديگر 
پژوهش نشان داد كه بين اهداف پيشرفت با پيشرفت تحصيلى 
دانش آموزان رابطه وجود دارد (p<0/01 و r=0/389). نتايج يافته 
فوق با يافته هاى جوادى، محمودزاده و محمدى [30]، بابائى منقارى 
و همكاران [31 [و Pilegard & Fiorella (2016) همسو مى باشد. 
 Pintrich ]در تبيين اين يافته مى توان بيان داشت كه بر اساس مدل
DeGroot & 17] بين شناخت و انگيزش ارتباط وجود دارد. اين 

مدل، هدف گزينى را از مؤلفه هاى ارزشى و انگيزشى مى داند، از اين 
رو، اهداف پيشرفت به عنوان يك حالت انگيزشى، نيازمند پردازش 
عميق اطالعات و درگيرى بيشتر با تكليف است. هم چنين دانش آموزان 
داراى اهداف پيشرفت باال به عاليق و آزادى فردى اهميت مى دهند. 
افراد داراى اهداف پيشرفت باال گرايش بيشترى در درگير شدن با 
تكليف و رويكرد بسيار عميق نسبت به يادگيرى مطالب دارند. 
هم چنين دانش آموزان داراى اهداف پيشرفت باال به بهره گيرى از 
راهبردهاى استراتژيك يادگيرى، اهتمام نسبت به تكليف، نسبت 
دادن موفقيت به تالش و پايدارى در مواجهه با سختى ها تمايل دارند. 
هم چنين اهداف پيشرفت ميتواند بر نحوه اي كه يك فرد وظيفهاي 
را انجام ميدهد و يا تمايل به نشان دادن شايستگي را دارد، تأثيرگذار 
باشد [6]. افرادى كه نياز به پيشرفت در آن ها قوى تر است، تمايل 
ترجيح  آنان  دارند.  خود  عملكرد  بهبود  و  شدن  كامل  به  بيشترى 
مى دهند با وظيفه  شناسى كارهايى انجام دهند كه چالش برانگيز 
بوده به طورى كه ارزيابى پيشرفت آنان در مقايسه با پيشرفت ساير 
مردم بر حسب مالك هايى امكان پذير باشد؛ به بيان ديگر پيشرفت 
بر  فرد  عملكرد  مى دهد  اجازه  كه  وظيفه  بر  مبتنى  است  رفتارى 
طبق مالك هاى فرض شده درونى يا بيرونى مورد ارزيابى قرار گيرد 
[13]. دانش  آموزاني كه هدف تسلطي و يادگيري را دنبال مي كنند 
آماده اند تا يك حس خودكارآمدي را براي رسيدن به آن كسب كنند 
و با درگيري در فعاليت هاى متناسب با تكليف (براي مثال صرف 
تالش، پشتكار و استفاده از استراتژى هاى مؤثر) برانگيخته شوند. 
پيشرفت تصوري در مهارت، اكتساب و حس خودكارآمدي براي 

ادامه دادن فعاليت هاى خودتنظيمي باعث افزايش عملكرد ماهرانه 
مي شود. در مقابل، اهداف عملكردي بر توجه دانش آموزان بر تكميل 
تكاليف متمركز است، اين اهداف بر اهميت فرايندها و استراتژى هاى 
زيربنايي تكميل تكاليف و افزايش كارآمدي براي اكتساب مهارت ها 
نيز تأكيد ندارند. اين دانش آموزان هم چنان كه بر روي تكاليف عمل 
مي كنند ممكن نيست عملكرد فعلي و قبلي خودشان را مقايسه 
كنند و يا سطح پيشرفت خودشان را تعيين كنند. اهداف عملكردي 
مي توانند منجر به مقايسه هاي اجتماعي (يعني مقايسه تكاليف فرد 

با ديگران) جهت تعيين پيشرفت او شود.
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه بين استراتژى هاى يادگيرى با 
 .(p<0/01) پيشرفت تحصيلى در دانش آموزان رابطه وجود دارد
 Ardasheva, Wang, (2017) نتايج يافته فوق با پژوهش هاى
 Adesope & Valentine Dattathreya & Shillingford

(2017) و Pilegard & Fiorella (2016) همسو مى باشد. در 
تبيين اين يافته مى توان گفت، با توجه به اين نكته كه استراتژى هاى 
يادگيرى نيازمند پردازش عميق اطالعات و به كارگيرى راهبردهاى 
عميق يادگيرى هستند، به  كارگيرى آن ها به عنوان يكى از عوامل 
كلى  طور  به  است.  شده  شناخته  تحصيلى  پيشرفت  كنندة  تعيين 
هرقدر دامنه استراتژى هايى كه دانش آموزان به نحو مناسب به كار 
مى گيرند، گسترده باشد، موفقيت آن ها در حل مسأله، خواندن، درك 
مطلب و به خاطر سپارى اطالعات بيشتر مى باشد. يادگيرندگانى 
به  و  دارند  آگاهى  خودشان  يادگيرى  و  مطالعه  روش هاى  از  كه 
طور آگاهانه فعاليت هايى را براى بهبود اين ها انتخاب مى كنند، از 
يادگيرندگان كه نسبت به اين مسائل كمتر آگاهى دارند، بيشتر ياد 
مى گيرند، آن ها به طور آگاهانه و با استفاده از دانش فراشناخت خود 
استراتژى هاى خاصى را با اهداف خاص يادگيرى هماهنگ مى سازند. 
مى توان گفت استراتژى هاى يادگيرى با تسهيل فرآيند يادگيرى 
باعث افزايش عملكرد تحصيلى مى شود؛ زيرا استراتژى هاى يادگيرى 
مانند ابزارى هستند كه در حل مشكالت تحصيلى مورد استفاده قرار 
مى گيرند و به دانش آموزان كمك مى كنند تا مهارت هايى را كه در 
طول دوران تحصيل به آن نياز دارند، رشد و توسعه داده و با تكيه 
بر توانايى هاى خود و كشف و تقويت آن ها قادر باشد با موفقيت 
و پيشرفت تحصيلى نائل آيند [36]. همچنين راهبردهاى مذكور 
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با نظم دادن به ذهن و نوع مطالعه افراد، آنان را قادر مى سازد تا بر 
فرآيند يادگيرى و مطالعه خود مسلط شوند و براى آن برنامه ريزى 
كنند كه به نظر مى رسد تمرين اين مهارت ها در درازمدت موجب 

افزايش عملكرد تحصيلى شود.
نتيجه گيرى

پژوهش حاضر از لحاظ بنيادي و كاربردي مي تواند حائز اهميت 
باشد: از لحاظ بنيادي با توجه به اين كه پژوهش حاضر رابطه بين 
مؤلفه هاى انگيزشي با استفاده از استراتژى هاى يادگيري و نيز رابطه 
اين مؤلفه ها را با عملكرد تحصيلي بررسي مي كند انتظار مي رود كه 
نتايج پژوهش حاضر بتواند پاره اي از متغيرهاي مرتبط با عملكرد 
تحصيلي را شناسايى كند. از لحاظ كاربردي نيز انتظار مي رود كه 
نتايج پژوه ش حاضر با آشكار ساختن رابطه مؤلفه هاى انگيزشي (مانند 
باورهاى خود اثربخش و اهداف پيشرفت) و استراتژى هاى يادگيري با 
پيشرفت تحصيلي، اطالعات مفيدي را در اختيار والدين، معلمان و 
ساير مجريان تعليم و تربيت قرار دهد تا شرايط و موقعيت ها را طوري 
تدارك ببينند كه در آن دانش آموزان به پيشرفت تحصيلي بهتري 
نائل شوند. عوامل متعددى وجود دارند كه در پيشرفت تحصيلى 
در دانش آموزان و دانشجويان تأثيرگذار هستند. از جمله متغيرهاى 
تأثيرگذار كه نقش مؤثرى بر پيشرفت تحصيلى دانش آموزان دارند 
مى توان به باورهاى خود اثربخش، اهداف پيشرفت و استراتژى هاى 
يادگيرى اشاره كرد. البته بايد متذكر شد كه عالوه بر عوامل ذكر 
تحصيلى  پيشرفت  بر  كه  دارد  وجود  نيز  ديگرى  متغيرهاى  شده 
تأثيرگذار مى باشند. لذا پيشنهاد مى گردد در پژوهش هاى آتى از 
متغيرهاى ديگر نظير عوامل زيست شناختى، خلقى، فراشناختى و 
ساير متغيرهاى تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلى نيز استفاده شود. 

هم چنين با ارائه برنامه هاى آموزشى مى توان باورهاى خود  اثربخش 
را در دانش آموزان تقويت كرد. هر پژوهشى داراى محدوديت هايى 
مى باشد كه اين پژوهش نيز از اين قاعده مستثنى نيست. از جمله 
محدوديت هاى اين پژوهش تعداد زياد پرسش نامه ها بود كه به منظور 
ترغيب دانش آموزان جهت تكميل پرسش نامه ها هدايايى براى آن ها 
در نظر گرفته شد. به اين منظور پيشنهاد مى شود كه در تحقيقات آتى 
براى جمع آورى اطالعات حتى االمكان از فرم هاى كوتاه پرسش نامه ها 
استفاده گردد. هم چنين پيشنهاد مى شود در پژوهش هاى بعدى با 
به كار بستن روش هاى آزمايشى و شبه آزمايشى و با استفاده از 
ابزارهايى هم چون مشاهده و مصاحبه روابط على بين متغيرهاى اين 

پژوهش بررسى شوند.
سپاسگزارى

از همكارى صميمانة مسئولين و دانش آموزان دختر مدارس منطقه 1 
تبريز كه در اين پژوهش شركت داشتند صميمانه قدردانى مى شود.

تأييديه اخالقى
در پژوهش با جلب رضايت آگاهانه شركت كنندگان انجام گرفته و 
هم چنين به افراد شركت در مورد محرمانه بودن نتايج اطمينان داده 
شده است. مطالعه حاضر توسط كميته اخالق دانشگاه مراغه تأييد 
شركت  از  كتبي  رضايت  دريافت  با  و   (IR.UM.1397.001) 

كنندگان انجام شد.
تعارض منافع

هيچ گونه تعارضى در منافع بين نويسنده و مجله راهبردهاى آموزش 
در علوم پزشكى وجود ندارد.

منابع مالى
 اين مقاله با بودجه شخصى نويسنده انجام شده است.
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