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چکيده
بسیاری از مشکالت يادگیری ناشی از فقدان مهارتهای شناختی و فراشناختی در دانش آمشززان اسشت در
حالیکه مهارتهای يادگیری و مطالعه آمززشپذيرنشد .ايش پشژوه

دصشد دارد بشا تعیشی نقش

سشازههای

انگیزشی و راهبردهای پردازش اطالعات در نظمدهی يادگیری (خزدنظمدهی يادگیری و نظمدهشی بیرونشی
علل برخی مشکالت يادگیری را برای کمک به معلمان و دان آمززان ،بشناساند .بدي منظزر پژوه

حاضر

با طرح همبستگی بر روی جامعهای متشکل از  115دان آمزز سال سزم رشتههای علشزم انسشانی ،تبربشی و
رياضی فیزيک شهر نزر در سال تحصیلی  11-12انبام شد که نمزنهای متشکل از  561دان آمزز با استفاده
از روش نمزنهگیری تصادفی خزشهای چندمرحلهای از آن انتخشا ششدند .در ايش پشژوه

از پرسششنامهای

شامل زير مقیاس نظمدهشی يشادگیری ورمزنشت ( ، 9115اضشطرا امتحشان از راهبردهشای انگیزششی بشرای
يششادگیری پینتششريد و دی گششروت ( ، 9111اهششداپ پیشششرفت میگلششی و کششاپالن ،میششدلتزن و میششر ( 9115و
راهبردهای يادگیری از راهبردهشای انگیزششی بشرای يشادگیری پینتشريد و دی گشروت ( 9111اسشتفاده ششد.
يافتههای حاصل از بهکارگیری تحلیل رگرسیزن چندگانه نشان داد اضطرا امتحشان و اهشداپ پیششرفت بشا
راهبردهای پردازش اطالعات عمیق و سطحی و راهبردهای پردازش اطالعات با نظمدهشی يشادگیری رابطشه
معناداری دارد .اضطرا امتحان و اهداپ پیشرفت نیز به واسطه رابطه با راهبردهای پشردازش اطالعشات ،بشه
طزر معناداری نظمدهی يادگیری را پی

بینی میکند.

كليد واژهها :يادگیری خزدنظم داده شده ،نظمدهی بیرونشی ،اضشطرا امتحشان ،هشدپ تسشلا ،اهشداپ
عملکردی ،راهبردهای پردازش اطالعات.
 .9دان آمزخته دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران
 .5دانشبزی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی عمزمی و تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علزم و تحقیقات تهران ،ايران (نزيسنده مسئزل
davod.laki68@gmail.com
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مقدمه

ارزيابی و شناخت خزدنظمدهی از يک سز نیاز به ششناخت راهبردهشای ششناختی و از سشزی ديگشر
استفاده از راهبردهای انگیزشی دارد .به اي منظزر نظريههای جديد تالش مشیکننشد تشا مشدلهشای
يکپارچشه و چنشدی بعشدی را در مششزرد روابشا درونشی بشی اجششز ای ششناختی و انگیزششی يششادگیری
خزدنظمدهی فراهم کنند« .چارچز اصلی خشزدنظمدهی مبتنشی بشر ايش اصشل اسشت کشه چگزنشه
دان آمززان به مطالعه از نقطه نظر شناختی-رفتاری و فراشناختی-رفتاری نظم میدهند» (زيمرم و
مارتینز-پزنز . 25 ،9113 ،9در مدل بزکارت تأکید بر الگزهای شناختی و انگیزشی يادگیری بشه ويشژه
شیزههای پردازش اطالعات است« .پردازش عمیق 5شامل بسا دهی ،سازماندهی مطالش و بهشره-
گیری از تزانايیهای فراشناختی هنگام مطالعه و پردازش سطحی 3شامل تکرار يا مرور ذهنی مطال
میشزد» (لین برينک و پینتريد . 959 ،5333 ،1ورمزت 9116( 2سبکهای يشادگیری را بشه عنشزان
يک مفهزم جامع متشکل از راهبردهای پردازش شناختی و راهبردهای عاطفی ،راهبردهای نظمدهشی
يادگیری ،مدلهای ذهنی يادگیری و جهتيابیهای يادگیری در نظر گرفت.
بر اساس مدل ورمزت ( 9115هر يک از راهبردهای پردازش شناختی با برخشی ششیزههای خشا
نظمدهی مرتبا است .راهبردهای شناختی و نظمدهی با تصزرات دان آمشززان در مشزرد يشادگیری و
جهتيابی يادگیری مرتبا هستند .تصزرات يادگیری به مبمزعهای از تصزرات و باورهشای شخصشی
در مزرد کیفیت و ماهیت يادگیری اشاره دارد .جهتيابی يشادگیری منبعشی را بشرای تمشام حززههشای
انگیزه نظیر اهداپ ،انگیزش ،انتظارات ،عاليق و اضشطرا در يشادگیری ايبشاد مشیکنشد (ورمشت  6و
ورمزنت5339 ،؛ روزندال و بزکارتس5332 ،1؛ و اينتزتسیل و پترسشزن . 5331 ،5بشه اعتقشاد پینتشريد
(9111؛ به نقل از صائمی ،ديلم و اکبری داغی 9313 ،ويژگیهای راهبردهای يادگیری خزدنظمدهی
آن است که سطح برانگیختگی را باال برده ،میزان درگیری شناختی را افزاي

میدهنشد و در نهايشت

منبر به بهبزد عملکرد تحصیلی میشزند .افراد خزدنظمده در زمینه يادگیری خزد انگیختهاند ،اهداپ
تحصیلی وادعگرايانهای برای خزد وضع میکنند ،از راهبردهای کارآمد برای دستیابی به اهشداپ خشزد
1

. Zimmerman & Martinz-pons
. Deep processing
3
. Surface
4
. Linnenbrink & Pintrich
5
. Vermunt
6
. Vermetten
7
. Rozendal & Boekaerts
8
. Entwistle & Peterson
2

پی
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استفاده میکنند و در صزرت لزوم آنها را مزرد اصالح درار میدهند و سعی میکنند با استفاده بهینه
از منابع در دسترس انتخا هايی داشته باشند که يادگیری را افزاي

میدهد.

در مطالعه فرايند يادگیری خزدنظمدهی ،شیزههای پردازش اطالعات به عنزان يک عامل شناختی
بسیار مهم در نظشر گرفتشه میششزند .در حقیقشت بشدون تزجشه بشه پشردازش اطالعشات ،تمشايز بشی
خزدنظمدهی 9و نظمدهی خارجی 5غیر ممک است (بزمرت . 5339 ،هر دو شیزه پردازش اطالعشات
(عمیق و سطحی از اششکال نظمدهشی هسشتند .مشاير 9115(3راهبردهشای يشادگیری را بشه عنشزان
رفتارهايی از يادگیرنده که بر چگزنگی پردازش اطالعات تزسا او تأثیر میگذارند تعريف میکند (بشه
نقل از استرود . 5336 ،1از آنجا که يادگیری به طزر سنتی از طريشق تيییراتشی کشه در رفتشار ايبشاد
میشزد شناخته میشزد و اي تيییرات بر يادگیری چیزهای جديد نیشز داللشت مشیکنشد ،راهبردهشای
يادگیری را میتزان به عنزان رفتارهايی از يادگیرنده تعريف کرد که بشر چگشزنگی کسش اطالعشات
جديد تأثیر میگذارند (استرود. 5336 ،
رويکرد سطحی به يادگیری ،رويکردی است که انگیزش دان آمززان در آن ،کسش ششرايا الزم
با حدادل تالش میباشد .اي رويکرد با دان آمززانی سروکار دارد که کار را از روی اجبار نه به میشل
خزد انبام میدهند .به دلیل فقدان انگیزش درونی در انبام تکالیف ،راهبردهای اي رويکرد معمشزال
يادگیری از طريق حفظ طزطی وار است .دان آمزز آنچه را بايد ياد بگیرد ،انبشام میدهشد و عالدشه
چندانی به يادگیری معنای آنچه ياد میگیرد ،ندارد و بیشتر با انگیزش بیرونی ترکی ششده اسشت تشا
انگیزش درونی (مک دنز5335 ،2؛ يانگ و لشزی5332 ،6؛ اسشترود5336 ،؛ ريگشان و ريگشان9112 ،1؛
جنس . 5331 ،5
رويکرد عمیق به يادگیری مبتنی بر انگیرش درونی و عالده شخصی است .راهبرد مشرتبا بشا ايش
رويکرد راهبردی است که دان آمززان معنا و روابا درونی را جستبز میکنند .يشادگیری عمیشق بشر
اساس دان

مزجزد فرد ساخته میشزد و با تمايل دزی فردی برای يادگیری و کس دانش

دارد .رويکرد عمیق به يادگیری رويکردی است که دان آمززان را دادر میسازد تا دان

ارتبشا

مزجزد خشزد
1

. Self-regulation
. External-regulation
3
. Maehr
4
. Stroud
5
. McDonough
6
. Yong & Lew
7
. Regan & Regan
8
. Jensen
2
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را بسازند و دان

جديد را جستبز کنند و برای دان آمشززانی بسشیار سشزدمند اسشت کشه مسشیرهای

يادگیری مخصز

به خزد دارند (مک دنز5335 ،؛ يانشگ و لشزی5332 ،؛ اسشترود5336 ،؛ ريگشان و

ريگان9112 ،؛ جنس . 5331 ،
روابا بی پردازش اطالعات و شیزههای نظمدهی به طزر تبربی در پژوه های پینتريد (5331
و ورمزت ( 9115تأيید شده است .براساس مطالعه اينتزيستل ( ، 5331روزندال و بزکشارت ( ، 5332و
ورمزت ( 9115پردازش سطحی به نیاز به نظمدهی خارجی از طريق معلشم و همسشاالن ،و پشردازش
عمیق به يادگیری خزدنظم داده شده مربز است .بر اساس مدل ورمزت ( 9115و بر مبنشای تزجشه
به شرايا پیشرفت در اي رويکرد ،از هر دو شیزه در نظمدهی درونی و خارجی استفاده میششزد .امشا
مطالعات نشان میدهد که ودتی يادگیرندگان از شیزههای مناس آگاه هسشتند ،ايش بشه ايش معنشی
نیست که آنها لزوما از اي شیزهها استفاده کنند.
يکی از تئزریهای انگیزشی که برای ادغام مدل های متعشدد در تعريشف پیششرفت رفتشار مناسش
است ،مدل انتظار-ارزش است (پینتريد و شانک . 9116 ،9در اي مدل انگیزه از سه جز ترکی شده
است .جز اول انتظارات است که به انتظارات دان آمززان در مزرد تزانايی انبام تکالیف مربز است
(مککچی 5وهمکاران . 9113 ،دومی جز  ،عامل ارزش است که منبعی را برای اهداپ دان آمززان
و باورهايشان در مزرد اهمیت و عالده به تکلیف ايباد می کند (پاولسزن و فلدم  . 5332 ،3سشزمی
جز مهم ،عاطفه است که به واکن

های هیبانی دان آمززان به تکشالیف اششاره دارد (پاولسشزن و

فلدم  . 9111 ،يکی از مزارد مهم اي جز  ،اضطرا امتحان است .پژوه

ملت و لزاسشانی (5399

نشان داد دان آمززان با سطزح باالتر اضطرا تمايل به پردازش سطحی اطالعات دارند.
در نظريه هدپ نزعی جهتگیری به سمت درگیر شدن در مزدعیتهای پیشرفت و يادگیری وجشزد
دارد که در آن اهداپ ،الگزهای شناخت ،عاطفه و رفتار را هدايت و سازماندهشی مشیکننشد و نهايتشا
منبر به سازگاری میشزند (خسروجردی ،حبازی ،محسنی . 9319 ،هر چند گروهبندیهای متفاوتی
از اهداپ پیشرفت 1صزرت گرفته است ،اما تمام آنها بشه اهشداپ تسشلا و عملکشردی اششاره دارنشد.
«يادگیرندگانی که اهداپ تسلا 2دارند ،در پی ايباد مهارتها و دان

جديد ،درک و فهشم مطالش و
1

. Pintrich & Schunk
. Mc Keachine
3
. Paulsen & Feldman
4
. Achievement goals
5
. Mastery goals
2

پی
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رسیدن به تسلا بر اساس معیارهای شخصی خزد برای يادگیری هستند .يادگیرنشدگانی کشه اهشداپ
عملکردی متمرکز بر تزانايیهای خزد را دارند ،میکزشند تا تزانايی خزد را در ردابت با ديگران اثبات
کنند» (ايمز« . 569 ،9115 ،9اهداپ تسلا به پیامدهای انگیزشی سازش يافته و پیششرفت تحصشیلی
منبر میشزد و اهداپ عملکردی ،5پیامدهای انگیزشی و تحصیلی سازش نايافته يا سشازش يشافتگی
کم را در پی دارد» (هاراکیزکیس و لین برينک . 12 ،5332 ،3نتايج پژوه

ملت و لزاسشانی (5399

نشان داد اهداپ تسلا با پردازش عمیق و اهداپ عملکردی با بهشرهگیشری از راهبردهشای پشردازش
سطحی ارتبا دارد؛ در حالی که نتايج پژوه های ديگر نشان میدهشد میشان اهشداپ عملکشردی و
پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و مثبتی وجزد دارد (هاراکیزيکس و همکاران . 9115 ،اي يافتههای
ناهمگزن مزج شده است تا پژوهشگران بتزانند میان دان آمززانی که میکزشند تزانايی خزد را بشه
ديگران اثبات کنند (اهداپ رويکرد-عملکرد  1و آنهايی که میکزششند از اثبشات ناتزانشايی خشزد بشه
ديگران اجتنا ورزند (اهداپ اجتنا -عملکرد  2تمايز دايل شزند (الیزت. 9111 ،9111 ،6
بر اي اساس هدپ پژوه

حاضر ،تبیی روابشا میشان اهشداپ پیششرفت و اضشطرا امتحشان بشا

راهبردهای خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی يادگیری و بررسی نق

واسطهای راهبردهشای پشردازش

اطالعات (عمیق و سطحی در ارتبا میان اي سازههای انگیزشی و راهبردهای يادگیری نظمدهشی
است .با تزجه به مدل های نظری مطشرح ششده و نیشز براسشاس روابشا مزجشزد در مطالعشات گذششته
فرضیههای اي پژوه

عبارتند از:

 -9اهداپ پیشرفت و اضطرا امتحان بر راهبردهای پشردازش اطالعشات (عمیشق و سشطحی تشأثیر
مستقیم دارند.
 -5راهبردهای پردازش اطالعات (عمیق و سطحی بر نظمدهی يادگیری (خزدنظمدهی و نظمدهشی
خارجی تأثیر مستقیم دارند.
 -3اهداپ پیشرفت و اضطرا امتحان با واسطه راهبردهای پردازش اطالعات (عمیق و سطحی بشر
نظمدهی يادگیری (خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی تأثیر دارند.

1

. Ames
. performance goals
3
. Harackiewicz & Linnenbrink
4
. performance-approach goals
5
. performance-avoidance goals
6
. Elliot
2
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روش پژوهش
حاضر پژوهشی تزصیفی با طرح همبستگی است .جامعه مزرد مطالعه ،کلیشه دان آمشززان

پژوه

دختر و پسر سال سزم رشتههای علزم انسانی ،تبربی و رياضی فیزيک شهر نزر را در بر مشیگرفشت
که در سال تحصیلی  11-12در دبیرستانهای دولتی به تحصیل اشتيال داششتند ( 115نفشر  .نمزنشه
پژوه

شامل  561نفر دان آمزز دبیرستانی 935 ،نفر دختر و  956نفر پسشر بشزد .نمزنشهگیشری بشا

استفاده از روش تصادفی خزشهای چند مرحلهای ،صزرت گرفت .بر اي اسشاس نخسشت فهرسشتی از
همه دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان نزر تهیه شد .سپس يک گروه نمزنه تصادفی متشکل
ا ز دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه انتخا شد .در مرحله بعشد ،تعشداد  3کشالس از میشان
کالسهای رشتههای علزم انسانی ،تبربی و رياضی فیزيشک در هشر يشک از دبیرسشتانها بشه طشزر
تصادفی انتخا شدند و همه دان آمززان آن کالسها مزرد ارزيابی درار گرفتند .از آنجا کشه برخشی
از پرسشنامهها اصال پاسخ داده نشده بزدند و يا در آنها به مزارد محدودی از سشزالهشا پاسشخ داده ششده
بزد ،از پژوه

حذپ شدند .در نهايت ،از میان  519پرسشنامه نتايج  561پاسخنامه در تحلیل وارد شدند.

پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري :9راهبردهای پردازش اطالعات از طريشق
عامل راهبردهای يادگیری مزجزد در پرسشنامه راهبردهای انگیزشی بشرای يشادگیری پینتشريد و دی
گروت ( 9111اندازهگیری شد .اي پرسشنامه  91ماده از نزع مقیاس  2درجهای لیکرت از ( 9کشامال
مخالفم تا ( 2کامال مزافقم دارد که در آن دو راهبرد ارزيابی میشزد :راهبردهای يشادگیری سشطحی
(مرور ذهنی و راهبردهای يادگیری عمیق (بسا دهی و سازمان دهی  .ضراي آلفای اي عامشلهشا
در پژوه
پژوه

پینتريد و دی گشروت ( 9111بشه ترتیش  3/61و  3/13گشزارش ششده اسشت و در ايش
به ترتی عبارت بزد از 3/61 :و  .3/13عاملهای اي پرسشنامه در مبمزع  63/5درصد کل

واريانس را تبیی کردند .پرسشنامه اضطرا امتحان نیشز از پرسششنامه راهبردهشای انگیزششی بشرای
يادگیری پینتريد و دی گروت ( 9111تهیه ششد .ايش پرسششنامه ششامل  2مشاده از نشزع مقیشاس 1
درجهای لیکرت از ( 9کامال مخالفم تا ( 1کامال مشزافقم اسشت .ضشري آلفشای ايش پرسششنامه در
پژوه

 3/55به دست آمشد .در مبمشزع مادههشای

ملت و لزاسانی ( 3/55 ، 5399و در اي پژوه

اي پرسشنامه  25/15درصد کل واريانس را تبیی کردند.

. Motivated Strategies for Learning Questionnaire

1

پی

بینی نظم دهی يادگیری براساس اضطرا امتحان و اهداپ پیشرفت با واسطه گری راهبردهای

11

مقياس نظمدهي يادگيري :9مقیاس نظمدهی يادگیری از مقیاس سبکهای يادگیری ورمزنت
( 9115تهیه شده است .زيرمقیاس نظمدهی يادگیری در اي مقیشاس ،متششکل از  52مشاده از نشزع
مقیاس  2درجهای لیکرت از ( 9کامال مخالفم تا ( 2کشامال مشزافقم اسشت کشه  5نشزع نظمدهشی را
(درونی ،خارجی در برمیگیرد .ضري آلفای اي مقیاس در مطالعه ملت و لزاسشانی ( 3/53 ، 5399و
در پژوه

حاضر  3/15به دست آمد .در مبمزع عاملهای اي مقیاس 69 ،درصد کشل واريشانس را

تبیی کردند.
مقياس اهداف پيشرفت :5مقیاس اهداپ پیشرفت به وسیله میگلی و کاپالن ،میدلتزن و مه ير
( 9115تهیه شده است .اي مقیاس  91سزال و سه خرده مقیاس (اهداپ تسلا ،رويکرد-عملکشرد و
اجتنا -عملکرد دارد و سزالهای آن بر روی مقیاس  2درجهای لیکرت از ( 9کشامال مخشالفم تشا 2
(کامال مزافقم نمرهگذاری میشزد .ضراي آلفای خرده مقیاسهای اهداپ تسلا ،رويکرد-عملکرد و
اجتنا -عملکرد در پژوه
در اي پژوه

میگلی و همکاران ( 9115به ترتی  3/51 ،3/59و  3/53گزارس ششد و

به ترتی  3/15 ،3/13و  3/15به دست آمد .در مبمزع اي سه عامل  61درصد کل

واريانس را تبیی کردند .الزم به ذکر است روايی محتزايی ابزارها بعشد از ترجمشه از سشزی دو نفشر از
متخصصان رشته روانشناسی تربیتی تأيید شدند .دادههای به دست آمده از ايش ابزارهشا بشا اسشتفاده
از روش تحلیل مسیر به شیزه رگرسیزن سلسله مراتبی بارون و کنی و آمار تزصیفی مزرد تبزيشه و
تحلیل درار گرفتند.
يافتهها
دادهها از  935دختر و  956پسر دان آمزز دبیرستانی به دست آمد .از لحاظ رششته تحصشیلی 931
نفر از دان آمززان در رشته علزم انسانی 15 ،نفر در رشته علزم تبربشی و  65نفشر در رششته رياضشی
فیزيک درار داشتند .به منظزر تحلیلدادهها پس از تأيید مفروضههای خطیبزدن ،همگنی واريانسها،
استقالل خطاها و نرمال بزدن تززيع خطاها از تحلیل رگرسیزن چندگانه استفاده ششد .مشخصشههای
تزصیفی و همبستگیهای متقابل متيیرهای پژوه

در جدول  9ارايه شدهاند.

. Regulation of Learning Scale
. Achievement Goale Scale

1
2
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جدول .9مشخصههای تزصیفی و همبستگیهای متقابل نمره متيیرها
میانگی

متيیر

انحششراپ

9

3

5

2

1

1

6

5

استاندارد

خزدنظمدهی

36/69

2/59

9

نظمدهی خارجی

91/99

3/19

**3/32

9

پردازش سطحی

99/39

3/33

**-3/39

**3/35

9

پردازش عمیق

55/31

1/65

**3/55

**

**

اضطرا امتحان

3/35

-3/33

9

95/99

3/11

**3/99

**3/35

**-3/31

**3/92

9

اهداپ تسلا

55/61

1/55

**3/15

**3/59

**-3/15

**3/56

**3/33

9

اهداپ رويکرد-عملکرد

39/59

2/39

**3/95

**

**

**

**

**

اهداپ اجتنا -عملکرد

56/32

1/33

**-3/35

**3/96

3/56

3/39

**3/59

-3/13

**-3/95

3/55

**3/55

3/55

**3/32

9
**3/33

9

**P  0/00
نتايج رگرسیزن چندگانه سلسلهمراتبی در جدولهای  5تا  1گزارش شدهاند .جشدول  5بشه بررسشی
تأثیر اهداپ پیشرفت و اضطرا امتحان بر راهبشششردهای پردازش اطالعشششات (عمیشق و سشطحی
میپردازد.
جدول  .5تحلیل رگرسیزن سلسله مراتبی برای پی بینی پردازش عمیق و سطحی بر پاية اضطرا امتحان و اهداپ پیشرفت
متغير
اضطرا امتحان
پردازش عمیق

اهداپ تسلا

R

R2

B



3/55

3/31

3/32

3/65

3/69

3/31

3/55

3/35

-3/59

-3/31

-3/36

-3/95

3/63

3/31

3/96

3/31

-3/65

3/16

-3/31

-3/95

اهداپ رويکرد-عملکرد

3/33

3/31

اهداپ اجتنا -عملکرد

3/15

3/65

اهداپ رويکرد-عملکرد
اهداپ اجتنا -عملکرد
اضطرا امتحان
پردازش سطحی

اهداپ تسلا

نگاهی به  R2نشان میدهد که اهداپ تسلا 3/31 ،از پردازش عمیق و  3/16از پردازش سشطحی
را تبیی میکند .ضراي رگرسیزن نیز بیانگر آن است که اضطرا امتحان و اهداپ اجتنا -عملکرد،
به ترتی دزیتري پی بی برای پردازش عمیق و پردازش سطحی هستند .بشر ايش اسشاس ،نتشايج
جدول  5در مزرد پی بینی پردازش عمیق و سطحی بر پايشة اضشطرا امتحشان و اهشداپ پیششرفت
نشان می دهد که هم اضطرا امتحان و هم اهداپ پیشرفت بر پردازش عمیشق و پشردازش سشطحی
دان آمززان تأثیر دارند ،که در میان اهداپ پیشرفت ،اهداپ تسلا پی بینی کننشده منفشی پشردازش
سطحی و اهداپ رويکرد-عملکرد و اجتنا -عملکرد پی بینی کننده منفی پردازش عمیق هستند.

پی

11

بینی نظم دهی يادگیری براساس اضطرا امتحان و اهداپ پیشرفت با واسطه گری راهبردهای

جدول  3به بررسی تأثیر راهبردهای پردازش اطالعات (عمیق و سشطحی بشر نظمدهشی يشادگیری
(خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی میپردازد.
جدول .3تحلیل رگرسیزن سلسله مراتبی برای پی بینی خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی بر پاية پردازش عمیق و سطحی
متغير
پردازش عمیق

خزدنظمدهی

R

R2

B



3/55

3/61

3/35

3/35

3/95

3/55

3/95

3/95

3/35

3/16

پرادزش سطحی
پردازش عمیق

نظمدهی خارجی

3/31

3/69

پردازش سطحی

ضري  R2نشان میدهد که پردازش عمیق 3/69 ،از خزدنظمدهی و  3/31از نظمدهی خشارجی را
تبیی میکند .ضراي رگرسیزن نیز بیانگر آن است که پردازش عمیق دشزیتشري پشی بشی بشرای
خزدنظمدهی و پردازش سطحی ،دزیتري پی بی برای نظمدهی خارجی است .بر اساس نتايج اي
جدول ،پردازش عمیق و سطحی ،خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی را پی بینی میکنند.
جدول  1به بررسی تأثیر اهداپ پیشرفت و اضطرا امتحان بر نظمدهی يادگیری (خزدنظمدهی و
نظمدهی خارجی میپردازد.
جدول .1تحلیل رگرسیزن سلسلهمراتبی برای پی بینی خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی بر پاية اضطرا امتحان و اهداپ پیشرفت

R

R2

B



3/36

3/95

3/95

3/55

3/61

3/13

3/15

3/19

اهداپ رويکرد-عملکرد

3/53

3/31

اهداپ اجتنا -عملکرد

3/91

3/95

اضطرا امتحان

3/25

3/51

3/55

3/36

اهداپ تسلا

3/35

3/93

3/59

3/13

اهداپ رويکرد-عملکرد

3/15

3/23

اهداپ اجتنا -عملکرد

3/16

3/23

متغير
اضطرا امتحان
خزدنظمدهی

نظمدهی خارجی

اهداپ تسلا

نگاهی به  R2نشان میدهد که اهداپ تسلا 3/13 ،از خزدنظمدهشی و اضشطرا امتحشان  3/51از
نظمدهی خارجی را تبیی میکند .ضراي رگرسیزن نیز بیانگر آن است که اهداپ تسلا ،دشزیتشري
پی بی برای خزدنظمدهی و اهداپ رويکرد-عملکرد دزیتري پی بی بشرای نظشمدهشی خشارجی
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است .نتايج جدول  1حاکی از آن است که اضطرا امتحان و اهداپ پیشرفت پی بینی کننده مثبت
خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی هستند.
جدول  2به بررسی تأثیر اهداپ پیشرفت و اضطرا امتحان بر نظمدهی يادگیری (خزدنظمدهی و
نظمدهی خارجی با واسطه راهبردهای پردازش اطالعات (عمیق و سطحی میپردازد.
جدول .2نتايج پی بینی خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی بر اساس اضطرا امتحان و اهداپ پیشرفت با واسطهگری پردازش عمیق و سطحی

R

R2

B



اضطرا امتحان

3/69

3/31

3/35

3/36

اهداپ تسلا

3/59

3/62

3/95

3/91

اهداپ رويکرد-عملکرد

3/95

3/59

اهداپ اجتنا -عملکرد

3/53

3/99

پردازش عمیق

3/33

3/35

پردازش سطحی

3/91

3/51

3/25

3/51

3/32

3/99

3/35

3/93

3/91

3/31

اهداپ رويکرد-عملکرد

3/91

3/91

اهداپ اجتنا -عملکرد

3/53

3/59

پردازش عمیق

3/95

3/91

پردازش سطحی

3/39

3/15

متغير

خزدنظمدهی

اضطرا امتحان
نظمدهی خارجی

اهداپ تسلا

ضري  R2نشان میدهد که با ورود پردازش عمیق و سطحی به معادله رگرسیزن ،اهشداپ تسشلا
 3/62از خزدنظمدهی و اضطرا امتحان  3/51از نظشمدهشی خشارجی را تبیشی مشیکنشد و ضشراي
رگرسیزن نشان میدهد که پردازش عمیق و پردازش سطحی ،به ترتی دزیتري پشی بشی بشرای
خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی است .بر اي اساس ،ددرت پی بینی کنندگی هم اضطرا امتحشان
و هم اهداپ پیشرفت در حضزر پردازش عمیق و پردازش سطحی از بی میرود و يا کاه
و تنها پردازش عمیق و سطحی بر خزدنظمدهی و نظمدهی خارجی تأثیر گذار میباشند.

میيابشد

بینی نظم دهی يادگیری براساس اضطرا امتحان و اهداپ پیشرفت با واسطه گری راهبردهای

پی

29

بحث و نتيجهگيري
نتايج پژوه
تأثیر بی

نشان داد که اضطرا امتحان تأثیر مستقیم معنادار بر پردازش سطحی دارد که اي

از تأثیرش بر پردازش عمیق است و پردازش عمیق و سطحی نیز تأثیر مستقیم معنادار بشه

ترتی بر خزدنظمدهی و نظمدهشی خشارجی دارنشد .بشه ايش ترتیش اضشطرا امتحشان نسشبت بشه
خزدنظمدهی تأثیر غیرمستقیم دزیتری بر نظمدهشی خشارجی دارد .همچنشی  ،اهشداپ تسشلا تشأثیر
مستقیم مثبت و معنادار بر راهبردهای پردازش عمیق و تأثیر مستقیم منفی و معنادار بشر راهبردهشای
سطحی دارد .اي مطل با تزجشه بشه رابطشه بشی راهبردهشای پشردازش عمیشق بشا خشزدنظمدهی و
راهبردهای پردازش سطحی با نظمدهی خارجی نششان میدهشد کشه پشردازش سشطحی و عمیشق ،در
ارتبا میان اهداپ تسلا و نظمدهی يادگیری نق

واسطهای دارند .در مزرد اهداپ رويکرد-عملکرد

يافتهها حاکی از آن بزد که رابطه مستقیم مثبت و معنادار با راهبردهشای پشردازش سشطحی و رابطشه
مستقیم منفی و معنادار با راهبردهشای پشردازش عمیشق دارد .يافتشههای پشژوه

نششان داد اهشداپ

اجتنا -عملکرد ،رابطه مستقیم مثبت و معناداری با راهبردهای پشردازش سشطحی و رابطشه مسشتقیم
منفی و غیر معنادار با راهبردهای پردازش عمیق دارد .اي نتايج همسز بشا مطالعشات (پینتشريد و دی
گروت ،پزکای و بلزم فلد ،زيمرم و مارتینز-پزنز9113 ،؛ پاولسزن و فلدم  5332 ،اسشت کشه بشر
اهمیت راهبردهای پردازش اطالعات به عنزان واسطه اثر انگیزشی بر برونداد يادگیری تأکید میکنند
و نیز همسز با پژوه های (زيمرم و مشارتینز-پشزنز9113 ،؛ ورمشت 5339 ،؛ اينتزيسشتل ،پینتشريد،
ورمزنت و ورمت 5331 ،؛ روزندال و بزکارتس 5332 ،اسشت کشه نششان دادنشد پشردازش عمیشق بشر
خزدنظمدهی و پردازش سطحی بر نظمدهی خارجی تأثیر مثبشت عليشی معنشادار ،دارد .همچنشی ايش
پژوه
بی

همسز با پژوه

(ملت و لزاسانی 5399 ،نشان داد که اضطرا امتحان بر پردازش سطحی

از پردازش عمیق تأثیر مثبت و معنادار دارد .اضطرا امتحان سب میشزد دان آمززان نتزانند

درست بیانديشند و دانستههای خزد را سازمان دهند .از اي رو غالبا به کار و تالش بیشتر میپردازنشد،
در حالیکه اي تالش يادگیری معنادار را برای آنها به همراه ندارد .به اي ترتی اضطرا امتحشان
مزج اختالل نظم و انسبام فکری و مختل شدن فرآيند پردازش اطالعات و نق

مؤثر حافظشه در

دان آمززان میشزد .با تزجه به اي که رويکرد سطحی به يادگیری ،رويکشردی اسشت کشه انگیشزش
دان آمززان در آن ،کس شرايا الزم با حدادل تالش میباشد و بیشتر با انگیشزش بیرونشی ترکیش
شده است -که به دلیل فقدان انگیزش درونی در انبام تکشالیف ،راهبردهشای ايش رويکشرد معمشزال
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يادگیری از طريق حفظ طزطی وار است -و نیز با تزجه به اي که رويکرد عمیق به يادگیری مبتنی بر
انگیرش درونی و عالده شخصی است و راهبرد مرتبا با اي رويکرد راهبردی است که دان آمشززان
معنا و روابا درونی را جستبز میکنند ،به اي ترتی مشیتشزان واسشطهگشری راهبردهشای پشردازش
اطالعات را در رابطه میان اضطرا و نظمدهی يادگیری با تزجه به کاه

رابطه میشان اضشطرا و

نظمدهی يادگیری زمانی که وارد معادله رگرسیزن میشزد ،تزجیه کرد .در مزرد اهداپ پیششرفت نیشز
نتايج پژوه

همسز با يافتههای (کاپالن و ماير9111 ،؛ رينک و همکاران5333 ،؛ دوپیرات و ماري ،

5331؛ گاتم 5336 ،؛ ملت و لزاسانی 5399 ،نشان داد که اهداپ تسلا بشر پشردازش عمیشق تشأثیر
مستقیم ،مثبت و معنادار دارد و نیز همسز با يافتههای پژوه های (ولترز ،يز و پینتريد9116 ،؛ گري
و میلشر9116 ،؛ الیششزت و تششراش5339 ،؛ دوپیششرات و مششاري 5331 ،؛ گششاتم  5336 ،حششاکی از تششأثیر
مستقیم ،مثبت و معنادار اهداپ عمکردی بر پردازش سطحی بزده است.
با تزجه به اي نکته که دان آمززانی که اهداپ تسلا دارنشد بشرخالپ دان آمشززانی کشه اهشداپ
عملکردی را برمیگزينند تمايل به بهبزد شايستگی ،درک در يادگیری و تسلا در مهارتهشای خشزد
دارند تا نشان دادن تزانايی و عملکرد خزد به ديگران ،بنابراي راهبردهای عمیق را ادتباس میکنند تا
يادگیری آنها را بهبزد بخشد .به اي ترتی با تزجه به سیستم انگیزشی دان آمززان دارای اهشداپ
تسلا ،در يادگیری به لحاظ درونی برانگیخته میشزند و احتماال بیشتر راهبردهای عمیق يشادگیری و
کمتر راهبردهای سطحی يادگیری را ادتباس میکنند .در مقابل ،دان آمززانی که اهشداپ عملکشردی
را ادتباس میکنند احتماال بشه لحشاظ درونشی برانگیختشه نمیششزند و بیششتر تمايشل بشه اسشتفاده از
راهبردهای سطحی دارند ،زيرا امید دارند به آنها کمک کند تا صرفا نمره خشزبی در امتحشان کسش
کنند يا در امتحان دبزل شزند .به طزر کلی نتايج پژوه

حاضر ،نق

مشؤثر متيیرهشای ششناختی و

انگیزشی را در نظمدهی يادگیری نشان میدهد.
يکی از محدوديتهای مطالعه حاضر ،عدم آزمزن تأثیر جنس بر بافت مطالعاتی و عشدم تزجشه بشه
نق

تفسیری آن است .به اي ترتی  ،پیشنهاد میشزد که روابا سشاختاری مفشاهیم منتخش در دو

جنس با يکديگر مقايسه شزند .بر اساس يافتههای پژوه  ،پیشنهاد میشزد معلمها به عزامل مشؤثر
در تيییر و بهبزد سازههای انگیزشی از طريق ايباد چال های فکری در مزدعیت يادگیری و محتزای
مزضزعی تزجه کنند ،به دان آمززان کمک کنند مشکالتشان را در يادگیری به عنزان چشال هشايی
تعبیر کنند که فرصتهای ويژهای را برای تزانايیهايشان در يادگیری ايباد مشیکنشد .آنهشا بايشد از
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ايباد جز ردابتی در کالسهای درس ،بپرهیزند و بر کس تسشلا بشر مطالش درسشی و يشادگیری از
طريق پردازش عمیق تأکید ورزند ،با استفاده از شیزههای نظارتی مختلف بشر يشادگیری دان آمشززان
تزجه کنند ،مسائل را بدون ساختار در مزضزع اصلی مطرح نمايند و نگاه از زوايای مختلف به مسائل
را ارتقا دهند .همچنی معلمها بايد از طريق تقزيت عزاطف مثبت به منظزر کشاه
اضطرا امتحان ،به ايباد يادگیری خزدنظمدهی کمک کنند.
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