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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف در پیش بینی راهبردهای
فراشناختی یادگیری خودتنظیمی بود .بدین منظور  933نفر از دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی
دانشگاههای دولتی شهر بیرجند در سال تحصیلی  9310-13به روش نمونه گیری خوشهای تصادفی
چندمرحلهای؛ انتخاب شدند .مشارکت کنندگان پرسش نامه هویت تحصیلی واس و ایساکسون ()6442؛
مقیاس جهت گیری هدف میدگلی( )9112و پرسش نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دی
گروت( )9114را تکمیل نمودند .روایی صوری پرسش نامهها با استفاده از نظر متخصصان تائید گردید و
ضریب آلفای کرونباخ برای هویت تحصیلی( ،)4/24جهت گیری هدف( )4/13و راهبردهای انگیزشی برای
یادگیری( )4/26به دست آمد .تحلیل نتایج با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون
خطی و با استفاده از نرم افزار  spssصورت گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین
متغیرهای پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف( )%36با متغیر مالک راهبردهای فراشناختی یادگیری
خودتنظیمی وجود دارد و مقدار بتا( )4/366برای متغیر پیشبین جهتگیری هدف نشان داد که ضمن تأثیر
متغیر هویت تحصیلی بر یادگیری خودتنظیمی ،متغیر جهت گیری هدف میتواند پیشبینیکنندهی قویتری
برای راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی باشد .در بررسی خرده متغیرها نیز نتایج نشان داد که در
کنار مؤلفه هویت تحصیلی موفق( )%32بهعنوان پیش بین قوی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی؛
جهت گیری هدف تسلط یاب( )%2نیز میتواند گرایش به استفاده از این راهبردها را تبیین نماید.
کلید واژهها :یادگیری خودتنظیمی ،جهت گیری هدف ،پایگاه هویت تحصیلی ،هویت تحصیلی موفق.
 1دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی ،گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.
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 3استادیار گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایرانVidarazavi2010@yahoo.com .

 0استادیار گروه روان شناسی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران.

Soltanimani@yahoo.com

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 33

936

مقدمه

فهم فرآیندهای شناختی و انگیزشی مؤثر در یادگیری و عملکرد تحصیلی و روابطط متقابطل ایطن
فرآیندها با یکدیگر از جمله موضوعات مهم در روان شناسی تربیتی میباشد ،زیرا از مهمترین اهداف
نظامها ی آموزشی که همواره مورد توجه محققان نیز بوده است ،پرورش فراگیرانی باانگیزه ،هدفمنطد،
پیشرفت گرا و کارآمد است.
شناخت دربرگیرنده پارهای از تواناییها و اعمال ذهنطی از قبیطل دانطش ،درک کطردن ،تشطخی
دادن و تفکر میباشد و انگیزش با مسائلی از قبیل هیجان ،انگیزش و ارزش گطذاری ارتبطاد دارد .در
این میان نظریه یادگیری خودتنظیمی مؤلفههای شناخت؛ انگیزش و کنش وری تحصیلی را بهصورت
یک مجموعه در هم تنیده و مرتبط تلقی مینماید و اساس آن بر این اصل استوار اسطت کطه دانطش
آموزان چگونه از نظر باورهای فراشناختی؛ انگیزشطی و رفتطاری یطادگیری را در خطود سطازمان دهطی
میکنند (زیمرمن 9و مارتینز-پونز ،6به نقل از محمد امینی.)960 :9321 ،
نظریه شناختی -اجتماعی بندورا )9126( 3بطرای رشطد مطدل یطادگیری خطودتنظیمی؛ چهطارچوب
نظری مناسبی فراهم کرد که بر اساس آن در هر فطرد عاملهطای بطافتی و رفتطاری؛ فرصطت زم را
برای کنترل یادگیری دانش آموز فراهم میکننطد(نیکوس 0و جطر  6443 ،3بطه نقطل از محمطدامینی،
 .)960 :9321زیمرمن و برونر 6نیز؛ بر اساس نظریه شناختی-اجتماعی بندورا ،مبنطی بطر فعطال بطودن
ذهن یادگیرنده و نقش مهم آن در یادگیری ،الگوی شناختی-اجتماعی خودتنظیمی را ارائه نمودند(بطه
نقل از کارشکی )76 :9314،7خودتنظیمی در یادگیری از مقولههایی است که به نقش فطرد در فرآینطد
یادگیری میپردازد و در حالی که مبنای آن ،شناخت اجتمطاعی اسطت ،فعالیتهطای یطادگیری دانطش
آموزان را بهوسیله سه عامل فرآیندهای شخصطی ،محیططی و رفتطاری آنهطا تبیطین میکند(بنطدورا،
 .)934 :6442خودتنظیمی شامل فرآیندهای فراشناختی و تالش و تدبیر یادگیرنده است .اینکطه افطراد
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مهارتهایی برای طراحی ،کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود را دارا بوده و هم چنین گرایش دارند
یاد بگیرند که کل یادگیری خود را ارزیابی کنند و در مورد آن تأمل نمایند(جانس.)1 :6494،9
پنتریچ )9111( 6یادگیری خودتنظیمی را بهعنوان فرآیندی فعطال و سطاختاری پردازشطی تعریط
میکند که با آن یادگیرنده؛ اهداف فعالیتهای یادگیری ،شطناخت ،انگیطزه و رفتطار خطود را تنظطیم و
کنترل میکند(بطه نقطل از محمطد امینطی .)963 :9321 ،یطادگیری خطودتنظیمی بطه مشطارکت فعطال
یادگیرنده از نظر رفتاری ،انگیزشی ،شناختی و فراشطناختی در فرآینطد یطادگیری بطرای بیشطتر کطردن
یادگیری اطالق میشود(سبحانی نژاد.)32 :9319 ،
چا واک 3و دیپکز )6447(0نیز معتقدند که یادگیری خودتنظیمی زمانی اتفاق میافتطد کطه افطراد
بهصورت فعال در حیطههای فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری در فرآیند یطادگیری خودشطان مشطارکت
کنند .استراتژی نقشهی ذهنی به دانش آموزان در توجیه تکالی  ،تمرکز روی بخطش مهطم تکطالی ،
سازماندهی مواد درسی و نگهداری یک نوع ،روان شناسی مولد یادگیری کمک میکند(سبحانی نژاد،
.)31 :9319
بر اساس نظریه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت )9114( 3خودکارآمدی ،ارزش گطذاری
درونی و اضطراب امتحان ،باورهای انگیزشی و راهبردهای فراشناختی و تالش و تدبیر دانش آموزان،
تحطت عنطوان یطادگیری خطودتنظیمی معرفطی میشطوند .در حطالی کطه؛ راهبردهطای شطناختی همطه
استراتژی های یادگیری هستند که ،با تسهیل فرآیند یادگیری؛ عملکرد تحصطیلی فراگیطران را بهبطود
میبخشند؛ فراشناخت یک مفهوم چندبعدی اسطت و دربرگیرنطدهی دانطش و فرآینطدهایی اسطت کطه
شناخت را ارزیابی؛ نظارت یا کنترل میکند(کابات زین 6443،6به نقل از بزرگطر بفروئطی و همکطاران،
 .) 34 :9313فراشناخت ،در قالب دانش فرد پیرامون فرآیندها و تولیدات شناختی و هر آنچه که مربود
به این فرآیندها باشد ،تعری میشود(فالول 9121،7به نقل از بزرگر بفروئی و همکطاران.)34 :9313 ،
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وولفونک ) 6494( 9از دید نظریه پردازش اطالعات ،فراشناخت را فرآیندهای کنتطرل اجرایطی از قبیطل
توجه؛ مرور و تمرین؛ سازماندهی و دستکاری اطالعطات؛ میداند(بطه نقطل از محمطد امینطی:9321 ،
 .)963باور فراشناختی نیز ،به مجموعه فرآیندهای برنامه ریزی؛ بازبینی و اصالح فرآیندهای شطناختی
اشاره دارد(زیمرمن ،مارتینز-پونز.)33 :6494 ،
فراگیران دارای مهارتهای بیشتر در خودتنظیمی ،کسب تجطارب یطادگیری خطود را فعا نطه و از
راههای بسیار متنوع هدایت مینمایند ،آنان از راهبردهای نظارتی مناسب سود میجویند و هطر زمطان
که ضرورت داشته باشد ،راهبردهای یادگیری مورد استفاده در پاسخ به ملزومات خطود ،ویژگطیهطای
تکلی و شرایط محیط را تغییر میدهند(باتلر 6و واینر )72 :6447 ،3یعنی آنان یاد گرفتهاند که چگونه
عملکرد خود را تنظطیم کننطد و علطی رمطم مشطکل بطودن تکطالی درسطی ،اهطداف خطود را تنظطیم
نمایند(شانک 0و زیمرمن 6499،به نقل از دادوند.)33 :9316 ،
در این خصوص انگیزه پیشرفت تحصیلی نیز از اهمیت وا یی برخوردار است .با این انگیزه افراد
تحرک زم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلی ؛ رسیدن به هدف و یا دست یطابی بطه
درجه معینی از شایستگی در کار خود را دنبال میکنند تطا سطرانجام بتواننطد موفقیطت زم را در امطر
یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب کنند(یوسفی و همکاران.)24 :9319 ،
مرور نظریههای شناختی نشان میدهد؛ جهت گیری هطدف پیشطرفت بطا راهبردهطای یطادگیری
خودتنظیمی مرتبطاند .جهتگیری هدف به مجموعهای از نیات رفتاری اطالق میشطود کطه نگطرش
فرد را برای مشارکت در فعالیتهای یادگیری تبیین میکند و بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فرد
است که سبب میشود فرد به روشهای مختل به موقعیتها گرایش پیدا کنطد(ایمز )03 :6496 ،3از
مؤثرترین رویکردها در انگیزش ،تلقی میگردد و تلویحات انگیزشطی مهمطی در یطادگیری و عملکطرد
دارد(الیوت )907 :6494 ،6و بر این فرض استوار است که رفتطار انسطان هدفمنطد اسطت و بهوسطیلهی
اهداف ،فرد هدایت میشود ،چرا که نوع اهدافی که افراد برای خود انتخاب میکننطد بطا راهبردهطای
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خودتنظیمی و چگونگی فعالیتهای آنان در موفقیت تحصیلیشان ارتباد دارد .از نظر مکنطز)6499( 9
نوع جهتگیری هدف فراگیران موجب برانگیختن الگوهای انگیزشی متفاوت میشطود کطه برخطی از
آنها با فرآیندهای خودتنظیمی ارتباد بیشتری دارد(به نقل از سا ری فر و همکاران)92 :9316 ،
سازه هدف پیشرفت یا جهتگیری هدف؛ بازنماییهای شناختی از آنچه که افراد تالش میکننطد،
انجام میدهند و یا آنچه که میخواهند به آن برسند ،میباشد و خاص یک حوزه ،موقعیت و یا تکلی
است(پنتریچ 6443 ،به نقل از دادوند .)36 :9316 ،جهت گیری هدف؛ الگوی منسجمی از باورهاسطت
که به اتخاذ شیوههای مختل برخورد ،درگیر شدن و پاسخ دهطی بطه موقعیتهطای یطادگیری منجطر
میشود و در واقع خط مشی فراگیری است که دانش آموزان برای یادگیری و رقابت با دیگران به کار
میبرند؛ به عبارت دیگر روشی است که فرد بر اساس آن در مورد شایستگیهای خود قضاوت میکند
و موجب برانگیختن الگوهای انگیزشی متفاوت میشود(ایمز 07 :6496 ،6و ماهر.)973 :6496 ،3
مسلماً نوع هدفی که ما انتخاب میکنیم ،مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به آن به هدف ،تعیین
میکند(دادوند .)37 :9316 ،در فرآیند یادگیری ما شاهد دو نطوع جهطتگیری هطدف تسطلط (تکلیط
مدار )0و جهتگیری عملکردی( 3خود درگیر )6میباشیم .این اهداف ،مبتنی بطر باورهطا ،ارزیطابیهطا و
برداشتهای شخصی از تجربیات گذشته ،شرایط محیط یادگیری و تکلی بوده ،هم چنین چهارچوبی
را برای چگونگی تفسیر حوادث و برخورد با آنهطا از طریطق الگوهطای متفطاوت عطاطفی ،شطناختی و
رفتاری منجر میشود .در هدف تسلط ،افراد به دنبال رشد و تسلط بر مهارتها و دانش بطوده کطه بطا
برخی از ویژگیهای انگیزش درونی ،همراه میباشد ،این جهطت گیطری بطر اسطاس تمرکطز بطر روی
یادگیری ،تسلط بر تکلی  ،استفاده از استراتژیهای عمیق پردازش اطالعات و تطالش فطراوان بطرای
نظم بخشی به فرآیند یادگیری تعری میشود در حالی که هدف عملکردی ،بر روی بهتر از دیگطران
بودن و اثبات توانایی به دیگران ،متمرکز است .دو نوع الگوی هدف عملکردی -رویکطردی و هطدف
عملکردی -اجتنابی وجود دارد؛ افرادی کطه بطرای بهتطر شطدن از دیگطران و نیطز اثبطات شایسطتگی،
برانگیخته میشوند؛ هدف عملکردی -رویکردی دارند اما افطرادی کطه بهگونطهای منفطی برانگیختطه
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میشوند تا از شکست و یا ناشایستگی پرهیز کنند ،هدف عملکردی -اجتنابی دارند .همچنین دو نطوع
الگوی هدف تسلط وجود دارد؛ در الگوی تسلط -رویکردی دانش آموزان بر تکلی و یادگیری عمیق
متمرکز میباشند در حالی که در الگوی تسلط -اجتنابی دانش آمطوزان بطه دلیطل داشطتن مالکهطا و
استانداردهای با ی خود و نه به خاطر رقابت با دیگران ،از تکلیط اجتنطاب مطیکنند(دادونطد:9316 ،
.)31
یکی دیگر از تقسیمهای متداول اهداف پیشرفت ،جهتگیری تسلط؛ عملکردی و اجتنطاب اسطت.
در جهتگیری تسلط ،یادگیرنده در تالش برای رسیدن به صالحیت و تسلط بر موضطوع اسطت و بطر
فهم موضوع تأکید دارد .هدف اولیه این گروه ،کسب دانش و بهبود مهطارت اسطت ،یادگیرنطده حتطی
زمانی که عملکردش ،ضعی باشد نیز میخواهد ،یاد بگیرد و خطا جطز طبیعطی یطادگیری محسطوب
میشود .یادگیرنده بیان مثبتی از خود و عالقهی درونی به فعالیتهای یادگیری دارد و وقت بیشطتری
را برای یادگیری صرف میکنطد .در جهطتگیری عملکطرد ،یادگیرنطده در تطالش بطرای نشطان دادن
صالحیت خود است تا خود را یق ،باکفایت و باهوش نشان دهد ،بنابراین از وظای چالشی ،پرهیطز
میکند و تالش مینماید که تواناییهایش را با دیگران ،مقایسه نماید .پشت سر گذاشطتن دیگطران و
به دست آوردن موفقیت ،از اهداف این گروه است و نیز بر این نکته تأکید دارند کطه دیگطران چگونطه
دربارهی آنها داوری میکنند .یادگیرنده در جهتگیری اجتنابی ،صرفاً برای جلوگیری از نشطان دادن
بیکفایتی تالش میکند و تنها بر شکست نخوردن در درس و تحصیل تأکید دارد(دهقانی نطاووانی و
همکاران.)699 :9313 ،
جانسون 9و ریبیسا )6497( 6در پژوهشی به این نتیجه رسیدند کطه جهطت گیطری هطدف تسطلط،
میتواند بهبود عملکرد را افرایش دهد و اثرات زیان بخش عملکرد ضعی را کاهش دهطد و موجطب
افزایش کارایی رهبر گردد .افرادی که دارای جهطت گیطری هطدف تسطلط هسطتند ،تطالش بیشطتری
میکنند و بهتر عمل میکنند و دارای اثربخشی رهبری با تری هسطتند .یطاهو 3و چطنج )6497( 0در
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که؛ جهت گیری هدف کارکنان ،تمایل به دنبطال کطردن پیشطرفت در
صالحیت کارکنان و درک یا تسلط بر چیزهای جدید ،پیشرفت پتانسیل شرکت و ظرفیت جذب افطراد
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را بهبود میبخشد .دیویک 9و لگت )6441( 6بیان میکنند که دانش آموزان با اهطداف عملکطردی ،در
برخورد با تکلی دشوار به خاطر ترس از شکست احساس تهدید کرده و مضطرب ،نگطران و افسطرده
میشوند ،در مقابل دانش آموزان باهدف تسلط ،موقعیت تکلی را تهدیدآمیز درک نکرده ،بلکطه آن را
فرصت یادگیری تلقی میکنند .دهقطانی نطاووانی و زارع پطور ( )9313در پژوهشطی نشطان دادنطد کطه
پیشرفت تحصیلی رابطهی مثبتی با جهت گیری هدف تسلط و عملکردی و رابطهی منفی بطا جهطت
گیری اجتنابی دارد .نوشادی ( )9310در بررسی رابططهی بطین جهطت گیطری هطدف بطا خطودتنظیمی
یادگیری ،پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل نشان داد که ارتباد مثبت و معنی داری بین جهطت
گیری هدف تسلط با خودتنظیمی یادگیری ،پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل وجود دارد ،جهت
گیری ه دف عملکرد در متغیر پیشرفت تحصیلی از قطدرت پطیش بینطی کننطدگی مثبطت و معنطاداری
برخوردار است و بین جهت گیری هدف اجتناب و متغیرهای خودتنظیمی یادگیری ،پیشرفت تحصیلی
و رضایت از تحصیل ،ارتباد منفی معناداری وجود دارد .عاشوری ،آزاد مرد ،جلیل آبکنار و معینی کیطا
( )9313در پژوهشی ،نقش واسطهای راهبردهای شناختی و فراشناختی و هطوش معنطوی را در میطان
جهتگیری هدف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تائید کردند و نشان دادند کطه هطدف عملکطرد تطأثیر
مستقیم و منفی بر پیشرفت تحصیلی دارد .ربطانی و یوسطفی ( )9319در بررسطی نقطش واسططهگری
جهتگیری هدف در رابطه خودکارآمدی و ارزش تکلی با انواع راهبردهای شناختی ،نشان دادند کطه
متغیرهای مستقل برونزای خودکارآمدی و ارزش تکلی  ،هم بهطور مستقیم و هم بهواسطهی انطواع
جهتگیری هدف بر متغیرهای درونزای راهبردهای شناختی ،تأثیر دارند به این صورت که دو متغیطر
خودکارآمدی و ارزش تکلی از طریق جهتگیری هدف تسلط -گرایشی انواع راهبردهای شناختی را
به نحو مثبت و معناداری تبیین میکنند .متغیر خودکارآمدی بر جهتگیری هدف عملکطرد -گرایشطی
به طور مثبت و معناداری تأثیر دارد و این هدف نیز راهبرد بسط را به نحو مثبطت ،پیشبینطی میکنطد،
همچنین جهتگیری هدف عملکرد -اجتنابی بهطور منفی توسط خودکارآمدی پیشبینطی میشطود و
این هدف نیز ،راهبرد مرور ذهنی را به نحو مثبت پیشبینی میکند .پس نظریههای اهداف پیشرفت؛
ادراک فراگیر از چرایی تالش را ،در موقعیتهای پیشرفت را مطورد بررسطی قطرار میدهنطد و جهطت
گیری هدف به دنبال تبیین انگیزهای است که در پی رسیدن به آن؛ تالش میشود.
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یادگیری خودتنظیمی در اکتساب مهارتها ممکن است؛ از تفاوتهای فردی افراد تأثیر بپطذیرد،
زیرا تفاوتهای فردی افراد در شخصیت یکی از فاکتورهای مهمی است که انگیزه آنها را در رفتطار،
عملکرد و یادگیری تحت تأثیر قرار میدهد .دانش آموزان موفق؛ راهبردهطای یطادگیری خطودتنظیمی
سازش یافته و الگوهای انگیزشی (لذت بردن از چالشهای فعالیطت؛ اسطتفاده مناسطب از راهبردهطای
یادگیری؛ تنظیم کردن اهداف ویژه و نشان دادن سطح با یی از احساس خودکارآمدی) را در هنگطام
انجام دادن تکالی ؛ از خود نشان میدهند اما در مقابل؛ دانش آموزان ناموفق ،کمتر تالش میکنند و
عالقهی کمتری به انجام دادن فعالیتها دارند ،آنها به تنظیم اهداف ویطژه و راهبردهطای یطادگیری
قادر نیستند ،خودکارآمدی پایینی دارند و بهندرت به سطوح با یی از موفقیت میرسند(محمد امینطی،
 .)967 :9321همچنین یکی از مسائل عمدهای که نوجوان با آن روبه رو میشود مسئله شکل گیطری
هویت فردی اوست و این بدین معناست که او بایطد بطه سطؤالهایی نظیطر (مطن کیسطتم و بطه کجطا
میروم؟) پاسخ دهد .جست و جوی هویت شخ

متضمن این است که شخ

تشخی

دهطد کطه

برای او چه چیزهایی مهم و چهکارهایی ارزشمند است و نیز متضمن تنظیم معیارهایی است کطه وی
بر اساس آنها بتواند رفتار خود و دیگران را هدایت و ارزیابی کند(هیلگارد .)663-663 :9372 ،هویت
بهمثابه یک چارچوب مرجع ،عمل میکند که؛ فرد بهمنظور تفسطیر تجطارب شخصطی و گفطت و گطو
درباره معنی؛ هطدف و جهطتگیری زنطدگی خطود از آن اسطتفاده میکنطد(آدامز .)31 :9111 ،9بطهطور
مشخ تر ،هویت از طرحوارههایی تشکیل شده است که خود فرد را تشکیل میدهد و به آن انسجام
میبخشد(فرجامی.)93 :9316 ،
املب صاحب نظران اعتقاد دارند که؛ نوجوانی فرآیندی زیست شطناختی ،روان شطناختی و جامعطه
شناختی است و یکی از ابعاد مهم تحول در این دوره ،تالش نوجطوان بطرای کسطب هویطت در ابعطاد
مختل است(یودر ،6444 ،6به نقل از حجازی و همکطاران .)2 :9314 ،بطا توجطه بطه اینکطه؛ هویطت،
وسیلهای است که خود ،توسط آن با جامعه ارتباد برقرار میکنطد و شخصطیت فطرد را در یطک بافطت
فرهنگی نشان میدهد(مارشال دیو 6443 ،3به نقل از شکوهی نسب )04 :9313 ،توجه به بافتهطای
اجتماعی مانند مدرسه؛ در شکل گیری هویت؛ بیتردید ضروری اسطت ،زیطرا یطادگیری در بسطتری از
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افکار ،باورها و احساسات فراگیرنده صورت میگیرد و ماهیت این افکطار ،احساسطات و باورهطا ،تطأثیر
جدی در کیفیت یادگیری فراگیرنده دارد .برای کمک به استقالل یادگیرندگان و کمک بطه یطادگیری
پایدار ،پرورش هویت ویژه فراگیرندگان در برنامه درسی باید گنجانده شود چرا که؛ مفهطوم فراگیطری
که افکار ،باورها ،احساسات و نیز استقالل فراگیرنده را بهخوبی پرورش میدهد ،هویت فردی اسطت و
موفقیت در انجام وظای تحصیلی از یکسو از عوامل اساسی در رشد هویت جوانان قلمداد میگردد و
از سوی دیگر در انگیزه دستیابی به اهداف نیز ،تأثیرگذار است(شکوهی نسب.)09 :9313 ،
مدرسه از نهادهای اجتماعی است که بر زندگی نوجوانان و تعری آنطان از خطود ،نقطش مهمطی
دارد .طبق نظر الکز ،9لطر 6و میلگطی )66 :6496( 3همطاهنگی میطان نیازهطا و انتظطارات نوجطوان بطا
ویژگیهای مدرسه میتواند به گسترش حوزه دانش مرتبط با خطودِ نوجطوان کمطک کنطد .بطر همطین
اساس برخی از پژوهشطگران ماننطد واس 0و ایساکسطون )949 :6442( 3لنگرانطد ،6ویلمطز 7و

بوسطما2

( )063 :6446حیطه تحصیلی را جنبه مهمی از هویت فردی دانسطتهاند .هویطت تحصطیلی بازتطابی از
انواع شایستگی ،خودمختاری ،هدفمندی ،باورهای کارآمدی و تجربه هیجانهطای رایجطی اسطت کطه
نوجوانططان در کالسهططای درس بططا همسططا ن و معلمططان خططود دارنططد(روز 1و  )943 :6496 ،94و
مشخصهی آن چگونه عمل کطردن در عرصطههای تحصطیلی اسطت .واس و ایساکسطون ( )6442بطا
پذیرش این پیش فرض که منزلتهای هویت ،زمینه وابسته هسطتند و بطا در نظطر گطرفتن حیططهی
تحصیلی بهعنوان یکی از حیطههای مهم زندگی ،منزلتهای چهارگانه هویتهای تحصطیلی را ارائطه
کردهاند .از نظر واس و ایساکسون ( )6442منزلت هویطت تحصطیلی سطردرگم ،دنبالطه رو ،دیطررس و
موفق منزلتهای چهارگانه هویت تحصیلی هستند(به نقل از طباطبائی و همکاران.)36 :9314،
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لوئیس ،9نادلسون 6و کریستیا )6497( 3در پژوهشی به این نتیجه دسطت یافتنطد کطه؛ بطین ادراک
دانش آموزان از خود بهعنوان فردی حرفهای و انتظار برای اقدامات آنها در موقعیتهطای حرفطهای،
ارتباد مستقیم و معنطی داری وجطود دارد و دانطش آمطوزانی کطه در فعالیتهطای یطادگیری مشطغول
فعالیتهای مشابهی با متخصصان هستند ،سطوح با یی از توسعه هویت حرفطهای و تحصطیلی را در
اختیار دارند .باتلر ،0بارنس 3و وارنر )6496( 6در پژوهشی نشطان دادنطد بطین دارایطیهطای دانشطگاهی
(کنجکاوی تحصیلی و عزت نفس تحصیلی با ) و شکل گیری هویت تحصیلی موفق ارتباد مثبت و
معنی داری وجود دارد و هویت دانشگاهی مخال مطیتوانطد روابطط بطین دارایطیهطای دانشطگاهی و
فرهنگی و استقامت تحصیلی را به خطر انطدازد .کطالرک )6493( 7نشطان داد ارتبطاد مثبطت و قابطل
توجهی بین شغل و اشتغال ذهنی با تأمین و انسجام هویت و ضرورت نظم و خودتنظیمی تولید ،وجود
دارد .الیوت و دیوویک ( )6494در تحقیقی پیرامون صفات شخصیتی و یطادگیری خطودتنظیمی بیطان
میکنند که صفات شخصیتی و یادگیری خودتنظیمی به کنشهطای زنجیطرهای در فرآینطد انگیزشطی
منجر میشوند.
شکوهی نسب ( )9313در بررسی رابطهی بین جهت گیری هدف و استقالل با هویطت تحصطیلی
به این نتیجه رسید که بین هویت تحصطیلی موفطق و دنبالطه رو بطا جهطت گیطری اهطداف درونطی و
استقالل؛ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .فرجامی ( )9316بیان میکند که یادگیری در پرتو افکار،
احساسات و باورهای فراگیرنده صورت میگیرد و مفهوم فراگیری که ایطن افکطار و احساسطات و نیطز
استقالل فراگیرنده را بهخوبی پوشش مطیدهطد ،هویطت فطردی اسطت و بطرای کمطک بطه اسطتقالل
فراگیرندگان و دستیابی به یادگیری پایدار ،پروش هویت ویژه فراگیرندگان باید در برنامههای درسطی
گنجانده شود.
با توجه به اینکه؛ خود نظم بخشی شناخت و رفتار یک جنبهی مهم یادگیری و عملکرد تحصیلی
فراگیران در محیط کالسی است(پنتریچ و دی گروت )32 :6441 ،و فراگیران باید مهارتهایی بطرای
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طراحی ،مهار و هدایت فرآیند یادگیری خویش داشته و ضمن تمایل بطه یطادگیری؛ قطادر بطه کنتطرل
یادگیری خویش نیز باشند(بری .)991 :6447،9نقش محوری فراشناخت در توصی فرآیند یطادگیری؛
حجم با یی از مطالعات را به خود اختصاص داده است .یافتههای پژوهشی نشان میدهد که بسیاری
از دانش آموزانی که میتوانند جنبههای شناختی؛ انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظطیم
و کنترل کنند بهعنوان یک یادگیرنده بسیار موفق بودهاند؛ این یافته نشان میدهطد کطه راهبردهطای
فراشناختی یادگیری خودتنظیمی؛ پیش بینی کننطده عملکطرد تحصطیلی اسطت و یادگیرنطدگان بطرای
دستیابی به موفقیت تحصیلی ،باید یاد بگیرند که چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند و اهداف خطود را
بهرمم مشکل بودن تکالی درسی ،حفظ کنند(شانک 6و زیمطرمن 6446 ،بطه نقطل از محمطد امینطی،
.)966 :9321
پاریس 3و وینوگراد )9114( 0در پژوهشی تأکید داشتند که فراشناخت میتواند یادگیری و انگیزش
تحصیلی را بهبود بخشد(به نقل از برزگر بفروئی و همکاران .)39 :9313 ،پنتریچ( )6444معتقد اسطت
که اهداف تسلطی رابطهی مثبتی با سطوح با یی از تالش ،ارزش تکلی  ،عالقه ،هیجانطات مثبطت،
پشتکار بیشتر و استفاده زیاد از راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد با ی دانش آمطوزان دارد؛
در حالی که اهداف عملکردی با انگیطزش پطایین ،عملکطرد ضطعی و اسطتفاده کمتطر از راهبردهطای
یادگیری؛ رابطه مثبت دارد(به نقل از آریاس .)37 :6490 ،3شارلوت 6و همکطاران( )6442بیطان کردنطد
که استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان؛ نقش مؤثری دارد.
بوفارد 7و ریچارد ،)6441( 2نیز در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که دانش آموزان عادی املب از
راهبردهای شناختی استفاده میکنند و تجارب استفاده از راهبردهای فراشناختی را با رمبطت کمتطری؛
اظهار میکنند اما دانش آموزان تیزهوش برای حل تکلی تالش بیشتری میکنند و در بیشتر مطوارد
تکلی را بهعنوان چالش در نظر میگیرند و از آن بهعنوان فرصتی برای یادگیری استفاده میکنند(به
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نقل از محمد امینی؛  .)967 :9321پژوهش تمور 9و همکاران ( )6494نشان داد کطه خوانطدن بطهطور
مستقیم وابسته به ساختار شناختی است و فراشناخت میتواند؛ خواندن را بطهطور مسطتقیم و شایسطته
توضیح بدهد .گریفین 6و همکاران ( )6493گزارش کردنطد کطه آمطوزش مطؤثر و تطرویج مهارتهطای
مطالعه ،تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی و انگیزش بر اساس یافتههای درونی دارد.
آموزش راهبردهای فراشناختی ،تأثیر واضح و معناداری بر عملکرد دانش آمطوزان در درسهطای
مختل تحصطیلی چطه در حطوزهی علطوم انسطانی و چطه در درسهطای مربطود بطه علطوم پایطه دارد
(ملکی 9321،به نقل از برزگر بفروئی و همکاران .)36 :9313 ،نتایج پژوهش عشورنژاد ( )9316نشان
داد ،آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد و آن را
افزایش میدهد .چالمه و لطیفیطان ( )9316نیطز مشطاهده کردنطد ،مطالعطات فراشطناختی پطیش بینطی
کنندهها ی مثبت و معنی دار پیشرفت تحصطیلی هسطتند؛ بطدین معنطی کطه هرچطه دانطش آمطوزان از
راهبردهای فراشناختی نظیر راهبردهای برنامه ریزی؛ مدیریت اطالعات؛ عیب زدایی و ارزیابی فرآیند
یادگیری بیشتر استفاده کنند ،میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان بیشطتر خواهطد شطد .مالمعلطی
لواسانی ،اوهای و داودی ( )9316بیطان کردنطد ،انگیطزش درونطی بطا راهبردهطای عمیطق یطادگیری و
فراشناخت و انگیزش بیرونی با راهبردهای سطحی و شناختی یادگیری رابطهی مثبتطی دارد و دانطش
آموزانی که به سمت اهداف یادگیری (جهت گیری اهداف تسلطی) گرایش دارند با احتمال بیشتری از
راهبردهای فراشناختی با یادگیری خودگردان استفاده میکنند.
اگر چه در مطالعات زیادی به اهمیت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،جهت گیری هدف و  ...بر
پیشرفت تحصیلی دانشجویان اشاره شده است ،اما بهنطدرت بطه نقطش ایطن متغیرهطا در پطیش بینطی
راهبردهای فراشناختی یادگیری خطودتنظیمی؛ پرداختطه شطده اسطت .بطا توجطه بطه اینکطه؛ یطادگیری
خودتنظیمی یک موضوع مهم برای یادگیری انسان است و روان شناسان تربیتی؛ بر شطرکت فعا نطه
یادگیرنده در فرآیند یادگیری بهجای تجربطه یطادگیری انفعطالی تأکیطد دارنطد و شطناخت راهبردهطای
یادگیری به سبب اینکه؛ زمینه انطباق راهبردهای تدریس استاد و یادگیری فراگیر را فراهم مطیآورد؛
زمینه آموزش و چگونگی استفاده درست از این راهبردها را به همراه توسعه خودکفطایی در یطادگیری
به همراه دارد؛ حائز اهمیت میباشد ،از سوی دیگر راهبردهای فراشناختی ،پیش بین قدرتمندی برای
Temur
Grifin
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انگیزش درونی به شمار میآیند و اگر زمینهای فراهم آید که دانش آموزان به خاطر فهمیدن؛ مطالعطه
کنند ،در کل فرآیند یادگیری؛ در حد با یی تمایطل بطه اسطتفاده از راهبردهطای فراشطناختی را نشطان
میدهند و این افزایش انگیزش؛ یادگیری را نیز در آنها افزایش میدهد و با توجه به اهمیت موضوع
در خصوص نیاز جامعه به افرادی فعال ،خودانگیختطه و کارآمطد کطه ضطرورت توجطه بطه فرآینطدهای
فراشناختی؛ شناختی و تالش و تدبیر یادگیرنده در امر یادگیری را؛ ایجاب مینمایطد؛ پطژوهش حاضطر
بهمنظور بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر راهبردهای فراشناختی یادگیری خطودتنظیمی انجطام شطد و
درصدد پاسخ گویی به این سؤال بود که آیا بین هویت تحصیلی و جهت گیری هدف بطا راهبردهطای
فراشناختی یادگیری خودتنظیمی رابطه وجود دارد؟
روش شناسی

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع طرحهای همبستگی (رگرسیون) است .جامعطه آمطاری
این پژوهش را کلیه دانشجویان سال اول مقطع کارشناسطی دانشطگاه دولتطی شطهر بیرجنطد تشطکیل
میدادند که در سال تحصیلی  9310-13مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش حاضر شطامل 933
نفر از دانشجویان دختر و پسر سال اول مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجنطد بطود کطه بطه روش نمونطه
گیری خوشهای چندمرحلهای تصادفی ،انتخاب شدند .به این صورت که ابتدا از دانشکدههای دانشگاه؛
دو دانشکده بهتصادف انتخاب شدند و سپس از هر دانشکده؛ دو رشطته و از هطر رشطته؛ سطه کطالس
بهگونها ی تصادفی انتخاب و در نهایت دانشجویان هر کطالس مطورد مطالعطه قطرار گرفتنطد .بطر ایطن
اساس؛ 70دانشجوی پسر ( 07.70درصد) و  29دانشجوی دختر ( 33.63درصطد) ،در تحقیطق شطرکت
داشتند.
بهمنظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش ،از سه پرسش نامه زیر استفاده شطد کطه بطرای بررسطی
اعتبار ابزارها؛ آلفای کرونباخ آن؛ محاسبه گردید .ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از:
پرسش نامه پایگاه هویت تحصیلی واس و ایساکسون ( :)6442بهمنظور تعیطین پایگطاه هویطتتحصیلی؛ از پرسشنامه هویت تحصیلی که توسط واس و ایساکسون ( )6442تدوین گردید ،اسطتفاده
شد .این پرسشنامه در سال ( )9314توسط حجازی و همکاران به فارسی ترجمه شد .این ابزار دارای
چهار خرده مقیاس و  04گویه است کطه روی طی هطای درجطهای لیکطرت از (9کطامالً مخطال ) تطا
(3کامالً موافق) قرار دارند .آزمودنی پس از خواندن هر سؤال میتواند با انتخاب گزینه (هیچ شطباهتی
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به من ندارد) تا گزینه (خیلی شبیه من است) ،نظر خطود را اعطالم میکنطد .گزینطهها از  9تطا  3نمطره
گذاری میشود .نمره هر خرده مقیاس از مجموع نمرات عبارات مربود به آن خرده مقیاس به دسطت
میآید .حداقل نمره در هر خرده مقیاس  94و حداکثر  34میباشد.
واس و ایساکسون ( )6442همسانی درونی پرسشنامه را به روش ضریب آلفطای کرونبطاخ بطرای
هریک از خرده مقیاسهای دیررس ،زودرس ،مغشوش و موفق به ترتیب  4/76-4/77-4/23و 4/76
برازش کردهاند .در پژوهش دستجردی ( )9314نیز بهمنظور بطرآورد شطاخ

پایطایی ،ضطریب آلفطای

کرونباخ تعیین گردید و پایایی هریک از خرده مقیاسهای هویت تحصیلی مغشوش ،هویت تحصطیلی
زودرس ،هویت تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی موفق به ترتیطب  4/14-4/23-4/26و  4/23بطه
دست آمد .همچنین پایایی پرسشنامه هویت تحصطیلی در مطالعطه گزیطدری و همکطاران ( )9310بطا
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هویت تحصیلی موفطق  ،4/23هویطت دیطررس  ،4/76هویطت
سردرگم  4/79و هویت زودرس  4/31به دست آمد.
در پژوهش واس و ایساکسون ( )6442روایی سازه این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی
مورد تائید قرار گرفت .در پژوهش حجازی ،امانی و یزدانی ( )9314برای تعیین روایی سازه از تحلیطل
عاملی تأییدی بر اساس روش معمول ( )MLاستفاده شد که نتایج نشان دهنده برازش مناسب الگو و
معنی داری همه بارهای عاملی در سطح خطای کمتر از  4/49بودهاند.
در پژوهش حاضر نیز ،بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفطای کرونبطاخ محاسطبه شطد و
ضریب پایایی برای هویت تحصیلی موفطق ،هویطت تحصطیلی دیطررس ،هویطت تحصطیلی زودرس و
مغشوش به ترتیب  4/61 -4/73 -4/74و  4/63و برای کل پرسشنامه  4/24برآورد گردید.
 پرسش نامه جهت گیری هدف میدگلی و همکطاران ( :)9112پرسشطنامه جهطتگیطری هطدفتوسط میدگلی 9و همکاران ( )9112تهیه شده اسطت و دارای  92گویطه و سطه خطرده مقیطاس جهطت
گیری هدف تسلط یاب؛ عملکردی و اجتنابی میباشد .آزمودنی پس از خواندن هر سؤال میتوانطد بطا
انتخاب گزینه (کامالً موافقم) تا گزینه (نظری ندارم) ،نظر خود را اعالم کند .گویهها بر اساس طیط
 3درجهای لیکرت از کامالً مخالفم= 4تا کامالً موافقم=  3نمرهگذاری میشطود و از مجمطوع نمطرات
عبارات مربود به هر مقیاس ،نمره آن مقیاس به دست میآید.

. Midgley
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این پرسش نامه توسط دوسون و مک لنزنی ( )6499به شیوه تحلیل عاملی بررسی شد و ضریب
آلفای کرونباخ  4/12برای آن به دست آمد (به نقل از خسروی صالح بطابری و دشطت بزرگطی:6496،
 .)21در پژوهش حسینی و لطیفیان ( )9321بهمنظور پایایی این پرسش نامه از روش همسانی درونی
استفاده شد که میزان ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون  4/20و برای خرده مقیاسها بین 4/60
تا  4/27به دست آمد.
در پژوهش حسینی و لطیفیان ( )9321بهمنظور بررسی روایی از تحلیل عطاملی بطه روش مؤلفطههای
اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شد که مقطدار ضطریب  KMOبرابطر بطا  4/20و خطی آزمطون
کرویت بارتلت  114/33محاسبه شد که بیان میکند در سطح  4/4449معنی دار بوده است.

در پژوهش حاضر نیز ،بهمنظور تعیین پایایی پرسش نامه؛ ضریب آلفای کرونباخ محاسطبه شطد و
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تسلط یاب؛  ،4/14برای خطرده مقیطاس عملکطردی؛  4/21و بطرای
خرده مقیاس اجتنابی؛  4/73و برای کل پرسش نامه؛  4/13به دست آمد.
پرسش نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دی گروت ( :)9114توسطط پنتطریچ ودی گروت ( )9114در زمینه ارزیابی راهبردهای خودتنظیمی و باورهای انگیزشی؛ تدوین گردیطد؛ کطه
دارای دو مقیاس باورهای انگیزشی ( )63ماده و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( )66ماده میباشطد
و در مجموع شامل  07ماده است .این پرسش نامه در ایران در سال ( )9329توسط البطرزی و سطی
(به نقل از نوری ثمرین و همکاران )9321 ،اجرا و هنجاریابی شده است .مقیاس باورهطای انگیزشطی،
سه خرده آزمون خودکارآمدی ،ارزش گذاری درونی (جهتگیری هدف) و اضطراب امتحان را شطامل
میشود .مقیاس یادگیری خودتنظیمی ،نیز دارای دو خرده آزمون ،اسطتفاده از راهبردهطای شطناختی و
خودتنظیمی برای کنترل شناخت (راهبردهای فراشطناختی) اسطت .مادههطای ایطن پرسشطنامه از نطوع
سؤا ت بسته پاسخ است و دارای مقیاس پنج گزینهای از کامالً موافقم (با نمرۀ  )3تا کطامالً مخطالفم
(با نمرۀ  )9میباشد .نمره هر مقیاس از مجموع نمرات عبارات مربود به آن مقیاس به دست میآید.
بررسیهای پنتریچ و دی گروت ( )9114برای تعیطین پایطایی و روایطی پرسطشنامه راهبردهطای
انگیزشی برای یادگیری نشان داد که؛ قابلیت پایایی برای عوامل سطهگانه باورهطای انگیزشطی یعنطی
خودکارآمدی ،جهتگیری هدف و اضطراب امتحان به ترتیب  4/27 ،4/21و  4/73و بطرای دو عامطل
مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی یعنی راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بطه ترتیطب  4/23و
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 4/70بود .پایایی خرده مقیاسهای آزمون مزبطور در تحقیطق کارشطکی ( )9314بطین  4/70تطا 4/23
گزارش شده است و پایایی کل این پرسشنامه در اجرای نهایی آن  4/13به دست آمده است.
در پژوهش البرزی و سی (9329؛ به نقل از نطوری ثمطرین و همکطاران )9321 ،جهطت مطالعطه
روایی مقیاس ،به روش روایی سطازهای عمطل شطد و روایطی آن تائیطد گردیطد .در پطژوهش تجربطی،
کارشکی و عبدخدایی ( )9314برای آزمون روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که
شاخ های به دست آمده از اجرای تحلیل عاملی تأییدی ،روایی ابزار را نشان میدهد.
در پژوهش حاضر ،بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید که برای
مؤلفههای خودکارآمدی؛ جهت گیری هدف؛ اضطراب امتحان؛ راهبردهای شناختی و فراشطناختی بطه
ترتیب  4/29 ،4/23 ،4/77 ،4/73و  4/36و برای کل پرسش نامه  4/26به دست آمد.
یافتهها

قبل از ارائه یافتههای پژوهشی به بیان ویژگیهای توصیفی گروه نمونه میپردازیم .با توجه بطه
جدول  ،9متوسط سن افراد پاسخ دهنده به سؤا ت پرسش نامه؛  64/94سال ،میانه سطنی  64سطال،
مد سن پاسخ گویان  91سال ،کمترین سن در میان پاسخ گویان  92سال و بیشترین سطن  61سطال
میباشد .از میان  933دانشجوی پاسخگو 70 ،نفر ( 07/70درصد) را پاسخ گویان پسر و  29نفطر (33/63
درصد) را پاسخ گویان دختر تشکیل میدهند؛ همچنین  62نفر ( 92/46درصد) از پاسخ گویطان؛ مجطرد و
 967نفر ( 29/10درصد) از پاسخ گویان؛ متأهل و  23نفر ( 30/20درصد) از پاسخ گویطان را دانشطجویان
بومی و  74نفر ( 03/96درصد) از پاسخگویان را دانشجویان میربومی تشکیل میدهند.
جدول ( .)9ویژگیهای عمومی پاسخ گویان

متغیر

میانگین

میانه

مد

بیشترین

کمترین

جمع فراوانی

سن

64/94

64/44

91

61

97

933

متغیر

نوع

فراوانی

درصد فراوانی

جمع فراوانی

جمع درصد کل

پسر
دختر
متأهل
مجرد
بومی
میربومی

70
29
62
967
23
74

07
33
92/46
29/10
30/20
03/96

933

944

933

944

933

944

جنسیت
وضعیت تأهل
وضعیت بومی
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با توجه به جدول شماره  ،6در میان خرده متغیرهای هویت تحصیلی پژوهش ،با ترین میانگین
مربود به هویت تحصیلی موفق ( )3/26و با ترین انحراف معیار مربود به هویت تحصیلی زودرس
( ) 4/37است؛ همچنین در میان خرده متغیرهای جهت گیری هدف پژوهش نیز با ترین میانگین
مربود به جهت گیری هدف تسلط یاب ( )3/61و با ترین انحراف معیار مربود به جهت گیری هدف
عملکردی ( )9/63است.
جدول ( .)6شاخ های مربود به خرده متغیرهای هویت تحصیلی ،جهت گیری هدف و یادگیری خودتنظیمی

متغیر

انحراف

دامنه

کمترین

بیشترین

معیار

تغییرات

مقدار

مقدار

6/1

6/94

3

9/3

0/2
0/34

میانگین

میانه

هویت تحصیلی موفق

3/26

3/2

4/07

هویت

هویت تحصیلی دیررس

3/06

3/0

4/33

3/3

تحصیلی

هویت تحصیلی سردرگم

6/19

6/2

4/33

6/1

9/0

هویت تحصیلی زودرس

3/61

3/3

4/37

6/2

9/2

0/6

جهت گیری هدف تسلط یاب

6/39

6/3

9/60

0

4

0

جهت گیری هدف عملکردی

6/63

6/3

9/63

0

4

0

جهت گیری هدف اجتنابی

9/6

9/23

4/20

3/3

4

0

راهبردهای فراشناختی

3/31

3/33

4/06

6/67

6/66

0/21

جهت
گیری
هدف
یادگیری
خودتنظیمی

با توجه به اینکه پرسش نامه پایگاه هویت تحصیلی واس و ایساکسون شامل چهار خرده مقیاس
هویت تحصیلی موفق ،مغشوش ،دیررس و زودرس و پرسش نامه جهت گیری هدف میدگلی و
همکاران نیز شامل سه خرده مقیاس جهت گیری هدف تسلط یاب ،اجتنابی و عملکردی بودند ،در
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تحقیق حاضر بهصورت مجزا اثر هریک از خرده مقیاسها بر راهبردهای فراشناختی یادگیری
خودتنظیمی مورد تحلیل قرار گرفته است.
بهمنظور بررسی نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف بر راهبردهای فراشناختی
یادگیری خودتنظیمی از رگرسیون گام به گام استفاده شد .بهطوری که راهبردهای فراشناختی
یادگیری خودتنظیمی متغیر وابسته و مقیاسهای جهت گیری هدف و هویت تحصیلی بهعنوان
متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند .رابطه هویت تحصیلی موفق ،دیررس ،سردرگم ،زودرس،
جهت گیری تسلط یاب ،عملکردی و اجتنابی با راهبردهای فراشناختی یادگیری خود تنظیمی؛ با
استفاده از مدل رگرسیونی تعیین شد.
جدول ( .)3رگرسیون آمارههای تعدیل شده مدل

خطای استاندارد برآورد

مدل

R

9

4 /632

4/367

93/463

تعدیل شده
4/392

سطح معناداری
4/4449

در جدول  ،3توان دوم  Rتعدیل شده نشان داد که  36درصد واریانس تبیین میشود ،یعنی
مدل مورد استفاده  ٪36تغییر در میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی
پاسخگویان را نشان میدهد.
جدول ( .)0واریانس یک طرفه آزمون رگرسیون

متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

96636.163

6

6962.163

باقی مانده

63624.306

901

961.662

کل

37332.067

939

F
36.963

sig
4/449

نتایج جدول  ،0نشان میدهد که سطح معناداری محاسبه شده ( )4/449از  4/43کوچکتر است.
در نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف تأیید میگردد ،بنابراین رابطهی معناداری بین متغیرهای
پیشبینی کننده (پایگاه هویت تحصیلی و جهتگیری هدف) و متغیر مالک (راهبردهای فراشناختی
یادگیری خودتنظیمی) وجود دارد.
در ادامه؛ بهمنظور تعیین سهم هر یک از متغیرهای پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف
در پیش بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی از جدول (ضرایب استاندارد و میراستاندارد
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بتا (9استفاده شد و ضرایب بتای استاندارد شده ،برای ارزیابی سهم هر یک از متغیرها در مدل
اندازهای را ارائه داد (اعداد بزرگ نشاندهندهی این هستند که تغییر یک واحد در این متغیرها
پیشبین ،اثر شدیدتری بر متغیر مالک دارد).
جدول ( .)3ضرایب استاندارد و میراستاندارد بتا
ضرایب میراستاندارد

مدل

ضرایب خطای استاندارد

β

Sd

966/926

94/923

هویت تحصیلی

4/977

4/476

4/932

جهتگیری هدف

4/063

4/464

4/366

مقدار ثابت

بتا

t

Sig

96/314

4/449

6/366

4/469

7/733

4/449

در جدول  ،3مقدار بتا ( )4/366برای متغیر پیشبین جهتگیری هدف نشان میدهد که این
متغیر میتواند پیشبینیکنندهی قویتری برای پیشبینی یادگیری خودتنظیمی دانشجویان باشد .با
توجه به اینکه ( )tو  sigبه اثر هر یک از متغیرهای پیش بین اشارهای کلی میکند ،مقدار t

جهتگیری هدف ( )7/733و  sigکوچکتر از  ،4/43نشان میدهد که متغیر پیشبین (جهتگیری
هدف) اثر شدیدی بر متغیر مالک (یادگیری خودتنظیمی) دارد .در ارتباد با پایگاه هویت تحصیلی
بهعنوان متغیر پیشبینی کننده به دلیل اینکه مقدار  tمحاسبه شده ( )6/366و مقدار (sig )4/469

کوچکتر از  4/43بود ،نشان داد که متغیر پیشبین (پایگاه هویت تحصیلی) بر متغیر مالک
(یادگیری خودتنظیمی) اثر دارد.
جدول ( .)6واریانس تبیین شده خرده متغیرها
خطای

درجه

Rتغییر

Fتغییر

شده

یافته

یافته

9

4/663

4/322

96/336

4/320

4/322

13/626

9

6

4/621

4/070

99/022

4/067

4/426

60/677

9

مدل

تعدیل

استاندارد

R

برآورد

آزادی
9

درجه

سطح

آزادی 6

معناداری

939

4/449

934

4/449

β

68-
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بهمنظور بررسی نقش خرده مؤلفههای پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هدف بر راهبردهای
فراشناختی یادگیری خودتنظیمی در جدول  ،6مجذور  Rتنظیم شده= p> 4/4443 ،4/067و 67/62
= Fنشان دهنده توان مدل است و نشان داد که در مدل؛ زمانی که فقط نمره هویت تحصیلی موفق
را وارد میکنیم 32،درصد از واریانس را توجیه میشود (مجذور آر تنظیم شده = .)4/322اضافه کردن
جهت گیری هدف تسلط یاب به مدل؛ باعث اضافه شدن  2درصد از واریانس توضیح داده شده است،
تغییر مجذور  rبرابر با  4/426و بیان میکند که این مدل  06درصد از واریانس را توجیه کرده است.
جدول ( .)7واریانس یک طرفه آزمون رگرسیون

مدل

9

6

خرده متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

Sig

رگرسیون

90641/336

9

90641/336

13/626

4/449

باقی مانده
کل

63433/112
37663/361

939
936

936/621

رگرسیون

97266/637

6

2133/362

باقی مانده
کل

91712/276
37663/361

934
936

939/116

67/629

4/449

با توجه به نتایج جدول  ،7سطح معناداری محاسبه شده ( )4/444از  4/43کوچکتر است و تمام
نتایج معنی دار هستند؛ بنابراین رابطهی معناداری بین خرده متغیرهای پیشبینی کننده (پایگاه هویت
تحصیلی موفق و جهت گیری هدف تسلط یاب) و متغیر مالک (راهبردهای فراشناختی یادگیری
خودتنظیمی) وجود دارد.
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جدول ( .)2ضرایب استاندارد و میراستاندارد بتا

ضرایب میراستاندارد
β

Sd

9

مقدار ثابت

27/349

2/963

9

پایگاه تحصیلی موفق

64/233

6/936

مقدار ثابت

946/393

3/936

پایگاه تحصیلی موفق

90/339

6/372

ضرایب خطای
استاندارد
بتا

t

Sig

94/797

4/449
4/449

6

جهت گیری هدف تسلط
یاب

0/002

4/213

4/636

4/062
4/333

1/726
96/303

4/449

6/467

4/449

0/162

4/449

در ادامه بهمنظور بررسی ضرایب بتای استاندارد شده ،برای ارزیابی سهم هر یک از خرده متغیرها
در مدل (جدول )2؛ مقدار بتا برای خرده مقیاس پیشبین پایگاه تحصیلی موفق ( )4/663به دست
آمد که نشان میدهد این خرده مقیاس میتواند پیشبینیکنندهی قویتری برای پیشبینی یادگیری
خودتنظیمی دانشجویان باشد .مقدار بتای ( )4/333و سطح معناداری کمتر از ( )4/43برای خرده
مقیاس پیش بین جهت گیری هدف تسلط یاب در کنار خرده مقیاس پیش بین؛ پایگاه هویت
تحصیلی موفق؛ نشان داد که این خرده مقیاس نیز میتواند پیش بینی کننده راهبردهای فراشناختی
یادگیری خودتنظیمی دانشجویان باشد .مقدار  tپایگاه هویت تحصیلی موفق ( )1/726و sig

کوچکتر از  ،4/43نشان میدهد که خرده متغیر پیشبین (پایگاه هویت تحصیلی موفق) اثر شدیدی
بر متغیر مالک (یادگیری خودتنظیمی) دارد ،در مدل  6جدول  ،6مقدار  tپایگاه هویت تحصیلی موفق
بهعنوان خرده متغیر پیشبینی کننده ( )6/467و مقدار ( sig )4/449کوچکتر از  4/43بود در حالی
که مقدار  tجهت گیری هدف تسلط یاب )0/162( ،و مقدار ( sig )4/449کوچکتر از  4/43به دست
آمد.
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جدول ( .)1مدل exchuded

β

t

سطح
معناداری

همبستگی
جزئی

مدل

9

6

هویت تحصیلی
دیررس
هویت تحصیلی
سردرگم
هویت تحصیلی
زودرس
جهت گیری
هدف تسلط یاب
جهت گیری
هدف عملکردی
جهت گیری
هدف اجتنابی
هویت تحصیلی
دیررس
هویت تحصیلی
سردرگم
هویت تحصیلی
زودرس
جهت گیری
هدف عملکردی
جهت گیری
هدف اجتنابی

Collinearity
Statistics
تولرانس
VIF

4/494

4/931

4/270

4/493

4/11

9/49

-4/62

-9/401

4/616

-4/423

4/16

9/43

4/90

4/647

4/237

4/497

4/26

9/93

4/333

0/162

4/444

4/376

4/61

9/03

4/670

3/177

4/444

4/341

4/77

9/62

4/690

3/093

4/449

4/661

4/16

9/43

4/447

4/997

4/147

4/494

4/11

9/49

-4/464

-4/334

4/706

-4/467

4/10

9/46

4/460

4/370

4/741

4/439

4/26

9/93

4/426

4/133

4/339

4/476

4/09

6/06

4/400

4/373

4/367

4/407

4/32

9/61

در جدول  ،1اطالعات آماری متغیرهایی نشان داده میشود که هرکطدام از مطدل حطذف شطدهاند؛
بنابراین مدل نهایی به دست آمده از روش رگرسیون گام به گام ،فقط شامل دو خرده متغیر پیش بین
است .در مدل اول ،خرده متغیر پایگاه تحصیلی موفق معنادار بود و بقیه خرده متغیرهطای پطیش بطین
حذف شدند و در مدل دوم ،خرده متغیر جهت گیری هدف تسلط یاب رابطه معناداری با متغیر مطالک
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داشت( .با توجه به اینکه؛ هر چه مقدار تولرانس به یک نزدیکتر باشد ،میزان خطی هم کمتر است و
برعکس ،هر چه مقدار تولرانس کمتر باشد ،نشان میدهد که میطزان خططی هطم بطا تر اسطت و خططای
استاندارد ضرایب رگرسیون از تورم با یی برخوردار خواهد بود ).ضریب تولرانس به دست آمده که بطین 4
تا  9نوسان دارد ،نشان میدهد که متغیرهای مستقل تا چه اندازه رابطه خطی با یکدیگر دارند .با توجه به
دادههای جدول مقدار تولرانس خرده متغیر جهت گیری هدف تسلط یطاب بطا تر از بقیطه خطرده متغیرهطا
است؛ بنابراین نتیجه میگیریم که دست یابی به هویت تحصیلی موفق و جهت گیری هدف تسطلط یطاب
باعث افزایش گرایش دانشجویان به استفاده از راهبردهای فراشناختی یادگیری میشود.
بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیطری هطدف در پطیش بینطی
راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی بود .در این راستا نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی
گام به گام نشان داد که ،رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه هویت تحصیلی و جهت گیری هطدف
با متغیر مالک راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی وجود دارد .این یافته حطاکی از آن اسطت
که دانشجویانی که توانستهاند با نقد آمال ،عقاید و خواستههای خود در زندگی بطه انسطجام شخصطی
برسند و از خود پندارهای منسجم و نقشی ارزشمند در اجتماع برخوردار باشند ،با درک خود و استد ل
و انتخاب و تعمق ،در زندگی و فعالیتهای تحصیلی خویش ،معنایی را یافتهاند ،نقش خود را بهعنوان
یک یادگیرنده واقعی پذیرفتهاند و زمینهی یادگیری حجم وسیعی از اطالعات را بهگونهای شایسته در
خویش فراهم آوردهاند و همچنین از اهدافی روشن در زمینه تحصیلی برخوردار میباشند ،از الگوهطای
منظمی از باورها بهمنظور گرایش؛ فعالیت و ارائه پاسخ در زمینهای خاص بهره میبرند و توانایی بهره
گیری از تمایالت ،کنشها و پاسخها را در موقعیتهای یادگیری بهمنظور دستیابی به درجهی معینطی
از شایستگی در کار؛ بهخوبی دارا هستند ،میتوانند یادگیرندگانی توانمنطد بطا بهطره گیطری مناسطب از
راهبردهای فراشناختی یادگیری در جهت ایجاد و پرورش آموختههای خویش باشند ،یعنی افرادی که
عالوه بر سرعت و دقت بیشتر در یادگیری ،از اتکا به نفس بیشتر ،خودکارآمدی و مسطئولیت پطذیری
بیشتری نیز برخوردار هستند و مهارتهایی را برای طراحی ،کنترل و هطدایت فرآینطد یطادگیری خطود
دارند و تمایل دارند که یاد بگیرند و کل فرآیند یادگیری خود را ارزیابی کنند و به آن بیندیشند.
این یافتهها همسو با یافتههای پنتریچ ( )9111که در مطالعات خود نشان داد ،بین مفهطوم خطود،
خود نظم دهی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ،هم بستگی مثبطت وجطود دارد و همچنطین
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نتایج پژوهش هانسفورد )6441( 9که در تحقیقات خود نشان داد ،ارتباد کم تا متوسطی بطین مفهطوم
خود ،جهت گیری هدف ،یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد؛ میباشد.
همچنین نتایج این پژوهش بیان کرد در کنار هویت تحصیلی موفق بطهعنوان پطیش بطین قطوی
راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی ،جهت گیری هدف تسلط یاب نیز میتوانطد گطرایش بطه
استفاده از این راهبردها را تبیین نماید ،این یافته بیان میکند دانشجویانی که با اتخاذ جهطت گیطری
هدف تسلط ،ضمن ایجاد الگوهای انطباقی و رفتار سازگارانه (حل مسئله؛ لذت بردن از انجام تکلیط
و استفاده از راهبردهای عمیق یادگیری) با کاربرد فعا نه راهبردهطای شطناختی و فراشطناختی زمینطه
تسلط و تبحر کامل بر مفاهیم درسی را برای خویش ،فراهم میآورند و بطا دقطت و ظرافطت بیشطتری
باورهای انگیزشی خود را تنظیم میکنند ،عالقه درونی به یادگیری دارنطد و وقطت بیشطتری را بطرای
یادگیری صرف میکنند ،یادگیری و ارتقای توانایی از طریق تالش را ذاتاً ارزشمند میدانند و به خطود
یادگیری بهعنوان یک هدف ارزشمند مینگرند و برای استفاده بهینه از شناخت و یادگیریهای خطود،
بهطور هوشیارانه از مهارتهای فراشناختی استفاده میکنند ،همچنین جهت زنطدگی و ارزشهطایی را
که برایشان مهم است را بهخوبی میشناسند ،اهداف خود را مشخ

نمودهاند و تعهد زیادی به آنها

ابراز مینمایند ،در زندگی افرادی فکور هستند و نسبت به انتخابهطای گونطاگون و دشطواری کطه در
زمینه تحصیلی برایشان فراهم میآید ،آگاهانه برخورد میکنند و با نقد آمال و عقایطد و خواسطتههای
خویش توانستهاند ،به انسجام شخصیتی برسطند و بطا درک خطود و اسطتد ل و تعمطق توانسطتهاند در
زندگی و فعالیتهای خود ،معنایی را بیابند و در حل مسائل از کفایت و شایسطتگی بطا یی برخطوردار
باشند و به عبارت دیگر نوعی تعهد به دنبال دورهای از کاوشگری تحصطیلی در آنهطا شطکل گرفتطه
است ،این یادگیرندگان فعا نه در فرآیند یادگیری ،شرکت میکنند و بر اساس ادراکاتی که از توانایی
خود دارند ،اهدافی را برای یادگیری خویش وضع میکنند و سپس با توجه به اهطداف و ویژگطیهطای
محیطی اقدام به استفاده از راهبردهای مناسب مینمایند و در طول این فرآیند نیز به بازبینی ،تنظطیم
و کنترل شناخت ،انگیزش و رفتار خویش میپردازند و عالوه بر سرعت و دقت بیشتر در یطادگیری ،از
اتکا به نفس بیشتر ،خودکارآمدی و مسئولیت پذیری بیشتر نیز برخوردارند ،مهارتهایی برای طراحی،
کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یاد بگیرند ،کل فرآیند یطادگیری را ارزیطابی
کنند و به آن بیندیشند.
Hansford
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همسو با این یافتهها واس و ایساکسون ( )6442بیان نمودهاند :بین پایگاه هویت تحصیلی موفطق
با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی رابطهی مثبت و معنی داری دارد .ماهر ( )6496نشان داد که نوع
اهدافی که افراد برای خود انتخاب میکنند با راهبردهای خطودتنظیمی و چگطونگی فعالیطت آنهطا در
موفقیت تحصیلیشان ارتباد دارد ،نتایج تحقیق حسینی و لطیفیان ( )9321نیطز نشطان داد فراگیرانطی
که هدف آنها چیره شدن بر چالشها و افزایش سطح شایستگی است ،بر پیامدهای یادگیری تسطلط
بیشتری دارند و در فعالیتهای یادگیری درگیرتر هستند .تجربی ،کارشکی و عبدخطدایی ( )9314نیطز
در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین اهداف پیشرفت و خودتنظیمی رابطهی مثبطت و معنطاداری
وجود دارد .هم چنین خادمی و نوشادی ( )9319در پژوهش خود نشان دادند که جهت گیطری هطدف
تسلط یاب با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارای قطدرت پطیش بینطی کننطدگی مثبطت و
معنادار است .جوکار و لطیفیان ( )9316نیز نشان داد کطه بطین راهبردهطای یطادگیری خطودتنظیمی و
جهت گیری هدف رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بنابراین یافتههای این پژوهش در جهت تائید رابطهی بین جهطت گیطری هطدف تسطلط ،هویطت
تحصیلی موفق و راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی میباشد ،بر این اساس زم است کطه
اساتید ،معلمان و متصدیان تعلیم و تربیت ،در جهت هدایت فراگیران به اتخاذ اهداف تسلط گرایشطی
و شکل گیری هویت تحصیلی موفق در آنان ،تالش نمایند .بهمنظور اتخاذ هطدف مطذکور و هطدایت
کلیه فراگیران در این جهت پیشنهاد میگردد دانش آموزان به یادگیری عمیق مطالب ترمیب شوند و
با استفاده از روشهای آموزشی مناسب و با تسلط بر موضوعات درسی ،فرصطت یطادگیری عمیطق را
برای آنها ایجاد نمود و لذت یادگیری را به آنان چشاند ،همچنین پیوسته کطالس را بایطد بهگونطهای
سازمان داد که در آن بهجای رقابت ،تأک ید بر نمره و برتری بر دیگران ،بر یادگیری معنادار و تسلط بر
مفاهیم درسی ،تأک ید شود .با توجه به اینکه جهت گیری هدف تسطلط گرایشطی ،پطیش بینطی کننطده
خوبی در جهت تبیین راهبردهای فراشناختی یادگیری خطودتنظیمی اسطت ،پیشطنهاد میشطود تطدابیر
آموزشی و مدیریتی اتخاذ گردد که زمینههایی برای تقویت این نوع جهت گیری را مهیطا نمایطد .اگطر
دانش آموزان بدانند که چگونه یاد بگیرند ،عالقه و رمبت بیشتری به تحصیل و مطالعه پیدا میکنند.
اطالع از شیوه برنامه ریزی ،هدف گزینی ،نظارت بر میزان یادگیری ،اصطالح شطیوههای یطادگیری و
مطالعه و نظم دهی و  ...باعث میشوند که دانش آموزان عملکرد بهتری داشته باشند و این منجر بطه
افزایش انگیزه پیشرفت خواهد شد ،بنابراین دبیران باید برنامه ریزی ،بازبینی و نظم دهی را به دانش
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آموزان آموزش دهند و خود الگویی عملی برای آنطان باشطند .همچنطین پیشطنهاد میشطود دبیطران و
متخصصان تعلیم و تربیت موضوعات درسی را بهصورت سازمان دهی شده به دانش آموزان آمطوزش
و ارائه بدهند .آموزش مهارتهای فراشناختی به دانش آمطوزان توسطط معلمطان ،اسطتفاده از تکطالی
چالش انگیز و عدم تأکید زیاد بر کنترل کنندههای بیرونی در محیطهای یادگیری بطهمنظور احسطاس
شایستگی و کارآمدی و  ...از دیگر پیشنهادات کاربردی پژوهش حاضر است.
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