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چکیده
این پژوهش باهدف بررسی الگوی مفروض راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس
عوامل انگیزشی و واسطهگری هیجانهای تحصیلی انجام شد .برای آزمون این الگو تعداد  935نفر از
دانشآموزان پسر نواحی پنجگانه تبریز به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و
پرسشنامه یادگیری خودتنظیم و هیجانهای پیشرفت را تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از روش آماری
تحلیل مسیر بررسی شدند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان میدهد که ارزش تکلیف با راهبردهای مبتنی
بر یادگیری عمیق و سطحی ارتباط معنیداری دارد .رابطهی خودکارآمدی با راهبردهای یادگیری عمیق و
سطحی ،معنیدار و مثبت است .ارزش تکلیف و خودکارآمدی رابطهی مثبت و معنیداری با هیجانهای
مثبت و رابطهی منفی و معنیداری با هیجانهای منفی دارند .یافتهها حاکی از آن هستند که هیجانهای
منفی رابطهی معنیداری با راهبردهای یادگیری عمیق ندارند؛ ولی رابطهی معنیداری بین هیجانهای منفی
و یادگیری سطحی مشاهده میشود .درنهایت نتایج پژوهش نشان میدهد که هیجانهای مثبت با گرایش
فراگیران به استفاده از راهبردهای یادگیری عمیق و سطحی مرتبط هستند.

واژگان کلیدی :ارزش تکلیف ،خودتنظیمی یادگیری ،خودکارآمدی ،هیجانهای تحصیلی
درس ریاضی ،یادگیری سطحی ،یادگیری عمیق.

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی
بر اساس عوامل انگیزشی و واسطهگری هیجانهای تحصیلی
شهرام واحدی
سعید قرهآغاجی

1
2

مقدمه
دانشآموزان برای زندگی در جهان پیچیده و پیشرفته کنونی نیاز به تسلط به برخی مهارتهای
اساسی ازجمله تفکر خالق و انتقادی دارند .ازنظر برنامهریزان درسی ،فراگیری دانش ریاضی
میتواند به توسعهی این مهارتها کمک کند (رضویه ،لطیفیان و سیف.)8916 ،
باوجود نقش مهم ریاضی در برنامهریزی درسی مدارس ،تحقیقات انجامیافته در ایران و
سایر کشورها نشان میدهد که عدهای از دانشآموزان ،نگرش و عواطف منفی نسبت به درس
ریاضی دارند (زمانی ،سعیدی و سعیدی  .)8938یافتههای مختلف پژوهشی در کشورهای
مختلف جهان حاکی از آن است که برنامهی درسی ریاضیات و آموزش آن ازنظر ایجاد
اضطراب ،نگرشها و تجارب منفی در بین دانشآموزان ،منحصربهفرداست (چین4002 ،9؛
 .)4001عملکرد ضعیف در درس ریاضی با نگرش منفی به این درس همبسته است؛ بهطوریکه
به نظر برخی از دانشآموزان ،ریاضی یک درس جذاب نیست و به آن عالقه چندانی نشان
نمیدهند (شمس و تابع بردبار.)8930 ،
بر اساس ارزیابیهای بینالمللی (تیمز )2که باهدف سنجش عملکرد دانشآموزان
کشورهای مختلف در سالهای  4009 ،8333 ،8335و  4002در دو درس ریاضی و علوم
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طراحی و اجراشده است ،عملکرد دانشآموزان ایرانی در این دروس بهطور معنیداری کمتر
از میانگین بینالمللی است (کریمی.)8912 ،
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یافتههای پژوهشهای متعدد حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی،
تنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطالعات تأثیر نمیپذیرد (لیننبرینک و پینتریچ،8
4002؛ نقل از غالمعلی لواسانی ،حجازی و خضری آذر ،)8930 ،بلکه با عوامل انگیزشی
ازجمله باورها ،نگرشها ،ارزشها و اضطرابها نیز مرتبط است (بسانت8335 ،4؛ نقل از شمس
و تابع بردبار.)8930 ،
موفقیت در فعالیتهای تحصیلی ازجمله درس ریاضی از یکسو با راهبردهای یادگیری
خودتنظیم (پینتریچ و دیگروت )8330 ،9و از سوی دیگر با هیجانهای تجربهشده در حین
فعالیت (قبل و پسازآن) همبسته است (شوتز و پکران.)4002 ،2
رویکردهای یادگیری عمیقق بقهعنوان غایقت الگوهقای یقادگیری خقودتنظیم مطرحشقدهاند.
منظور از یادگیری خودتنظیم ،افکار ،احساسات و اَعمال خود -ساختهای است که برنامقهریزی و
در صورت لزوم بهطور نظاممندی تعدیل میشوند تا شخص بتواند بر یقادگیری و انگیقزش خقود
تأثیر گذارد (شانک و ارتمر ،4000 ،5ص  .)698پژوهشهای قابلتوجهی وجود دارند که نشقان
میدهند استفاده از راهبردهای خقودتنظیمی ،یقادگیری و پیشقرفت تحصقیلی را بهبقود میبخشقد
(زیمققرمن 4004 ،6و  .)4001بققهعالوه ،نتققایج تحقیقققات حققاکی از ارتبققاط بققین خققودتنظیمی و
هیجانهای تحصیلی به شیوههایی پیشبینقیشقده (مثبقت و منفقی) هسقتند (تیتقز ،4008 ،2نققل از
پکران ،گوئتز ،1تیتز و پری4004 ،3؛ کدیور ،فرزاد ،کاووسیان و نیکدل.)8911 ،
یادگیری خودتنظیم به نقش فعال فرد در فرایند یادگیری توجه دارد .این سازه اولین بار در
نظریه یادگیری اجتماعی -شناختی بندورا )8322( 80مطرحشده است .بعد از الگوی بندورا
( )8322یادگیری خودتنظیم در الگوهای دیگری ازجمله الگوی پینتریچ و دیگروت ( 8330و
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1. Linnenbrink &Pintrich
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3. De Groot
4. Schutz & Pekrun
5. Schunk & Ertmer
6. Zimmerman
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8. Goetz
9. Perry
10. Bandura
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 )4002ارائهشده است .پینتریچ و دیگروت ( )4002خودتنظیمی را یک فرایند فعال و
سازمانیافته میدانند که یادگیرندگان از طریق آن ،اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده و
میکوشند تا بر شناخت و انگیزش در رفتار خود نظارت نمایند (نقل از شیردل ،میرزائیان و
رمضانزاده.)8934 ،
یادگیرندگان برای آموختن موضوعات درسی اغلب به دو شکل عمده با تکالیف یادگیری
درگیر میشوند که بانام رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی یا مبتنی بر تکرار شناخته
میشوند .فراگیران با رویکرد سطحی ،از روشی استفاده میکنند که مبتنی بر بازتولید و حفظ
کردن حقایق و روشها است؛ در مقابل یادگیرندگان با رویکرد عمیق ،به دنبال مقاصد زیربنایی
و درک و فهم معنی مطالبی هستند که باید آموخته شود (مارتون و سالجو ،8326 ،8نقل از
بخشایش .)8938 ،تحقیقات روانشناسان شناختی نشان داده است که روشهای مبتنی بر بسط
دادن ،به پردازش عمیقتری منجر میشوند؛ زیرا برای بازیابی اطالعات از رمزهای متمایزی
استفاده میکنند (هانت و الیس.)4002 ،4
یکی از راهبردهای یادگیری عمیق ،سازماندهی است .پژوهشهای انجامیافته در خصوص
یادگیرندگان مبتدی و حرفهای نشان میدهد که یادگیرندگان حرفهای میتوانند موضوعات
یادگیری را حول مفاهیم محوری سازماندهی نمایند (سانتراک.)4088 ،9
تفکر انتقادی ،تفکری تأملی و مولد است که با ارزیابی شواهد و مستندات سروکار دارد.
تفکر انتقادی به پردازش عمیقتر موضوعات یادگیری میانجامد؛ زیرا فراگیران به بررسی ابعاد
مختلف موضوع میپردازند (وین 4002 ،2و کوهن ،4003 ،5نقل از سانتراک.)4088 ،
ازنظر شانک و زیمرمن ( )4002یادگیرندگان موفق ،از خقودتنظیمی نیرومنقدی برخوردارنقد
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که آنها را قادر میسازد تا فعالیتهای خود را سازماندهی نمایند؛ اهداف مناسبی را برگزیننقد؛
در مواقع نیاز در جستجوی کمک برآینقد؛ درگیقر راهبردهقای یقادگیری مقشثری شقوند و زمقان
خود را مدیریت نمایند .نتایج پژوهش عباباف ( )8912حاکی از آن است که دانشآموزان ققوی
1. Marton & Saljo
2. Hunt & Ellis
3. Santrock
4. Winn
5. Kuhn
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بهطور معنیداری بیش از دانشآموزان ضعیف از راهبردهای شناختی مخصوص تکقالیف سقاده
و پیچیده استفاده میکننقد .پقاریس و اککقا ،8316( 8نققل از کجبقاف ،مولقوی و شقیرازی)8914 ،
نشان دادهاند دانشآموزانی که خود را افراد خودکارآمقدی میداننقد ،از راهبردهقای شقناختی و
فراشقناختی بیشتقری اسقتفاده میکننققد و اصقرار بیشتقری بقرای انجققام تکقالیف از خقود نشققان
میدهند.
یادگیری خودتنظیم ،پیشبینی کنندهی مهمی در مورداسقتفادهی دانشآمقوز از مهارتهقا و
راهبردهای یادگیری به شمار مقیرود (بنقدورا ،باربقارانلی ،کرقررا و پاسقتورلی4008 ،4؛ بانق

،9

 .)4008یادگیری خقودتنظیم همچنقین بقا انگیقزش و پیشقرفت در حیطقههای مختلقف تحصقیلی
همچون ریاضیات مرتبط است (آشر و پاجارس.)4001 ،2
یادگیری خودتنظیم در دروس مختلف آموزشگاهی قابلبررسی است؛ بااینحال ،به
لحاظ نقش ویژه ریاضی در آموزش رسمی و عمومی ،این موضوع اهمیت بیشتری مییابد.
پیچیدگی عمل تفکر و حل مسئله و ناکارآمدی برخی از برنامههای آموزش ریاضی و از سوی
دیگر ،استفاده از روشهای یادگیری سطحی موجب ناکامی بسیاری از فراگیران در کسب
نتایج مطلوب در ریاضی و بیزاری آنان از این درس میشود .درواقع به اعتقاد بسیاری از
صاحبنظران ،ریاضیات عرصهای دشوار هم برای تدریس و هم برای یادگیری است
(علمالهدایی8918 ،؛ نقل از بنی اسدی و پورشافعی.)8930 ،
یکی از حیطههای پژوهشی مرتبط با یادگیری خودتنظیم ،هیجانهای تحصیلی است (شوتز
و پکران)4002 ،؛ بهطوریکه مشلفههای خودکارآمدی و ارزش تکلیف هم در یادگیری
خودتنظیم و هم در تجربهی هیجانهای تحصیلی نقش دارند (شوتز و پکران)4002 ،
تحصیلی بر پیشرفت ،با سازوکارهای شناختی و انگیزشی (منابع شناختی ،انگیزش
یادگیری ،راهبردهای یادگیری) همبسته است .در نظریهی کنترل -ارزش پکران ()4006
1. Paris & Oka
2. Barbaranelli, Caprara & Pastorelli
3. Bong
4. Usher & Pajares
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نظریهی کنترل -ارزش (پکران )4006 ،چنین فرض میکند که تأثیر هیجانهای
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چنین فرض شده است که هیجانهای تحصیلی بهطور عمده توسط ارزیابیهای شناختی
فرد از کنترل و ارزش به وجود میآیند .منظور از ارزیابیهای کنترل ،ادراک کنترلپذیری
فعالیتهای تحصیلی و بازدههای آن است .این ارزیابیها اغلب بهوسیلهی باورهای
انتظارات و کفایت نظیر خودکارآمدی صورت میگیرند .ارزیابیهای ارزشی ،وابسته به
ارزش ذهنی یا اهمیت فعالیتها و بازدههای تحصیلی (ارزش تکلیف) است .پژوهش
انجامیافته توسط هاراکیویکز 8و همکاران ( )4084نشان میدهد دانشآموزانی که برای تکالیف
ریاضی ارزش کاربردی بیشتری قائل هستند ،لذت بیشتری را در این درس تجربه میکنند.
پژوهش گرین 4و همکاران ( ،)4002حاکی از آن است که خودکارآمدی و ارزش کاربردی از
از عوامل مهم انگیزشی در کالس زبان انگلیسی بودهاند .بهعالوه در پژوهش مذکور این نتیجه
حاصل شد که ارزش کاربردیِ ادراکشده با انتخاب راهبردهای یادگیری عمیق مرتبط است.
طبق مفروضههای نظریه کنترل -ارزش ،هیجانهای مثبت همچون لذت ،امیدواری و
غرور احتماالً تأثیر مثبتی بر انگیزش ،استفاده از راهبردهای انعطافپذیر یادگیری و
خودتنظیمی و در دسترس بودن منابع شناختی برای درگیر شدن در تکالیف دارند (پکران و
همکاران .)4004 ،در مقابل هیجانهای منفی ،تأثیری نامطلوب بر انگیزش بهجای
می گذارند و استفاده از راهبردهای غیرقابل انعطاف یادگیری همچون تکرار ساده یا
روشهای خطی را راهاندازی مینمایند .بهویژه هیجانهای منفی نظیر خشم ،اضطراب و
ماللت موجب کاهش منابع شناختی و خودتنظیمی میشوند (پکران8334 ،؛ پکران و
همکاران.)4004 ،
نتیجهی یکی از پژوهشهای انجامیافته توسط پکران و همکاران ( )4080حاکی از آن است
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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که هیجان ماللت ارتباط معنیداری با راهبردهای یادگیری عمیق همچون بسط دادن ندارد و
دارای همبستگی ضعیفی با تکرار است .یکی از تبیینهای ممکن پژوهشگران در این زمینه،
احتمال تأثیر منفی تکرار بر ماللت است؛ یعنی شاید بیش از آنکه ماللت موجب استفاده از

1. Harackiwicz, et al
2. Greene
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راهبردهای مبتنی بر تکرار شود ،تکرار ساده به تجربه هیجان ماللت در دانشآموزان منجر
میشود.
نتایج پژوهش احمد 8و همکاران ( )4089که باهدف بررسی ارتباط چهار هیجان تحصیلی
اضطراب ،ماللت ،لذت و غرور با راهبردهای یادگیری خودتنظیم انجام شد ،نشان داده است
که تغییر در هیجانهای مثبت دانشآموزان پایه هفتم نسبت به درس ریاضی میتواند بهطور
نظاممندی یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی آنان را بهبود بخشد .مطالعات اولیهی
لیننبرینک و پینتریچ ( )4002حاکی از آن است که تجربهی هیجانهای مثبت ممکن است با
افزایش کوشش و انتخاب نوع راهبرد یادگیری ارتباط داشته باشد؛ اما ازنظر آنان ،این ارتباط
پیچیده است و نیاز به پژوهش بیشتری دارد.
یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی ،بهکارگیری راهبردهای یادگیری مشثر و مبتنی بر
یادگیری عمیق است .نظریههای مختلف ازجمله کنترل -ارزش (پکران )4006 ،و یادگیری
خودتنظیم (پینتریچ و دیگروت )8330 ،الگوهایی علی را در خصوص ارتباط برخی از ابعاد
هیجان ،انگیزش و یادگیری خودتنظیم ارائه نمودهاند؛ بااینحال پژوهشهای معدودی ارتباط
بین سه سازهی مذکور را موردبررسی قرار دادهاند (مگا ،رانکونی و دیبنی .)4089 4بدین
ترتیب هرچند تحقیقات گستردهای درزمینهی هیجانها و راهبردهای یادگیری خودتنظیم
صورت گرفته است ،بااینحال به دلیل متفاوت بودن رویکردهای نظری و انجام پژوهشهای
مرتبط با این رویکردها ،ماهیت و ارتباط متقابل سازههای مذکور در یادگیری تا حد زیادی
مناقشه برانگیز بوده است (شوتز و پکران.)4002 ،
هدف کلی تحقیق حاضر ،آزمون الگوی رابطهی علی متغیرهای عمدهی اثرگذار ازجمله
در درس ریاضی است.
برای تحقق این هدف چگونگی ارتباط بین مشلفههای مذکور در مدل علی مفروض زیر
مورد آزمون قرار گرفت:
1. Ahmed, et al
2. Mega, Ronconi & De Beni
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شکل  .1ارتباط خودکارآمدی و ارزش تکلیف با هیجانهای مثبت و منفی و انتخاب راهبردهای یادگیری
خودتنظیم در الگوی مفروض

الگوی علی پیشنهادی در این پژوهش مبتنیی بیر مبیانی نظیری (پالتنیی

و کاییامجین،

1111؛ پکران1112 ،؛ شیوت و پکیران1112 ،؛ شیان 1112 ،؛ پینتیری 1111؛ لیننبرینی

و

پینتییری 1112 ،؛ بییوکرتو و همکییاران )1111 ،و همچنییین یاهتیی های پژوهشییی (مگییا و
همکاران1112 ،؛ دانیل  1و همکاران )1112 ،در این زمین اسیت .بیر اسیاس الگیوی هیو ،
انتظار میرود ارزش تکلیف و خودکارآمدی ب هیجانهای تحصییلی مثبیت و منفیی منجیر
شده و این هیجانها با استفادهی دانشآموزان از راهبردهای ییادگیری خیودتنظیم مبتنیی بیر
تکرار یا یادگیری عمیق همبسیت باشیند .در پیژوهش ااضیر ،الگیوی علیی رابطی عوامیل
انگی شییی شییامل خودکارآمییدی و ارزش تکلیییف و هیجانهییای تحصیییلی بییا راهبردهییای
یادگیری خودتنظیم مورد آزمون قرارگرهت است .در این راستا پرسش زیر مطرحشده اسیت:
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اثرات مستقیم و غیرمستقیم در الگوی مفروض چقدر است و آیا این اثرات ب لحاظ آمیاری
معنیدار هستند؟

1. Daniels
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روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،از نوع بنیادی و به لحاظ روش در زمرهی پژوهشهای
غیرآزمایشی از نوع همبستگی است .اکثر تحقیقاتی که در این حیطه انجامشدهاند ماهیت
همبستگی دارند .استفاده از الگوی روابط علی بر روش همبستگی صِرف برتری دارد و
میتواند الگوهای مبتنی بر نظریههای موجود را مورد آزمون قرار دهد.
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان پسر دبیرستانهای نواحی پنجگانه
تبریز در سال تحصیلی  34-39است .از این جامعه ،نمونهای به حجم  935نفر از دانشآموزان
پسر پایهی اول متوسطه به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب گردید .بدین
ترتیب که ابتدا از بین نواحی پنجگانه آموزشوپرورش شهرستان تبریز نواحی  9و 5
انتخابشده و سرس از هر ناحیه 1 ،دبیرستان پسرانه انتخاب گردید .از هر دبیرستان ،اعضای
یک کالس اول بهعنوان مشارکتکنندگان در پژوهش در نظر گرفته شدند .همهی این
دانشآموزان در مدارس دولتی تحصیل میکردند .کالین ،4005( 8نقل از واحدی ،فتحآبادی
واکبری )8913 ،نمونههای بزرگتر از  400نفر را بهمثابه نمونه بزرگ در نظر گرفته و برای
آزمون بسیاری از الگوها مناسب میداند .در پژوهش حاضر تعداد بیش از  95نفر برای هر یک
از متغیرها در نظر گرفته شده است.
در این پژوهش از دو پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده گردید .پرسشنامه هیجانهای
پیشرفت :پرسشنامه هیجانهای پیشرفت 4بهمنظور اندازهگیری هیجانهای تحصیلی
دانشآموزان توسط پکران ،گوئتز ،تیتز و پری ( 4004و 4005؛ نقل از کدیور و همکاران
 )8911طراحی و ساختهشده است .سشاالت پرسشنامه اصلی بهصورت کلی مطرحشده و
(پکران و همکاران .)4004 ،این پرسشنامه از نوع خودگزارشدهی است و مشتمل بر 9
قسمت هیجانهای مربوط به کالس ،مربوط به یادگیری و مربوط به امتحان است .در هر یک
از قسمتها 1 ،زیر مقیاس وجود دارد که هشت هیجان لذت از کالس ،امیدواری ،غرور،
1. Kline
2. Achievement Emotions Questionnaire
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خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و ماللت را مورد ارزیابی قرار میدهد .مقدار آلفای کرونباخ
خرده مقیاسهای پرسشنامه از  0/25تا  0/35بهدستآمده است (پکران و همکاران.)4004 ،
در این پرسشنامه ،دانشآموزان تجارب هیجانی خود را در یک مقیاس لیکرت  2درجهای از
یک (کامالً مخالفم) تا پنج (کامالً موافقم) رتبهبندی میکنند .کدیور و همکاران ()8911
پایایی مقیاسهای هیجانهای مربوط به کالس این پرسشنامه رابین  0/22تا  0/16گزارش
کردهاند .در پژوهش فعلی ،بخش مربوط به هیجانهای کالس پرسشنامه در درس ریاضی
مورداستفاده قرار گرفت.
پرسشققنامه یققادگیری خققودتنظیم :بققرای جمققعآوری دادههققای مربققوط بققه متغیرهققای انگیزشققی
خودکارآمقدی ،ارزش تکلیققف و راهبردهققای یققادگیری خققودتنظیم در درس ریاضققی از مقیاسهققای
مققرتبط پرسشققنامه راهبردهققای انگیزشققی بققرای یققادگیری 8اسققتفاده شققد .ایققن پرسشققنامه یققک ابققزار
خققودگزارشدهققی  18سققشالی بققرای ارزیققابی راهبردهققای انگیزشققی و یققادگیری در دانققشآمققوزان
دبیرستانی و دانشجویان است .پینتریچ و دیگروت ( )8330ایقن پرسشقنامه را طراحقی نمقودهانقد .ایقن
پرسشنامه دو بخش دارد :بخش نخسقت راهبردهقای انگیزشقی و بخقش دوم راهبردهقای یقادگیری را
ارزیابی میکند .این پرسشنامه جنبهی کلی دارد و میتوان آن را برای ارزیقابی مشلفقههای انگیزشقی در
دروس مختلف به کار گرفت (پینتریچ و دیگروت.)8330 ،
در پژوهش حاضر مقیاسهقای مربقوط بقه مشلفقههای خودکارآمقدی ،ارزش تکلیقف و
راهبردهای یادگیری مبتنی بر مرور ذهنی ،بسط دادن ،سازماندهی و تفکر انتقادی با در نظر
گرفتن درس ریاضی مورداستفاده قرار گرفت .آزمودنیهقا بقر اسقاس راهنمقای پرسشقنامه،
پاسخ خقود را روی یقک مقیقاس  2درجقهای لیکقرت از یقک (اصقالً در مقورد مقن صقدق
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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نمیکند) تا هفت (کامالً در مورد من صدق میکند) رتبهبندی نمودند.
پینتریچ و دیگروت ( ،8339 ،8338نقل از ربانی و یوسفی )8938 ،بقرای تعیقین پایقایی ایقن
پرسشنامه از روش همسانی درونی استفاده کردنقد کقه ضقرایب آلفقای بقین  0/62تقا  0/39بقرای
خرده مقیاسها به دست آمد .سیف و لطیفیان ( )8919پایایی این پرسشقنامه را بقه روش همسقانی
درونی محاسبه کردند و ضرایب آلفای کرونبقاخ حاصقله را بقرای بخقش انگیقزش بقین  0/56تقا
1. Motivational Strategies for Learning Questionnaire

آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس...

 0/11و برای بخش راهبردهای یادگیری بین  0/28تا  0/22به دست آوردنقد .همچنقین البقرزی و
سامانی ( )8921برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از روش بقاز آزمقایی اسقتفاده کردنقد کقه
ضریب پایایی  0/26بهدست آمد (نقل از کجباف و همکاران.)8914 ،
روش اجرا و تحلیل :پرسشنامهها به ترتیبی تنظیمشده بود که همهی آزمودنیها ابتدا به سشاالت
مقیاسهای خودکارآمدی ،ارزش تکلیف و راهبردهای یادگیری پرسشنامه انگیزش یادگیری و سرس
به پرسشنامه هیجانهای تحصیلی پاسخ دهند .در این پرسشنامهها انگیزش و هیجانهای تحصیلی
کالس درس ریاضی موردتوجه قرار گرفت .پس از اجرا و جمعآوری پرسشنامهها ،تعداد  26مورد که

بهطور ناقص یا مخدوش تکمیلشده بودند ،کنار گذاشته شد و درنهایت  935پرسشنامه مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .دادههای این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 22و
 Amos22تحلیل شد .برای پاسخ به سشاالت پژوهش از تحلیل مسیر 8استفاده گردید .الگوی
مفروض با توجه به ضرایب مسیر و شاخصهای برازش ارزیابی شد .در مرحله بررسی برازش الگو،
مفروضههای مربوط موردتوجه قرار گرفت بدین ترتیب که شاخصهای خیدو( 4بهشرط فقدان
معنیداری) برازش مقایسهای( 9بین  0/3تا  ،)8نیکویی برازش( 2بین  0/3تا  )8و تقریب ریشه میانگین
مجذورات خطا( 5کمتر از  )0/8بهعنوان مقادیر موردقبول برای برازش الگو مدنظر بود (هرینگتون،
 ،4003ترجمه واحدی ،مقدم و پاکدل .)8938 ،قبل از آغاز تحلیل الگو ،مفروضههای خطی و نرمال
بودن احراز گردید .در این پژوهش ابتدا سازههای هیجانهای مثبت از ترکیب هیجانهای لذت ،غرور،
امیدواری و هیجانهای منفی از ترکیب هیجانهای ماللت ،شرم ،خشم و اضطراب ایجاد شد .راهبرد
یادگیری عمیق نیز از طریق ادغام راهبردهای بسط دادن ،سازماندهی و تفکر انتقادی حاصل شد .بدین
منظور سشاالت مرتبط با هر یک از مشلفهها در خرده مقیاسها باهم جمع و میانگین آنها بهعنوان

1. path analysis
2. Chi Square
)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Goodness of Fit Index (GFI
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

سال اول ،شماره  ،1زمستان 39

نمرهی سازه جدید تلقی گردید.

35

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

نتایج
دامنه سنی شرکتکنندگان در پقژوهش بقین  82تقا  82سقال بقا میقانگین  85/82و انحقراف
استاندارد  0/62بود .بهمنظور آگاهی از اطالعات توصیفی این پژوهش در وهله اول ،میانگین
و انحراف معیار متغیرهای پژوهشی موردبررسی قرارگرفته است (جدول  .)8در این پژوهش
متغیرهای خودکارآمدی و ارزش تکلیف ،بهعنوان متغیرهای برونزای انگیزشی ،هیجانهای
مثبت و منفی متغیرهقای مقرتبط بقا هیجانهقای تحصقیلی و درنهایقت ،یقادگیری سقطحی و
یادگیری عمیق نیز بهعنوان راهبردهای یادگیری خودتنظیم موردبررسی قرارگرفتهاند .میانگین
و انحراف معیار درجشده در جدول  8بر مبنای نمرات کسبشقدهی آزمودنیهقا در خقرده
مقیاسهای پرسشنامه یادگیری خودتنظیم و هیجانهای پیشرفت میباشند .بر اساس جدول ،8
از میان عوامل انگیزشی ،خودکارآمدی با میانگین  M=5/25باالترین عامل انگیزشی ،از بین
هیجانهای تحصیلی ،هیجانهای مثبت با میانگین  M=5/81و از میقان راهبردهقا ،یقادگیری
سطحی با میانگین  M=5/84بیشترین مقادیر را بقه خقود اختصقاص دادهانقد .شقاخصهای
کجی و کشیدگی گزارششده در جدول  8حاکی از نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهشقی
است.
جدول  .8اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف
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متغیرها

میانگین

ارزش تکلیف

5/41

8/04

خودکارآمدی

5/25

8/09

-0/12

هیجانهای مثبت

5/81

8/05

-0/28

0/99

هیجانهای منفی

9/43

8/26

0/94

- 0/2

یادگیری سطحی

5/84

8/49

-0/23

-0/83

یادگیری عمیق

2/11

8/03

-0/28

0/09

معیار

کجی

کشیدگی

-0/33

0/32
0/53

با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش ،بررسی ارتباط مشلفههای انگیزشی یقادگیری ،هیجانهقای
تحصیلی و راهبردهای یادگیری خقودتنظیم درس ریاضقی بقوده اسقت ،در ادامقه مقاتریس همبسقتگی
متغیرها گزارششده است( .جدول  .)4جدول مربوط بقه مقاتریس همبسقتگی نشقان میدهقد کقه
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رابطهی ارزش تکلیف و خودکارآمدی با هیجانهای مثبت ،معنیدار و مثبت اسقت .هیجانهقای
منفی نیز رابطه منفی و معنیداری باارزش تکلیف و خودکارآمقدی دارنقد .رابطقهی راهبردهقای
یادگیری عمیق و تکرار باارزش تکلیف ،خودکارآمدی و هیجانهای مثبت ،مثبت و معنقیدار و
با هیجانهای منفی ،معنقیدار و منفقی اسقت .بیشتقرین رابطقهی مثبقت بقین سقازهای مربقوط بقه
هیجانهققای مثبققت و خودکارآمققدی ( )r=542و بققاالترین رابطققه منفققی بقین سققازهای مربققوط بققه
هیجانهققای منفققی و خودکارآمققدی ( )r=-929اسققت .کمتققرین ضققرایب همبسققتگی مربققوط بققه
راهبردهای یادگیری سطحی و یادگیری عمیق با هیجانهای منفی است.
جدول  .4ماتریو همبستگی بین متغیرهای پژوهش
8
8

ارزش تکلیف

4

خودکارآمدی

**

9

هیجانهای مثبت

**

2

هیجانهای منفی

4

2

9

6

5

8
0/68
0/58

**

- 0/99

**

8
**

0/54

**

- 0/92

**

8
**

- 0/20

**

8
*

5

یادگیری سطحی

0/23

0/24

0/93

- 0/89

8

6

یادگیری عمیق

**0/21

**0/50

**0/22

**- 0/40

**0/68
**

8
*

P <0/05, P <0/08

در این پژوهش با توجه به الگوهای نظری و پیشینه تجربی و باهدف بررسی رابطه علی عوامل
انگیزشی خودکارآمدی و ارزش تکلیف بقا هیجانهقای تحصقیلی مثبقت و منفقی و راهبردهقای
یادگیری خودتنظیم یادگیری سطحی و یادگیری عمیق از روش تحلیل مسیر استفاده شد .در ایقن
الگققو خودکارآمققدی و ارزش تکلیققف بققهعنوان متغیرهققای بققرونزا و هیجانهققای تحصققیلی و
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R4=0/86

هیجانهای
منفی

**- 0/82
ارزش تکلیف

*

0/84

**-0/42

**

0/92

**0/44
**0/66

**0/46

خودکارآمدی

**0/92

0/98

=0/43

R

یادگیری سطحی

**0/16
0/02

**

4

هیجانهای
مثبت

**0/81

R4=0/92

یادگیری عمیق

**0/45

R1=1/22

P*<0/05 P**<0/08

شکل  .1برآورد پارامترها و ضرایب استانداردشده تأثیر خودکارآمدی و ارزش تکلیف بر هیجانهای تحصیلی
و انتخاب راهبردهای یادگیری خودتنظیم در الگوی مفروض
جدول  .2مشخص های برازندگی الگوی اولی
x2/df
55/44

CFI
0/16

NFI
0/16

GFI
0/34

AGFI
0/81

RMSEA
0/92

با توجه به شاخصهای برازندگی الگوی اولیه در جدول  ،9مشخص شد که برازندگی مقدل
در حد مناسب نیست ،بنابراین تغییراتی در الگو ایجاد گردید .شاخصهای اصالح نشقان داد کقه
با همبسته نمقودن برخقی از باقیمانقدههای درون مقیاسهقای الگقو ،شقاخصهای بقرازش بقهطور
قابققلتوجهی بهبققود مییابققد .ازآنجاکققه باقیمانققدهها اثراتققی را بازنمققایی میکننققد کققه در الگققو
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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موردتوجه قرار نگرفته است ،ازنظقر بقروس 8و اسقتیونس ،4000( 4نققل از واحقدی و همکقاران،
 )8913این شیوهی اصالح پذیرفتنی است .ضمناً ازآنجاکه در الگقوی مفقروض یکقی از مسقیرها
(اثر مستقیم هیجانهای منفی بر یادگیری عمیق) معنیدار نشده است ،درنتیجقه نمیتقوان الگقوی
مفروض را الگوی مناسبی برای تبیین راهبردهقای یقادگیری خقودتنظیم دانسقت .در ایقن شقرایط
1. Bruce
2. Stevens

آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس...

میتوان الگو را اصالح نمود .شقوماخر 8و لومقاکس ،4002( 4ترجمقه قاسقمی )8911 ،حقذف و
ثابت نگهداشتن مسیرهای غیر معنیدار را روش مناسبی در اصقالح الگوهقای علقی میداننقد .بقر
این اساس ،در پژوهش حاضر با حذف اثر مستقیم هیجانهای منفی بر یقادگیری عمیقق ،الگقوی
مفروض اصالح و مجدداً برازش داده شد.
R4=0/86

هیجانهای
منفی

**- 0/82
ارزش تکلیف

*0/03

**-0/42

4

=0/41

**0/92
**

یادگیری سطحی

**0/15

0/44

**0/66

**0/82
**0/45

خودکارآمدی
**

**0/99

0/98

R

هیجانهای
مثبت

R4=0/92

یادگیری عمیق

**0/49

R1=1/22

P*<0/05 P**<0/08

شکل  .2برآورد پارامترها و ضرایب استانداردشده تأثیر خودکارآمدی و ارزش تکلیف بر هیجانهای تحصیلی
و انتخاب راهبردهای یادگیری خودتنظیم در الگوی اصالحشده
جدول  .2مشخص های برازندگی الگوی اصالحشده
x2/df
4/86

CFI
0/33

NFI
0/33

GFI
0/33

AGFI
0/36

RMSEA
0/05

جدول  ،2شاخصهای برازش را پس از اصالح نشان میدهد .شاخصهای برازش منقدرج در
محقق این امکان را میدهد که عالوه بر اثرات مستقیم ،اثرات غیرمسقتقیم و اثقرات کقل متغیرهقا
بر یکدیگر را نیز موردبررسی قرار دهد .پقس از حقذف اثقر غیقر معنقیدار هیجانهقای منفقی بقر
یادگیری عمیق و بقرازش مجقدد الگقوی اصالحشقده ،پارامترهقای مربقوط بقه اثقرات مسقتقیم و
1. Schumacher
2. Lomax
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جدول  2حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی با دادهها برازش مطلوبی دارد .تحلیقل مسقیر بقه
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غیرمستقیم در الگو به شرح جدول  5بهدست آمقد .بقا توجقه بقه سقشاالت پژوهشقی یعنقی بررسقی
معنققیداری اثققرات مسققتقیم و غیرمسققتقیم عوامققل انگیزشققی ،هیجانهققای مثبققت و منفققی و انتخققاب
راهبردهای یادگیری خقودتنظیم ،نتقایج درجشقده در جقدول  5نشقان میدهقد کقه اثقرات غیرمسقتقیم
خودکارآمدی و ارزش تکلیف بر راهبردهای یادگیری سطحی معنیدار نیست؛ اما اثقرات غیرمسقتقیم
خودکارآمققدی ( )β=0/01و ارزش تکلیققف ( )β=0/02بققر راهبردهققای یققادگیری عمیققق در سققطح
 P<0/05معنیدار است .بدین ترتیب میتوان گفت هیجانهای تحصیلی مثبت بقین عوامقل انگیزشقی
یعنی خودکارآمدی ،ارزش تکلیف و راهبردهای یادگیری عمیقق ،نققش معنقیداری ایفقا نمودهانقد و
هیجانهای منفی چنین نقشی نداشتهاند .سایر اثرات مستقیم و اثرات کقل در سقطح  P<0/08معنقیدار
میباشند.
جدول  .2اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش
برآورد
متغیرها

اثرات

اثرت

مستقیم

غیرمستقیم

اثرت کل

واریانس
تبیین شده

بر روی راهبردهای یادگیری سطحی از
هیجانهای مثبت

**

0/82

-

هیجانهای منفی

*0/03

-

خودکارآمدی

**

ارزش تکلیف

**

0/86
0/92

0/02
0/02

**

0/82

*0/03

0/41

**

0/83

**

0/91

بر روی راهبردهای یادگیری عمیق از
**

هیجانهای مثبت

0/49

هیجانهای منفی

**

**

-

0/49

-

-

*

0/92

**
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خودکارآمدی

0/45

0/01

0/99

ارزش تکلیف

**0/44

*0/02

**0/43

بر روی هیجانهای مثبت از
خودکارآمدی

**

0/92

-

ارزش تکلیف

**0/98

-

**

0/92

**0/98

0/99

بر روی هیجانهای منفی از
خودکارآمدی

**

ارزش تکلیف

*

- 0/42

- 0/82

-

**

- 0/42

0/86

*

- 0/82

P*<0/00 P**<0/00
800
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بحث
هققدف از پققژوهش حاضققر بررسققی رابطققه خودکارآمققدی و ارزش تکلیققف بققا راهبردهققای
یادگیری سطحی و عمیق ،نقش هیجانهای مثبت و منفی در این رابطه و مشخص نمقودن اثقرات
کل ،مستقیم و غیرمستقیم بود .برای نیل به این منظور ،با توجه به نظریقه کنتقرل -ارزش (پکقران،
 )4006و الگقوی یقادگیری خققودتنظیم (پینتقریچ و دیگقروت )4002 ،8330 ،و پیشقینه تجربققی،
یک الگوی مفهومی پیشنهاد و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمقون ققرار گرفقت .نتقایج
تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهادی با دادههای پژوهش برازش نسقبتاً خقوبی دارد .الگقوی
تحلیقل مسقیر حقاکی از آن بقود کقه نقوع راهبردهقای یقادگیری دانشآمقوزان برحسقب عوامقل
انگیزشققی و هیجانهققای تحصققیلی آنققان متفققاوت اسققت .اسققتفاده دانشآمققوزان از راهبردهققای
یادگیری سطحی با هیجانهای مثبت و منفی و عوامل انگیزشی ارزش تکلیقف و خودکارآمقدی
مققرتبط اسققت .در راهبردهققای یققادگیری عمیققق ،هیجانهققای منفققی نقشققی ایفققا نمیکننققد و ایققن
راهبردها صرفاً از هیجانهای مثبت و عوامل انگیزشی تأثیر میپذیرند .در این الگقو  41درصقد از
واریانس راهبردهای یقادگیری مبتنقی بقر تکقرار و  92درصقد از واریقانس راهبردهقای یقادگیری
عمیق توسط عوامل انگیزشی و هیجانهای تحصیلی تبیین گردید.
الگوی حاضر با نظریه کنترل -ارزش پکقران ( )4006کقه هیجانهقا را نتیجقهی ارزیابیهقای
فرد از کنترل و ارزش میداند ،هماهن

است .از سوی دیگقر ،طبقق نظریقهی پکقران ( )4006و

همچنین الگقوی پینتقریچ و دیگقروت ( )4002 ،8330هیجانهقای مثبقت بقه یقادگیری عمیقق و
هیجانهققای منفققی بققه یققادگیری سققطحی میانجامنققد .نتققایج حاصققل از تحلیققل مسققیر و بررسققی
شاخصهای برازش الگو نیز وجود این ارتباط را تأیید نمود.
یادگیری عمیق و سطحی است .بدین معنی که دانشآموزانی که تکقالیف یقادگیری را بقاارزش
تلقی میکنند ،گرایش بیشتری به اسقتفاده از راهبردهقای هقم مبتنقی بقر یقادگیری عمیقق و هقم
یادگیری سطحی دارند .بخشی از این یافته یعنی ارتبقاط ارزش تکلیقف بقا راهبردهقای یقادگیری
عمیق با نتایج پژوهش گرین و همکاران ( ،)4002غالمعلی لواسانی و همکقاران ( )8938و ربقانی
و یوسفی ( )8938همسویی دارد؛ اما این یافته پژوهش فعلی کقه ارزش تکلیقف بقا راهبردهقای
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یادگیری مبتنی بر یادگیری سطحی و تکرار ارتباط دارد ،یعنی دانشآموزانی کقه بقرای تکقالیف
یادگیری ارزش بیشتری قائل هستند از راهبردهای یادگیری مبتنی بر تکرار اسقتفاده میکننقد بقا
بخشققی از یافتققههای ربققانی و یوسققفی ( )8938و نتققایج پققژوهش بیرامققی و همکققاران ()8913
همخققوانی دارد و بققا یافتققههای پژوهشهققای غالمعلققی لواسققانی و همکققاران ( )8938و گققرین و
همکققاران ( )4002همسققویی نققدارد .در تبیققین یافتققهی اخیققر میتققوان گفققت دانشآمققوزان در
یادگیری مطالب درسی عالوه بر فهم عمیق ،بقه حفقظ نمقودن و تکقرار مطالقب درسقی نیقز نیقاز
دارند .همبستگی باالی این راهبردهای یقادگیری ( )r=-682در جقدول  4نشقان دادهشقده اسقت.
البته نظام آموزشی ،هنجارها و باورهای فراگیران را نیز میتوان در این امر دخیل دانست (الیقم،8
 ،4006نقل از بیرامی و همکاران)8938 ،؛ یعنی اگر نظام ارزشقیابی و امتحانقات پایقانی مبتنقی بقر
محفوظات باشد ،دانشآموزان نیز به راهبردهای مبتنی بر مرور ذهنقی و تکقرار گقرایش خواهنقد
یافت.
یافتققهی دیگققر پققژوهش حاضققر ،ارتبققاط معنققیدار خودکارآمققدی بققا راهبردهققای یققادگیری
خودتنظیم است .بر اساس نتایج تحلیقل مسقیر ،رابطقهی خودکارآمقدی بقا راهبردهقای یقادگیری
سققطحی و مبتنققی بققر تکققرار و همچنققین راهبردهققای یققادگیری عمیققق ،معنققیدار و مثبققت اسققت؛
بهعبارتدیگر ،دانشآموزانی که خود را قادر به انجام تکالیف ریاضی و دستیابی به موفقیقت در
ایققن درس تلقققی میکننققد ،از هققر دو نققوع راهبققرد یققادگیری اسققتفاده مینماینققد؛ بققااینحققال،
دانشآموزان با خودکارآمدی باال ،نسبت به دانشآمقوزان دارای خودکارآمقدی پقایین ،بیشتقر
گرایش دارند تا راهبردهای یادگیری عمیق را بهکارگیرند .ایقن یافتقه پژوهشقی بقا نتقایج تحقیقق
غالمعلی لواسانی و همکاران ( ،)8938گرین و همکاران ( ،)4002پینتقریچ و دیگقروت (،8330
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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 ،)4002پقاریس و اککقا ( ،8316نققل از کجبقاف و همکقاران )8914 ،و ربقانی و یوسققفی ()8938
همسویی دارد.
یافتهی دیگر پژوهش ،ارتباط معنیدار ارزش تکلیف با هیجانهای مثبقت و هیجانهقای
منفی است؛ یعنی دانشآمقوزانی کقه تکقالیف ریاضقی را ارزشقمند تلققی میکننقد بیشتقر
احتمال دارد که در کالس ریاضی هیجانهای مثبت را تجربقه کننقد و از سقوی دیگقر اگقر
1. Lime
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دانش آموزان تکالیف ریاضی را باارزش تلقی نکنند ،در کالس ریاضی هیجانهای منفی را
تجربه خواهند نمود .این یافته پژوهش نیز در راستای نظریهی کنترل -ارزش پکران ()4006
اسققت .پققژوهش انجققامیافتققه توسققط ه قاراکیویکز و همکققاران ( )4084نیققز نشققان میدهققد
دانشآمقوزانی کقه بقرای تکقالیف ریاضققی ارزش کقاربردی بیشتقری قائقل هسقتند ،لققذت
بیشتری را در ایقن درس تجربقه میکننقد .یافتقههای پقژوهش پکقران و همکقاران ()4080
حاکی از آن است که هیجان منفی ماللت ،باارزش تکلیف پایین همبسته اسقت؛ یعنقی اگقر
دانشآموزان تکلیف یادگیری را باارزش تلقی نکنند ،احساس ماللت خواهند نمود.
یکی از یافتههای پژوهش فعلی این است که خودکارآمقدی ،رابطقهای مثبقت و معنقیدار بقا
هیجانهای مثبت و رابطهای منفی و معنیدار با هیجانهای منفقی دارد؛ یعنقی دانشآمقوزانی کقه
خودکارآمدی باالتری دارند ،هیجانهای تحصقیلی مثبقت و دانشآمقوزانی کقه خودکارآمقدی
پایینتری دارند ،هیجانهای منفی را تجربه میکننقد .ایقن یافتقه بقا نظریقه کنتقرل -ارزش پکقران
( )4006همسققویی دارد .بققر اسققاس نظریققه پکققران ( ،)4006هیجانهققای تحصققیلی بققهطور عمققده
بهوسیلهی ارزیابیهای فرد از کنترل و ارزش بقه وجقود میآینقد .منظقور از ارزیابیهقای کنتقرل،
ادراک کنترلپذیری فعالیتهای تحصیلی و بازدههای آنها است که بخش عمدهی آن مربقوط
به خودکارآمدی تحصیلی است .بر این اساس ،هر چه سطح کنتقرلِ ادراکشقده بیشتقر باشقد،
هیجانهای خوشایند همچون لقذت ،امیقدواری و غقرور بیشتقر تجربقه خواهنقد شقد؛ در مقابقل
سطوح پایین کنترلِ ادراکشده ،با هیجانهای ناخوشایند مانند اضطراب ،خشم و ناامیدی همقراه
است .بندورا ( ،8332نقل از گوئتز و همکاران )4080 ،نیز باورهقای خودکارآمقدی را مقرتبط بقا
تجارب هیجانی دانسته است .بر این اسقاس ،باورهقای خودکارآمقدی بهواسقطه افکقار ،اَعمقال و
معطوف به هیجانها چنین فرض شده است که باورهای مذکور بهطور مسقتقیم در پدیقد آوردن
یک نیمرخ هیجانی مثبت سهیم هستند.
نتیجه دیگر حاصل از تحلیل مسقیر ایقن اسقت کقه هیجانهقای منفقی رابطقهی معنقیداری بقا
راهبردهای یادگیری عمیقق ندارنقد؛ یعنقی در مقورد دانشآمقوزانی کقه در کالسهقای ریاضقی
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همچنین بقهطور مسقتقیم بقر هیجانهقا تقأثیر میگذارنقد .در خصقوص باورهقای خودکارآمقدیِ

هیجانهای منفی را تجربه میکننقد ،نمیتقوان اسقتفاده آنقان را از راهبردهقای یقادگیری عمیقق
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پیشبینی نمود .از سقوی دیگقر رابطقهی معنقیداری بقین هیجانهقای منفقی و یقادگیری سقطحی
مشاهده گردید .این یافتهها با نظریه کنترل -ارزش پکران ( )4006همخوانی دارد .بقر اسقاس ایقن
نظریه ،هیجانهای منفی ،دانشآموزان را به اسقتفاده از راهبردهقای یقادگیری خطقی و مبتنقی بقر
تکرار سوق میدهند .نکتهی مهم دیگری که از این یافته میتقوان اسقتنباط نمقود ایقن اسقت کقه
وقتی هیجانهای منفی تجربه میشوند ،به دلیل ارتباط منفقی خودکارآمقدی و ارزش تکلیقف بقا
ایققن هیجانهققا ،تققأثیرات مثبققت و مسققتقیم خودکارآمققدی و ارزش تکلیققف نیققز بققر راهبردهققای
یادگیری وجود نخواهد داشت؛ یعنی دانشآموزی کقه در حقال تجربقهی هیجانهقای منفقی در
کالس ریاضی است ،همزمان از خودکارآمدی پایینی برخقوردار اسقت و ارزش چنقدانی بقرای
تکالیف یادگیری قائل نیسقت ،بنقابراین بقر اسقاس الگقوی تحلیقل مسقیر ،ایقن قبیقل فراگیقران از
هیچیک از پیشبینی کنندههای راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخوردار نخواهند بود.
یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که هیجانهای مثبت ،گقرایش فراگیقران را بقه اسقتفاده از
راهبردهای یادگیری عمیق و همچنین راهبردهای مبتنی بقر تکقرار پیشبینقی میکننقد .مقایسقهی
ضرایب مسیرها از هیجانهای مثبت به سمت راهبردهای یادگیری حاکی از آن است که ارتبقاط
هیجانهای مثبت با راهبردهای یادگیری عمیق بیشتر از راهبردهقای یقادگیری سقطحی اسقت و
این یافتقه نیقز بقا پژوهشهقای پکقران و همکقاران ( ،)4080احمقد و همکقاران ( )4089و مگقا و
همکاران ( )4089همسویی دارد.
با توجه بقه یافتقههای ایقن پقژوهش میتقوان گفقت بقا ارتققای خودکارآمقدی و ارزش
ادراکشدهی تکالیف یادگیری ریاضی در فراگیران میتوان یادگیری و درنهایت پیشقرفت
تحصیلی آنان را بهبود بخشید .ایقن امقر میتوانقد بقه تجربقهی هیجانهقای مثبقت بیشتقر و
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کاهش هیجانهای منفی در محیط مدرسه بیانجامد .این نکته که صرفاً هیجانهای مثبقت بقه
یادگیری عمیق در ریاضی منجر میشوند ،شاید حقاوی ایقن توصقیهی کقاربردی باشقد کقه
برای نیقل بقه یقادگیری پایقدار و عمیقق در دروسقی ماننقد ریاضقی کقه فراگیقران اغلقب در
آموختن آن احساس ناکامی میکنند ،ایجاد فضای مثبت ،برانگیزنده و مبتنی بر موفقیقت در
کالس درس میتواند مفید و مشثر باشد .پیشگیری از بروز هیجانهقای منفقی حقائز اهمیقت
مضاعف است؛ زیرا نهتنها این هیجانها به یادگیری عمیق منجر نمیشوند ،بلکه بروز ایقن
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قبیل هیجانها به معنی خودکارآمدی و ارزش تکلیف پایین اسقت کقه اثقرات مسقتقیمی بقر
راهبردهای یادگیری دارند.
در این پژوهش محدودیتهایی نیز وجود داشت .ازجمله اینکقه نمونقه تحقیقق منحصقر بقه
دانشآموزان پسر پایه اول دبیرستانهای دولتی نواحی پنجگانه شقهر تبریقز بقود؛ بنقابراین عوامقل
مققرتبط بققا موقعیققت جغرافیققایی ،سققن و جنسققیت ممکققن اسققت در نتققایج تأثیرگققذار باشققند و
تعمیمیافتهها در سایر موقعیتها باید با در نظر گرفتن این محدودیتها صورت گیرد.
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