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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطههی نیازههای روانشهنایتی اساسهی دیودمرتهاری ،شاي هت ی و
ارتباط) ،راهبردهای يادگیری دعمیق و سطحی) و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در قالب يک ال وی
علّی بود .بدين منظور 546 ،نفر از دانشآموزان دورهی متوسطهی شهرسهتان سهلماب بها اسهتفاده از
روش نمونهگیری یوشههای انترها شهده و بهه پرسشهنامهههای راهبردههای يهادگیری و نیازههای
روانشنایتی اساسی پاسخ دادند .برای تحلیل دادهها از تحلیل م یر استفاده شد .نتايج تحلیل نشان داد
که ال وی آزمونشده از برازش مناسبی بریوردار بوده و  59درصد از تغییرات پیشهرفت تحصهیلی96 ،
درصد راهبردهای عمیق يادگیری و  99درصد از واريانس راهبردهای سطحی يادگیری را تبیین نمود.
راهبردهای يادگیری عمیق تأثیر مثبت و معنیداری بر پیشرفت تحصیلی داشت .امها اثهر راهبردههای
سطحی يادگیری بر اين متغیر منفی و معنیدار بود .نیهاز بهه یودمرتهاری و شاي هت ی اثهر مثبهت و
معنی داری بر راهبردهای عمیق يادگیری داشتند .اما اثر نیاز به ارتباط بهر ايهن متغیهر معنهیدار نبهود.
همچنین اثر نیاز به ارتباط بر راهبردهای سطحی يادگیری مثبت و معنیدار بود .بهطور کلی يافتههای
پژوهش نشان دادند که هم متغیرهای ان یزشی مانند نیازهای روانشنایتی اساسهی و ههم متغیرههای
شنایتی مانند راهبردهای يادگیری نقش مهمی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارند.
کلید واژه ها :راهبردهای يادگیری ،پیشرفت تحصیلی ،نیازهای روانشنایتی اساسهی ،دانهشآمهوزان
دورهی متوسطه.

 -9کارشناب ارشد روانشناسی تربیتی ،دانش اه ارومیه ،ايرانakbar.heidary1356@gmail.com .
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مقدمه
يکی از معیارهای مهم برای ارزيابی میزان موفقیت يا شک ت نظها آموزشهی ،پیشهرفت تحصهیلی
دانش آموزان است و باال بردن پیشرفت تحصیلی و کاهش میزان افهت تحصهیلی آنهان از مههمتهرين
اهداف اين نظا است دمحمودی و همکاران .)9915 ،منظور از پیشرفت تحصیلی موفقیت در تحصیل
است که میتواند به مهارت پیدا کردن در کاری یاص يا ترصص در برشی از دانش منجر شهود .بها
توجه به ارتباط پیشرفت تحصیلی با پیامدهای مثبت مرتبط با رشد و تحهول نوجوانهان ماننهد کهاهش
بزهکاری ،کاهش آسیبهای روانی و کاهش یطر سهو مصهرف مهواد و همچنهین افهزايش احتمهال
موفقیت شغلی در آينده ،پردایتن به اين متغیر و بررسی متغیرههای مهرتبط بها آن از اهمیهت فراوانهی
بریوردار است دلواسانی و همکاران .)9917 ،پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر ابعاد مرتلف زي تی ،روانهی
و اجتماعی قرار دارد و عوامل متعددی مانند هدف ،آمادگی ،ان یزش و يهادگیری ،پیشهرفت تحصهیلی
باالی دانشآموزان را تضمین میکنند .پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،سهم عظیمی از پژوهشههای
موجود در حیطهی روانشناسی تربیتی را به یود ایتصاص داده است و در همهی آنها سعی شده اسهت
به اين موضوع پردایته شود که چ ونه عوامل شنایتی و ان یزشی بههصهورت تعهاملی و مشهتر بهر
موفقیت ،يادگیری و پیشرفت دانشآموزان در تحصیل تأثیر میگذارند دقبادی و پیری.)9919 ،
يکی از مؤلفههای شنایتی که بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است ،راهبردهای يهادگیری
است .اصطالح راهبردهای يادگیری به انواع زيادی از اعمال ارادی و آگاهانه اطالق میگهردد کهه بهه
وسیلهی فراگیران برای دستيابی به اههداف يهادگیری اترها مهیشهود .ايهن راهبردهها دامنههای از
فعالیتهای کلی از قبیل مرور هنی اطالعات يا انتقال اطالعات جديد به دانش ییرهشدهی موجهود
را در بر میگیرد دالبا و همکاران .)9119،بر اساب نظريهی يادگیری یودتنظیمی زيمرمن و مارتینز ه
پونز د ،)9117راهبردهای يادگیری به دو دستهی راهبردهای يادگیری شنایتی و راهبردهای يهادگیری
فراشنایتی تق یم میشوند .منظور از راهبردهای يادگیری شنایتی مرور هنی ،ب ط و سازماندهی و
منظور از راهبردهای يادگیری فراشنایتی تفکر انتقادی و یودنظمدهی فراشنایتی است .مرور هنهی
سطحیترين راهبرد شنایتی است که شامل تکرار مداو مطالب بها صهدای آه هته يها بلنهد جههت
ن هداری آنها در حافظهی کوتاهمدت است .ب طدهی يک راهبرد عمقی است که شامل ارتباط دادن
مطالب جديد با مطالبی که از قبل در حافظه وجود داشته ،جهت ن هداری آنها در حافظهی بلندمدت
است .سازماندهی کاملترين راهبرد شنایتی است که شامل دستهبندی کردن مطالهب و دادن يهک
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سایتار و سازمان منطقی به آنها است .تفکر انتقادی به معنای ارزيابی نتايج از راه بررسهی مهنظم و
منطقی شواهد و راهحلها است .در نهايت راهبرد یودنظمدهی فراشنایتی راهبردی برای نظارت بهر
راهبردهای دي ر است که به معنای میزان برنامهای است که افراد برای مطالعهی مطالب دارنهد و در
صورت لزو آنها را تعديل میکنند دزيمرمن و ماتینز ه پونز .)9117 ،پژوهش ران راهبردهای تکهرار و
مرور هنی را به عنوان راهبرد سطحی در نظر میگیرند .زيرا هن ا استفاده از ايهن راهبهرد پهردازش
زيادی روی اطالعات انجا نمیشود و اطالعات بهه مهدت کوتهاهی در حافظهه مهیماننهد .همچنهین
راهبردهای ب ط و سازماندهی ،تفکر انتقادی و یودنظمدههی فراشهنایتی را بهه عنهوان راهبردههای
عمیق در نظر میگیرند .زيرا هن ا استفاده از اين راهبردها اطالعات عمیقتر پردازش شده و به مدت
طوالنی در هن ماندگار میشهود دبرتولهد و همکهاران5770 ،؛ کی ی هی و اردوگهان .)5771 ،نتهايج
پژوهشهای انجا شده نشان میدهد که راهبردهای عمیق دانشجويان را بهه پیامهدهای موفقیهت و
پیشرفت بااليی میرساند ،در حالی که راهبردهای سطحی به پیشرفت تحصیلی سطح پايینی منجهر
میشود درافینگ ،واچ ،اسپنس ،بهرانکن و کهارب 5796 ،؛ مهک کلینتیهک 9و همکهاران5799 ،؛ پريهز،
کوستا و کربی5795 ،5؛ شاين ،جئون و يانهگ5797 ،9؛ کزل هونش و همکهاران5771 ،؛ فرههادی نیها،
ملک شاهی ،قلی پهور و جلیلونهد9916 ،؛ حجهازی و همکهاران9940 ،؛ عاشهوری9915 ،؛ برشهايش،
9919؛ اژهای و همکاران9917 ،؛ لواسانی و همکاران .)9919 ،پژوهشهای زيادی مانند مک کینتیهک
و همکهههاراند ،)5799پريهههز و همکهههاران د)5795؛ راوينهههدان و همکهههاراند )5777و حجهههازی و
همکاراند )9940نشان دادهاند که میزان استفاده از راهبردهای يادگیری دسطحی و عمیق) تحت تأثیر
متغیرهای ان یزشی قرار دارد .به بیان دي ر ،راهبردهای يادگیری ،بین پیشرفت تحصیلی و متغیرههای
ان یزشی نقش میانجی را بازی میکنند .تاکنون رابطهی متغیرهای ان یزشهی زيهادی بها راهبردههای
يادگیری بررسی شدهاند؛ مانند یودکارآمهدی داليهم و همکهاران5774 ،؛ چرایهی و همکهاران9915 ،؛
داوودی ،)9919 ،اهداف پیشهرفت دپريهز و همکهاران5795 ،؛ گهرين و همکهاران5776 ،؛ دوپیهرات و
مارين5776 ،؛ حجازی و همکاران9940 ،؛ بیرامی و همکهاران9917 ،؛ لواسهانی و همکهاران،)9919 ،
ان یزش درونی و بیرونی دمک کینتیک و همکاران5799 ،؛ وين اشهتاين و همکهاران5797 ،؛ اژهای و
همکاران )9917 ،و تالش دوراگت و اورت5774 ،؛ لواسانی و همکاران.)9917 ،
1
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يکی دي ر از متغیرهای مهم ان یزشی در چهارچو نظريهی یودتعیینگهری ،9نیازههای روانشهنایتی
اساسی 5دنیمیک و ريان )5771 ،میباشد .نیازهای روانشنایتی اساسی ،به عنوان ان یزشی برای کمک
به درگیری فعال با محیط ،عملکرد سالم روانشنایتی ،پرورش مهارتها و رشد سالم به وجهود آمهده و
یود را نشان میدهند دتالی و همکاران .)5795 ،اين نیازها که بهصورت فطهری در تمهامی ان هانهها
وجود دارند ،شامل نیاز به یودمرتاری ،9شاي ت ی 6و ارتباط 6ه تند داوانس و همکاران .)5799 ،نیهاز
به یودمرتاری ،نیاز به یود ه پیروی و داشتن اح اب انترا در شروع ،ن هداری و تنظیم فعالیتها
است .یودمرتاری هن امی اتفاق میافتد که افراد اح اب کنند علت رفتارشان ه هتند؛ يعنهی آنهها
اح اب میکنند که با ارادهی یود فعالیتی را انترا میکنند و قادرند بهصورت مطلو و بهر اسهاب
معیارهای شرصی یود عمل کنند دکاريرا .)5795 ،شاي ت ی عبارت است از نیهاز بهه مهؤثر بهودن در
تعامل با محیط ،به کار بردن استعدادها و مهارتها ،دنبال کردن چالشهای بهینه يا تکهالیفی کهه بها
سطح توانايی فرد سازگار ه تند و ت هلط يهافتن بهر آن چهالشهها .شاي هت ی بهرای دنبهال کهردن
چالشهای بهینه و به یرج دادن تالش الز برای ت لط يافتن بر آنها ،ان یزش فطری تأمین میکنهد
دريو .)5771 ،ارتباط نیاز به برقراری پیوندها و دلب ت یهای عاطفی با دي ران است و اين نیاز بیهان ر
میل به مرتبط بودن عاطفی و درگیر بودن در روابط صمیمانه است .ارتبهاط سهایتار ان یزشهی مهمهی
است ،زيرا زمانی که روابط میان فردی افراد ،نیاز آنها به ارتباط را برآورده میکند ،بهتر انجها وظیفهه
نموده ،در برابر استرب مقاو تر میشوند ،و با مشکالت روانشنایتی کمتری مواجه میشوند دلواسانی
و همکاران .)9919 ،برتری نیازهای روانشنایتی اساسی به سهاير متغیرههای ان یزشهی ماننهد اههداف
پیشرفت ،یودکارآمدی و جهتگیریهای ان یزشی در ايهن اسهت کهه نیازههای روانشهنایتی اساسهی
مبنايی برای ساير متغیرهای ان یزشی ه تند .يعنی برآورده شدن نیازهای روانشنایتی اساسی موجهب
افزايش ان یزش ،یودکارآمدی و يا ساير متغیرهای ان یزشی میشود دحجازی و همکاران.)9919 ،
پژوهشهای مرتلف نشان دادهاند که نیازهای روانشنایتی اساسی دیودمرتاری ،شاي ت ی
و ارتباط) با راهبردهای يادگیری دانشآموزان دسطحی و عمیق) ارتباط داردداورسینی ،بینیی و ترسیو،4
5794؛ هانزه و برگر 5770؛ برگر و هانزه  .)5771اح اب یودمرتاری در هن ا انجا فعالیهت منجهر
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به يک حالت روانشنایتی ويژهای میشود که م ئولت تجربهشدهی یروجیهای کاری نها دارد .ايهن
حالت باعث میشود فرد اح اب کند یروجیهای کاری تحت تأثیر عملکرد یود وی قرار دارند و بهه
وسیلهی محیط بیرون کنترل نمیشوند .اين حالت روانشنایتی نیز باعث میشود فرد با تکلیف درگیهر
شده و از راهبردهای پردازش اطالعات عمیهقتهری اسهتفاده کنهد دههانزه و برگهر .)5770 ،اح هاب
شاي ت ی نیز از طريق ت لط بر چالشهای بهینه مانند تکالیف درسی که با سهطح توانهايی و مههارت
فرد همروان ه تند ،برآورده شده و باعث ايجاد تجربهی روانشایتی دي ری به نا روانهی مهیشهود.
روانی حالتی از تمرکز است که طی آن فرد بهطور کامل جذ يک فعالیت میشود و گذشت زمهان را
اح اب نمیکند دچیک سنت میهالی .)9117 ،اين حالت باعث مهیشهود کهه فهرد اح هاب کنهد آن
فعالیت جزئی از وجود وی شده و به وسیلهی تمايالت و ان یزههای درونهی وی ههدايت مهیشهود .در
نتیجه گرايش بیشتری ن بت به استفاده از راهبردهای يادگیری عمیق پیدا میکند داژهای و همکاران،
 .)9917برآورده شدن نیاز به ارتباط از طريق مفهو واب ت ی متقابل تکلیف بر راهبردههای يهادگیری
افراد تأثیر میگذارد .اين مفهو نشاندهندهی درجهی واب ت ی يک فعالیت به دي ران برای انجا آن
است .بر اساب اين مفهو  ،هر چه قدر افراد برای انجا يک تکلیف واب هت ی بیشهتری بهه يکهدي ر
داشته باشند ،بیشتر اح اب پیوست ی نموده و بیشتر در تکلیف درگیر مهیشهوند .درگیهری عمیهق بها
تکلیف نیز باعث میشود آنان بیشتر از راهبردهای عمیق يادگیری مانند سهازماندههی اسهتفاده کننهد
دبرگر و هانزه .)5771 ،نیاز به ارتباط عالوه بر تأثیر مثبت بر راهبردهای يادگیری عمیق ،بر استفاده از
راهبردهای يادگیری سطحی نیز تأثیر مثبت دارد .دسی و ريان د )5777بر اين باورند که وقتی تکالیف
و فعالیتها برای افراد بهصورت اتی جذا و لذتبرش نباشند ،دلیهل اصهلی ايهنکهه چهرا آنهان آن
فعالیتها را انجا میدهند ،اين است که آن فعالیتها توسط افراد دي ری که بهرای ايهن افهراد مههم
ه تند ددي ران مهم) ،باارزش تلقی میشوند .در اين حالت افراد بها انجها ايهن فعالیهتهها اح هاب
پیوست ی با دي ران مهم میکنند .اين امر باعث میشود آنان از راهبردهای سطحی يادگیری اسهتفاده
کنند؛ زيرا یود يادگیری برای آنان لذتبرش نبوده و هدف اصلی آنان جلب رضهايت دي هران اسهت.
پس آنها ضرورتی نمیبیند که مطالب را به مدت طوالنی در هن یود ن هداری کند دروکها و گانیهه،
.)5774
با توجه به مبانی نظری مطرحشده میتوان نتیجه گرفت که نیازهای اساسهی روان شهنایتی ،نیهاز بهه
یودمرتاری ،شاي ت ی و ارتباط ،زمانی که فعالیت درسی برای دانشآموزان لذتبرش باشد ،رابطهی
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مثبتی با راهبردهای عمیق يادگیری دارد .اما زمانی که يادگیری برای دانشآموزان جذا نباشد ،ايهن
نیاز به ارتباط است که با استفاده از راهبردهای سطحی رابطهی مثبت پیدا میکند .با توجه به اينکهه
بررسی پیشینهی پژوهشی حاکی از ارتباط م تقیم بین نیازههای اساسهی روانشهنایتی و راهبردههای
يادگیری عمیق و سطحی بوده است و با توجه به نقش میانجی بودن راهبردهای يهادگیری در ارتبهاط
بین متغیرهای ان یزشی و پیشرفت تحصیلی و با توجه به فقدان پهژوهش در زمینههی بررسهی نقهش
میانجی راهبردهای يادگیری در ارتباط بین نیازههای روانشهنایتی اساسهی و پیشهرفت تحصهیلی در
جامعهی ايرانی ،هدف پژوهش حاضهر ،بررسهی رابطههی نیازههای روانشهنایتی اساسهی ،راهبردههای
سطحی و عمیق يادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در قالب يک ال وی علّی است و در شکل
يک ال وی نظری پژوهش نمايش داده شده است .الز به کر است که بهرای طراحهی ايهن ال هو از
نظريهی یودتعیینگری و پژوهشهای لواسانی و همکاران د )9919و ههانزه و برگهر د )5770اسهتفاده
شده است.

شکل  :9ال وی نظری پژوهش

روش
روش پژوهش غیر آزمايشی ،طرح آن همب ت ی از نوع تحلیل م یر میباشد .زيهرا در ايهن پهژوهش
روابط میان متغیرها در قالب مدل علّی مورد بحث قرار میگیرد.
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جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری:
جامعه ی آماری اين پژوهش شامل کلّیّه دانشآموزان دوره ی متوسطه رشهتهههای نظهری شهرسهتان
سلماب است که طی سال  9915-19در دبیرستانهای اين شهرستان مشغول به تحصهیل بهودهانهد.
تعداد کل اين دانشآموزان  6994نفر میباشد 5054 .نفر از اين دانشآموزان دیتهر و  5495نفهر نیهز
پ ر میباشند .برای انترا حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجهم نمونهه  967نفهر بهه
دست آمد .اما با توجه به اينکه در روش تحلیل م یر توصیه شده است که حجم نمونه بايهد بهیش از
 577نفر باشد دکالين  ،)5799 ،لذا پرسشنامه بین  977نفر از دانشآموزان توزيع گرديد که  577نفهر
از آنان پ ر و  977نفر نیز دیتر بودند .به علت اينکهه پرسشهنامهی  96نفهر از دانهشآمهوزان قابهل
استفاده نبود ،در تحلیل نهايی  546پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .برای انترا نمونهی تحقیهق
از روش نمونهگیری یوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به اين صورت کهه از مجمهوع  59مدرسههی
متوسطهی نظری شهرستان سلماب بهصورت تصهادفی  95مدرسهه انترها  ،و از ههر مدرسهه يهک
کالب انترا گرديد و پرسشنامه در بین دانشآموزانی که مايل به پاسخگويی بودنهد توزيهع گرديهد.
قبل از اجرای پرسشنامه ،توضیح کلی در مورد هدف پژوهش و نحوهی پاسخگويی ارائه گرديد و بیهان
شد که پاسخهای آنها کامالً محرمانه باقی یواههد مانهد و ههر موقهع کهه مايهل بودنهد مهیتواننهد از
پاسخگويی امتناع کنند .پاسخگويی به پرسشنامه بهطهور متوسهط  96دقیقهه از وقهت پاسهخگويهان را
گرفت.
ابزار
الف) راهبردهای یاادگیری سسایحی و عمیا ) :بهرای انهدازهگیهری راهبردههای يهادگیری
دانشآموزان از پرسشنامهی پنتري و همکاران د )9119استفاده شد .اين پرسشنامه از  55گويه تشکیل
شده و دارای دو برش راهبردهای سطحی دشهنایتی) دده گويهه) و راهبردههای عمیهق دفراشهنایتی)
ددوازده گويه) است .پرسشنامه بر اساب طیهف لیکهرت  6درجههای از  9کهامالً مرهالفم تها  6کهامالً
موافقم ،مرتب شده است .وي انی و همکاران د )9919ضريب آلفای اين پرسشنامه را به ترتیهب بهرای
راهبردهای سطحی و عمیق  7/46و  7/47گزارش نمودهاند .در پژوهش حاضهر نیهز ايهن ضهريب بهه
ترتیب  7/04و  7/06به دست آمد .همچنین برای بررسی سهایتار عهاملی ايهن پرسشهنامه از تحلیهل
عههاملی تأيیههدی اسههتفاده شههده کههه شههایصهههای بههرازش د GFI=0.90, AGFI=0.86,
 )RMSEA=0.05, X2/df=1.94نشان ر روايی مناسب اين پرسشنامه است.
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ب) نیازهای روانشناختی اساسی :برای اندازهگیری نیازهای روانشنایتی اساسی دیودمرتهاری،
شاي ت ی و ارتباط) از مقیاب نیازهای روانشنایتی اساسی الگوارديا  ،ريان ،کهوچمن و دسهی د)5777
استفاده شد .اين مقیاب از  59گويه تشکیل شده است که سه نیاز روانشنایتی یودمرتاری د 0گويه)،
شاي ت ی د 4گويه) و ارتباط د 4گويه) را میسنجند .گويهها بر اساب طیف لیکهرت پهنج درجههای از
کامالً غلط « »9تا کامالً درست « »6تنظیم شدهاند .لواسانی و همکاران د )9919آلفای اين مقیاب را
به ترتیب برای یودمرتاری  ،7/49شاي ت ی  7/04و ارتبهاط  7/09گهزارش نمهودهانهد .در مطالعههی
حاضر نیز برای یودمرتاری ،شاي هت ی و ارتبهاط ،بهه ترتیهب  7/49 ، 7/06و  7/47بهه دسهت آمهد.
همچنین برای بررسی سایتار عهاملی ايهن پرسشهنامه از تحلیهل عهاملی تأيیهدی اسهتفاده شهده کهه
شهایصههای بهرازش د)GFI=0.85, AGFI=0.82, RMSEA=0.07, X2/df=2.79
نشان ر روايی مناسب اين پرسشنامه است.
یافتههای پژوهش
در جدول  ،9شایصهای توصیفی متغیرها شامل میان ین ،انحراف استاندارد ،چول ی و کشیدگی ارائه
شدهاند .کالين د )5799پیشنهاد می کند که در مدليابی علّی ،توزيهع متغیرهها بايهد نرمهال باشهد .او
پیشنهاد میکند که قدر مطلق چول ی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نبايد از  9و  97بیشهتر باشهد .بها
توجه به جدول شماره  9قدر مطلق چول ی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادير بیانشده توسهط
کالين د )5799میباشد .بنابراين توزيع متغیرها نرمال است.
جدول  :9شایص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میان ین

انحراف استاندارد

چول ی

کشیدگی

نیاز به خودمختاری

9/99

7/47

-7/64

7/56

نیاز به شایستگی

9/00

7/44

-9/74

7/44

نیاز به ارتباط

6/94

7/44

-9/96

9/69

راهبردهای سیحی یادگیری

9/69

7/40

-7/67

7/99

راهبردهای عمی یادگیری

9/49

7/47

-7/69

-7/74

پیشرفت تحصیلی

94/49

5/94

-7/41

-7/97

در جدول شماره  5ماتريس همب ت ی متغیرهای پژوهش ارائه شدهاند .با توجه به اين جدول ،رابطهی
نیاز به یودمرتاری د ،)7/54شاي ت ی د )7/54و ارتباط د )7/94با راهبردهای عمیق يادگیری مثبهت و
معنیدار میباشد .رابطهی نیاز به ارتباط با راهبردههای سهطحی يهادگیری د )7/94مثبهت و معنهیدار
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میباشد .رابطهی راهبردهای عمیق يادگیری با پیشرفت تحصیلی د )7/57مثبت و رابطهه راهبردههای
سطحی يادگیری با اين متغیر د )-7/54منفی و معنیدار میباشد.
جدول  :5ماتريس همب ت ی متغیرهای پژوهش

2

3

4

شماره

متغیر

1

1

نیاز به یودمرتاری

9

2

نیاز به شاي ت ی

**7/66

9

3

نیاز به ارتباط

**7/67

**7/54

4

راهبردهای سطحی يادگیری

**7/56

7/97

**7/94

9

5

راهبردهای عمیق يادگیری

**7/54

**7/54

**7/94

**7/96

9

6

پیشرفت تحصیلی

**7/94

**7/59

-7/54** 7/75

**7/57

6

5

9

9

**p<0.01
از روش بیشینه احتمال برای آزمون ال وی نظری پژوهش و بهرازش آن بها دادهههای گهردآوریشهده
استفاده شد .استفاده از اين روش نیازمند نرمال بودن چندمتغیرهی متغیرها میباشد .در پژوهش بهرای
بررسی نرمال بودن چندمتغیره از ضريب کشیدگی استانداردشدهی مرديا 9اسهتفاده شهد .ايهن عهدد در
پژوهش حاضر  1/74به دست آمد که کمتهر از عهدد  64مهیباشهد کهه از طريهق فرمهول )p(p+2
محاسبه شده است .در اين فرمول  pم اوی است با تعداد متغیرهای مشاهدهشده که در اين پهژوهش
 4میباشد دکالين.)5799 ،
در جدول شماره  ،9شایصهای برازش مطلق ،5تطبیقی 9و مقتصد 6به تفکیک گهزارش شهدهانهد .در
اين پژوهش شایص نیکويی برازش 6د ،)GFIشهایص نیکهويی بهرازش تعهديليافتهه 4د )AGFIو
ريشهی میان ین مربعات باقیمانده استانداردشده 0د )SRMRبه عنوان شهایصههای بهرازش مطلهق،

1

Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
Absolute
3
Comparative
4
Parsimonious
5
Goodness of Fit Index
6
Adjusted Goodness of Fit Index
7
Standardized Root Mean Squared Residual
2
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شایص برازش تطبیقی 9د ،)CFIشایص برازش هنجارشده 5د )NFIو شایص برازش

هنجارنشهده9

د )NNFIبه عنوان شایصهای برازش تطبیقی و مجذور یی بر درجههی آزادی د ،)X2/dfشهایص
بههرازش ايجههاز 6د )PNFIو مجههذور میههان ین مربعههات یطههای تقريههب 6د )RMSEAبههه عنههوان
شایصهای برازش مقتصد در نظر گرفته شدند دکالين.)5799 ،
جدول  :9شایصهای نیکويی برازش ال وی آزمونشدهی پژوهش
شایصهای برازش مطلق
شاخص

GFI

AGFI

SRMR

مقدار بهدست آمده

7/11

7/14

7/79

بیشتر از 7/17

بیشتر از 7/47

کمتر از 7/76

NFI

NNFI

7/14

7/15

بیشتر از 7/17

بیشتر از 7/17

PNFI

RMSEA

7/07

7/76

بیشتر از 7/47

کمتر از 7/74

حد قابل پذیرش
شایصهای برازش تطبیقی
CFI
شاخص
مقدار بهدست آمده 7/11

بیشتر از 7/17

حد قابل پذیرش
شایصهای برازش تعديليافته
X2/df
شاخص
مقدار بهدست آمده 9/46
حد قابل پذیرش

کمتر از 9

در جدول  ،9مقادير به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذيرش هر يک از شایصهای برازش
گزارش شدهاند .با توجه به اين جدول تمامی شایصهای برازش در حد مطلوبی قرار دارند و میتهوان
نتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با دادههای گردآوری شده دارد.

1

Comparative Fit Index
Normed Fit Index
3
Non-Normed Fit Index
4
Parsimony Fit Index
5
Root Mean Square Error of Approximation
2
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جدول  :6اثرات م تقیم ،غیرم تقیم ،کل و واريانس تبیینشدهی متغیرها
اثااااار اثاااااااار اثر کل

واریااااان

متغیر

مستقیم

غیرمستقیم

تبیینشده

راهبردهای عمی یادگیری

***

7/59

به روی پیشرفت تحصیلی از
***

7/99

-

راهبردهای سیحی یادگیری

***-7/94

-

***-7/94

نیاز به خودمختاری

-

*

7/71

*

7/71

نیاز به شایستگی

-

*

7/76

*

7/76

نیاز به ارتباط

-

**

نیاز به خودمختاری

***7/54

-

***7/54

نیاز به شایستگی

*7/96

-

*7/96

نیاز به ارتباط

7/79

-

7/79

***7/94

-

-7/99

**

7/99

-7/99
7/96

به روی راهبردهای عمی یادگیری از

7/99

به روی راهبردهای سیحی یادگیری از
نیاز به ارتباط

***7/94

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
با توجه به جدول شماره  6اثر م تقیم راهبردهای عمیق يادگیری بر پیشهرفت تحصهیلی د )7/99و در
سطح  7/779معنیدار میباشد .اثر م تقیم راهبردهای سطحی يادگیری بر اين متغیر د )-7/94منفهی
و معنیدار میباشد .اثر م تقیم نیاز به یودمرتاری د )7/54و شاي ت ی د )7/96بر راهبردهای عمیهق
يادگیری به ترتیب در سطح  7/779و  7/76مثبت و معنیدار میباشد .اما نیاز به ارتباط د )7/79تأثیری
بر راهبردهای عمیق يادگیری ندارد .همچنین اثر م هتقیم نیهاز بهه ارتبهاط بهر راهبردههای سهطحی
يادگیری د )7/94مثبت و معنیدار مهیباشهد .راهبردههای يهادگیری  59درصهد از تغییهرات پیشهرفت
تحصیلی را تبیهین مهیکننهد .نیازههای روانشهنایتی اساسهی نیهز در مجمهوع  96درصهد از تغییهرات
راهبردهای عمیق يادگیری را تبیین میکنند .همچنین نیاز به ارتباط  99درصد از تغییرات راهبردههای
سطحی يادگیری را تبیین میکند .در شکل  5ال وی آزمونشدهی پژوهش حاضر ارائه شده است.
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شکل  :5ال وی آزمونشدهی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسهی رابطههی نیازههای روانشهنایتی اساسهی ،راهبردههای يهادگیری و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به روش تحلیهل م هیر بهود .نتهايج پهژوهش نشهان داد کهه ال هوی
پیشنهادی با دادههای گردآوریشده برازش مناسبی دارد .همچنین ،نتايج اين پهژوهش نشهان داد کهه
راهبردهای يادگیری  59درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین میکننهد .نیازههای روانشهنایتی
اساسی نیز  96درصد از واريانس راهبردهای عمیق يهادگیری و  99از واريهانس راهبردههای سهطحی
يادگیری را تبیین میکنند.
يافتههای پژوهش حاضر نشان دادند که راهبردهای يادگیری اثر معنیداری بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان دارند که البته اثر راهبردهای عمیق يادگیری بر پیشرفت تحصیلی مثبت و اثر راهبردهای
سطحی يادگیری بر اين متغیر منفی بود .اين يافتههها بها نتهايج تحقیقهات فرههادی نیها و همکهاران
د ،)9916برشههايش د ،)9919عاشههوری د ،)9915لواسههانی و همکههاران د ،)9919لواسههانی و همکههاران
د ،)9917اژهای و همکاران د ،)9917حجازی و همکاران د )9940و رافینهگ و همکهاراند ،)5796مهک
کلینتیههک و همکههاراند ،)5799پريههز و همکههاران د ،)5795شههاين و همکههاراند )5797و کزل ههونش و
همکاران د )5771هم و میباشند .هماهنگ با تحقیقات گذشته ،يافتههای پژوهش حاضر نشان دادند
که دانشآموزانی که از راهبردهای عمیق يادگیری استفاده میکنند ،پیشرفت تحصیلی باالتری دارنهد.
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در مقابل ،دانشآموزانی که از راهبردهای سطحی يهادگیری اسهتفاده مهیکننهد ،موفقیهت و پیشهرفت
تحصیلی پايینتری را به دست میآورند.
اين يافته را میتوان اينگونه تبیین کرد که با توجه به اينکه راهبردهای تکرار و مرور هنی بهه
عنوان راهبرد سطحی در نظر گرفته میشوند ،به دلیل اينکه هن ا استفاده از ايهن راهبهرد پهردازش
زيادی روی اطالعات انجا نمیشود و اطالعات به مدت کوتاهی در حافظه مهیماننهد و راهبردههای
ب ط و سازماندهی ،تفکر انتقادی و یودنظمدهی فراشنایتی بهه عنهوان راهبردههای عمیهق در نظهر
گرفته میشوند به دلیل اينکه هن ا استفاده از اين راهبردها اطالعات عمیقتر پهردازش شهده و بهه
مدت طوالنی در هن ماندگار میشود .در نتیجهی اين راهبردهها دانهشآمهوزانی کهه از راهبردههای
سطحی يادگیری استفاده میکنند ،گرايش به انجا ضعیف تکالیف تحصیلی دارنهد .در صهورتی کهه
دانشآموزانی که از راهبردهای عمیق يادگیری استفاده میکنند در جهت مرهالف دانهشآمهوزان بها
رويکرد سطحی عمل کنند و به دنبال فهم و عالقهی درونی به يادگیری مواد درسی ه هتند و در
نتیجهی اين امر به پیشرفت تحصیلی بیشتر اين دانشآموزان منجر میشود.
نتايج تحقیق حاضر نشان دادند که نیاز به یودمرتاری و شاي ت ی اثهر مثبهت و معنهیداری بهر
راهبردهای عمیق يادگیری دارند .اين يافتهها با نتايج تحقیقات اورسینی و همکاران د ،)5794ههانزه و
برگر د )5770و برگر و هانزه د )5771به صهورت م هتقیم و بها نتهايج تحقیقهات لواسهانی و همکهاران
د ،)9919لواسههانی و همکههاران د ،)9917اژهای و همکههاران د ،)9917حجههازی و همکههاران د )9940و
کزل ونش و همکاران د )5771بهصورت غیر م تقیم هم و میباشند.
اين يافته را میتوان اينگونه تبیین کرد با توجه به تعريف نیاز به یودمرتاری که بهصهورت نیهاز
به داشتن اح اب انترا در شروع ،کنترل و هدايت فعالیتها اسهت .دانهشآمهوزانی کهه در کهالب
اح ههاب یودمرتههاری و شاي ههت ی بیشههتری دارنههد از راهبردهههای عمیههق يههادگیری ماننههد ب ههط و
سازماندهی ،تفکر انتقادی و یودنظمدهی فراشنایتی بیشتر اسهتفاده مهیکننهد .یودمرتهاری باعهث
میشود که افراد اح اب کنند رفتار نتیجهی عملکهرد یودشهان اسهت؛ يعنهی آنهها اح هاب اراده در
انترا هايشان دارند و قادر به عملکهرد مطلهو ه هتند .بنهابراين وقتهی دانهشآمهوزی در انترها
روشهای مطالعه و انجا تکالیف درسی اح اب آزادی عمل میکند ،وی م هئولیت نتهايج عملکهرد
یود را بر عهده گرفته و در نتیجه به دلیل پذيرش م ئولیت بهصورت عمیقتهری بها تکهالیف درگیهر
میشود و از راهبردهای کارآمدتری برای يادگیری استفاده میکنهد .دسهی و ريهان د )5777نیهز بیهان
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میکنند که افراد با سطوح باالی یودمرتاری با ان یزهی قویتر و پايدارتر به در و فههم عمیهقتهر
يادگیری و بهبود توانايیهايشان میپردازند .اين افراد یود را درگیر موقعیتهای جديد و چالشبران یز
میکنند که اين موقعیتها نیز م تلز درگیهری شهنایتی عمیهق ،تهالش و پايهداری بهاال ،يهادگیری
معنیدار و راهبردهای مقابلهی مؤثر ه تند .شاي ت ی نیز عبارت است از نیاز به مؤثر بودن در تعامهل
با محیط که بیان ر میل به کهار بهردن اسهتعدادها و مههارتهها و در انجها ايهن کهار ،دنبهال کهردن
چالشهای بهینه و ت لط يافتن بر آنها است دريو .)5771 ،در محیط مدرسهه وقتهی درب یوانهدن بها
سطح توانايی دانشآموز هم و است .يعنی مطالعه برای دانشآموز تجربهی چالشبران یهز و در عهین
حال هماهنگ با توانايیها و قابلیتهای وی اسهت ،ايهن امهر باعهث مهیشهود دانهشآمهوز اح هاب
شاي ت ی و مؤثر بودن نموده و در مطالعه غرق شود .تجربهی روانی نیز باعث افزايش یلهق مثبهت و
استفاده از راهبردهای عمیق يادگیری میشود.
يافتههای پژوهش حاضر نشان دادند که نیاز به ارتباط اثر مثبت و معنیداری بر راهبردهای سطحی
يادگیری دارد .اما اثر اين متغیر بر راهبردهای عمیق يادگیری معنیدار نبود .اين يافته با پژوهشههای
اورسینی و همکاران د )5794هانزه و برگر د )5770و برگر و هانزه د )5771ناهم و است .اين يافتهه را
اينگونه میتوان تبیین کرد که دانشآموزانی که درگیر روابط دوستانه با دي ر دانشآموزان و معلمهان
ه تند ،بیشتر از راهبردهای سطحی برای يادگیری دروب استفاده میکنند .دسی و ريان د )5777بیان
میکنند که وقتی مطالعه و درب یواندن برای دانشآموزان جهذا نباشهد و ان یهزهی درونهی بهرای
درب یواندن وجود نداشته باشد ،آنان به داليل بیرونی و یارج از فرد به درب یواندن میپردازند .اين
داليل می توانند تشويق يا جايزه و يا جلب رضايت سايرين باشند .در نتیجه فرد گهرايش بیشهتری بهه
ساير افراد برای درب یواندن پیدا میکند که اين امر نیز باعهث افهزايش نیهاز بهه ارتبهاط مهیشهود.
ان یزش بیرونی برای يادگیری در اين افراد نیز باعث میشود آنهان بهه منظهور ک هب پهاداشهها و
رويدادهای لذتبرش بیرونی تالش کنند .در نتیجه اين افراد در قبال م ئولیتهای یود پايهداری و
تالش کمتری نشان میدهند .لذا برای موفقیت به دنبال راهبردهای سطحی يهادگیری کهه تهالش
کمتری را میطلبد عمل میکنند که اين باعهث يهادگیری طهوطیوار و سهطحی مهیشهود داژهای و
همکاران.)9917 ،
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد ،معلمان به برآوردهسازی نیازههای روانشهنایتی
به عنوان يک مؤلفهی ان یزشی که بهصورت غیر م تقیم از طريق راهبردهای يادگیری بهر پیشهرفت
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تحصیلی تأثیر میگذارد ،توجه داشته باشند .بر اساب نظريهی یودتعیینگری ،رفتار معلم در کالب بر
برآورده شدن نیازهای روانشنایتی اساسی تأثیر میگذارد .رفتارهايی کهه موجهب بهرآورده شهدن ايهن
نیازها میشوند دارای ويژگیهايی چون  )9تأکید بر عقیدهی فرد )5 ،تشهويق تصهمیمگیهری و ابتکهار
عمل )9 ،ارائهی دلیل منطقی برای کنترل اجتماعی )6 ،استفاده از روش ارتباطی غیر کنتهرلکننهده و
ارائهی بازیورد مثبت به عملکرد فرد ه تند دريو .)5771 ،در مهورد محهدوديتههای پهژوهش حاضهر
میتوان گفت که نمونهی مورد بررسی تحقیق حاضر دانشآموزان دبیرستان شهرستان سلماب بودند.
بنابراين تعمیم يافتهها به دانشآموزان دورهها يا شهرهای دي ر با محدوديت مواجه است و الز است
تحقیقات با نمونههای دي ر نیز انجا پذيرد .همچنین پیشنهاد میگهردد ،معلمهان بهه بهرآوردهسهازی
نیازهای روانشنایتی به عنوان يک مؤلفهی ان یزشی که بهصورت غیر م تقیم از طريق راهبردههای
يادگیری بر پیشرفت تحصیلی تأثیر میگذارد ،توجه داشته باشند.
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