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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری روابط متغیرهای منابع اطالعات خودکارآمدی ،باورهای
خودکارآمدی ،هدفگذاری و خودتنظیمی با عملکرد ریاضی انجام شد .جامعه پژوهش کلیه دانشآموزان
پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج هستند که از این جامعه به شیوه تصادفی ،نمونهای به حجم 653
دانشآموز انتخاب گردید .ابزار پژوهش پرسشنامههای منابع اطالعات خودکارآمدی در ریاضیات،
پرسشنامه هدفگذاری ،پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی و پرسشنامه خودتنظیمی ریاضی بود .نتایج حاصل
از آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول بیانگر پایایی و روایی مناسب ابزار پژوهش بود .دادهها با
استفاده از تکنیک آماری مدل یابی معادالت ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی) با نرمافزار LISREL 8/50
تحلیل شد ،نتایج بیانگر آناند :متغیر باورهای خودکارآمدی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار در سطح
 2/25بر عملکرد ریاضی به مقدار ( )2/185و فاقد اثر غیرمستقیم و اثر کل بر متغیر عملکرد ریاضی برابر با
( )2/185بود .متغیر هدفگذاری دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح  2/25بر عملکرد ریاضی به
مقدار ( ،)2/316اثر غیرمستقیم مثبت ( )2/055و اثر کل ( )2/333بر متغیر عملکرد ریاضی بود .متغیر
خودتنظیمی دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح  2/25بر عملکرد ریاضی به مقدار ( ،)2/603اثر
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غیرمستقیم مثبت ( )2/552و اثر کل ( )2/153بر متغیر عملکرد ریاضی بود .متغیر منابع اطالعات
خودکارآمدی دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح  2/25بر عملکرد ریاضی به مقدار ( ،)2/556اثر
غیرمستقیم مثبت ( )2/135و اثر کل ( )2/313بر متغیر عملکرد ریاضی بود.

واژگان کلیدی :منابع اطالعات خود کارآمدی ،باورهای خودکارآمدی ،هدفگذاری،
خودتنظیمی ،عملکرد ریاضی

مقدمه
پیشرفت تحصیلی 5و عوامل مؤثر بر آن بهعنوان یکی از متغیرهای محوری و اساسی در
آموزشوپرورش ،همواره موردتوجه پژوهشگران و روان شناسان تربیتی بوده است.
تحقیقات چند سال اخیر دراینارتباط ،بیشتر از آنکه به نقش عوامل غیرقابلکنترل ،نظیر
هوش و حافظه بپردازد ،به نقش عناصر آموزش پذیر و کنترلپذیر ،نظیر فراشناخت ،عوامل
محیطی و عوامل شناختی تأکید دارند (استریکلند و گالیمبال .)0225 ،0در همین راستا
روانشناسان و پژوهشگران تربیتی ،پس از تحقیق فراوان به این نتیجه رسیدهاند که از عوامل
مهم و مؤثر در پیشرفت تحصیلی بهویژه درس ریاضی ،مواردی از قبیل منابع اطالعات
خودکارآمدی ،6باورهای خودکارآمدی ،3خودتنظیمی 1و هدفگذاری 3میباشند.
عملکرد نامناسب دانشآموزان در درس ریاضی در داخل کشور و رتبههای بسیار
ضعیف دانشآموزان پایههای دوم و سوم راهنمایی در «سومین مطالعه بینالمللی ریاضیات
و علوم )5676-73( »7و تکرار آن در سال تحصیلی  5677-78شاهدی بر ضعف عملکرد
ریاضی دانشآموزان ایرانی است (کیامنش و نوری5673 ،؛ کیامنش و خیریه.)5675 ،
همچنین شواهد متعدد ،ناظر به ضعف عملکرد ریاضی دانشآموزان است ،پژوهشگران

1. Academic achievement
2. Strickland, O.L. & Galimbal, M.
3. Sources of Self-Efficacy Information
4. Self-efficacy
5. Self-regulation
6. Goal-Setting
)7. Third International and Science Study (TIMSS
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پیرو نظریه بندورا (مثل هاکت 5و بتز5585 ،؛ لنت ،لوپز و بیشک ،)5555 ،0مطالعات خود را
بر «باورهای خودکارآمدی در ریاضی» و سایر متغیرهای شخصی که در کنار یا بهواسطه
این باورها بر عملکرد ریاضی مؤثر هستند ،متمرکز کردهاند (شانک و پاجارس.)0220 ،6
عالوه بر خودکارآمدی ریاضی عوامل دیگری مانند منابع اطالعات خودکارآمدی
(بندورا )5583 ،3خودتنظیمی (زیمرمان )0222،1و هدفگذاری (ارلی 3و همکاران)5587،
بر عملکرد ریاضی دانشآموزان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر دارند.
نظریه شناختی -اجتماعی بندورا ( )5583بر اهمیت باورهای خودکارآمدی یا «ارزیابی
فرد از تواناییهای خود -سازماندهی و اجرای رفتار الزم جهت رسیدن به عملکردهای
معین» در شکلدهی و تنظیم رفتار تأکید میکند .در بین چهار منبع اطالعات
خودکارآمدی« ،دستاوردهای عملکرد» بهعنوان مهمترین منبع ،حاصل تجارب موفق یا
ناموفق فرد است که به نظر شانک ( )5583باعث ارتقاء سطح خودکارآمدی و پیشرفت فرد
میشود (نقل در شانک.)0222 ،
در الگوهای علّی از پیشرفت ریاضی (پاجارس و میلر5553 ،7؛ پاجارس5553b ،؛
استیونس ،آرتورو تالنت -رانلز )0223 ،8نیز تجارب قبلی ریاضی تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم
(بهواسطه باورهای خودکارآمدی ریاضی) بر عملکرد ریاضی داشته است ،همچنین
استیونس و همکاران ( )0223نشان دادند که ترغیب فرزندان به انتخاب رشتههای وابسته به
ریاضیات ،ضمن افزایش دادن سطح خودکارآمدی آنها ،اثرات تجارب ضعیف قبلی را
نیز محدود میکند .نظریه شناختی -اجتماعی نقش ویژهای برای تواناییهای شناختی در
رفتار حل مسئله قائل است .بر این اساس پاجارس ( )5553bبا ارائه دو الگوی ساختاری در
پیشبینی عملکرد ریاضی دانشآموزان عادی و تیزهوش ،دریافت توانایی شناختی در
1. Hacket, G; Betz, N.E.
2. Lent, R.W; Lopez, F.G. & Bieschke, K.J.
3. Shunk, D.H.; Pajares, F.
4. Bandura, A.
5. Zimmerman, B. J.
6. Earley, P.c., Wajnaroski., & Prest, W.
7. Pajares, F, & Miller, M.D.
8. Stevens, T.O.; Arturo, L.W.; Tallent-Rennels, M.K.

 / 63فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره هفتم ،شمارة  ،26زمستان 1595

الگوی دانشآموزان عادی پس از خودکارآمدی ریاضی و عملکرد قبلی مهمترین عامل
مؤثر بر عملکرد ریاضی و در الگوهای دانشآموزان تیزهوش بهواسطه خودکارآمدی
ریاضی بر عملکرد مؤثر بوده است.
رابطه استفاده از راهبردهای مختلف شناختی و فراشناختی با عملکرد حل مسئله و
پیشرفت ریاضی و رابطه منابع اطالعات خودکارآمدی با راهبردهای خودتنظیمی در
مطالعات بروکوسک ی ،)5550( 5آلی س ،)5556( 0کا ر 6و بیدلکم پ )5558( 3و
دیکلرك ،1دیسوت و رویرز ( )0222نیز نشان داده شده است (نقل در دیسوت ،رویرزو
بایس .)0225 ،3دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش زیمرمن ( )5585و شانک ()5551
بهواسطه استفاده از راهبردهای خودتنظیمی و ادراکات خودکارآمدی پیشرفت تحصیلی
بهتری نشان دادند .مطالعات شانک و زیمرمن ( ،)5557شانک ( )5555و ( ،)5586میگدلی

7

و همکاران ( ،)5557تربورگ ،)5573( 8گا 5576( 5و  ،)5575بندورا و همکاران ( 5586و
 ،)5583دویکر )5558( 52و آرادن 55و همکاران ( ،)5557روبین 50و همکاران (،)0225
جناروسکی 56و پرست )5587( 53به نقل از دیسوت ،رویرزو بایس ( )0225نشان دادند که
رابطه مثبت بین منابع اطالعات خودکارآمدی و باورهای خودکارآمدی با هدفگذاری
وجود دارد .همچنین مطالعات تربورگ ( ،)5573ارلی و همکاران ( ،)5587لیت،)5588( 51

1. Brokowski, H.A.
2. Allis, L.T.
3. Carr, K.N.
4. Biddlcamp, C.W.
5. Declerk, D.V.
6. Desoete, A; Royers, H, Buysse.
7. Middleton, M.J., & Midgley, C
8. Terborg, J.K.
9. Gaa, J.P.
10. Dowker, A.
11. Aradan, R.S.
12. Robin, K.T.
13. Jenaroski, S.E.
14. Preast, N.F.
15. Litt, M.D.
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اریز 5و همکاران ( ،)5552استریکلند و همکاران ( ،)0225گا ( 5576و  )5575بیانگر وجود
رابطه مثبت بین هدفگذاری با عملکرد ریاضی دانشآموزان هستند.
لذا مقاله حاضر قصد بررسی روابطط منطابع اطالعطات خودکارآمطدی ،خودکارآمطدی،
خودتنظیمی و هدفگذاری با عملکرد ریاضی دانشآمطوزان پایطه نهطم مقططع متوسططه اول
شهرستان سنندج بر طبق مدل مفهومی زیر را دارد.

شکل  .1مدل مفهومی عملکرد ریاضی

فرضیه های پژوهش از قرار ذیل است:
 -1متغیرهای منابع اطالعات خودکارآمدی ،هدفگذاری ،باورهای خودکارآمدی و
خودتنظیمی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد ریاضی هستند.
 -0متغیرهای هدفگذاری ،خودتنظیمی و منابع اطالعات خودکارآمدی دارای اثر مستقیم،
مثبت و معنادار بر متغیر باورهای خودکارآمدی هستند.
 -6متغیر منابع اطالعات خودکارآمدی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر متغیرهای
هدفگذاری و خودتنظیمی است.
 -3مدل ساختاری عملکرد ریاضی در جامعه پژوهش قابلیت کاربرد دارد.
1. Erez, M., Gopher, D., & Arzi, N.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری
دادهها جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی و بهطور خاص مدل یابی
معادالت ساختاری یا لیزرل است .مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چند
متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل
خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را به
گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد (هومن ،5683،ص .)55
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان
سنندج تشکیل میدهند .نمونه موردبررسی این پژوهش  185نفر شامل  053دانشآموز
دختر و  056دانشآموز پسر بود که بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .از هر مدرسه
 02دانشآموز بهصورت تصادفی انتخاب شدند ،بعد از اعمال متغیرهای کنترل یعنی تعداد
فرزندان خانواده و باسواد بودن پدر و مادر ،تعداد کل نمونه به  308دانشآموز و در ریزش
نهایی (به دلیل عدم همکاری بعضی از والدین) تعداد آنها به  653دانشآموز رسید.
ابزارهای پژوهش از قرار ذیل است:
منابع اطالعات خودکارآمدی ریاضی :لنت و همکاران ( )5555بر اساس دیدگاه بندورا در
زمینه چهار منبع کسب اطالعات خودکارآمدی ،پرسشنامهای با چهل ماده تهیه کردند که
میزان توافق دانشجویان با هر یک از عبارات مربوط به این منابع (دستاورد عملکرد ،تجارب
جانشینی ،ترغیب کالمی ،حاالت زیستشناختی و عاطفی) را در یک مقیاس لیکرت
چهاردرجهای میسنجد.
پرسشنامه خودتنظیمی ریاضی :این پرسشنامه شامل  62سؤال است ،گزینههای آن بهصورت
لیکرت  1درجهای تنظیم شده است .این پرسشنامه بر اساس پژوهشهایی که بهوسیله میلر
( ،)5553پاجارس و میلر ( ،)5557میدگلی و همکاران ( )5557و پاچارس و میلر ()5553
در حوزه درس ریاضی تنظیم شده است.
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پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی :هماهنگ با آموزههای بندورا ( )5583مبنی بر لزوم تشابه
محتوایی ابزار سنجش خودکارآمدی با آزمون اندازهگیری عملکرد و در ساختاری مشابه
با پرسشنامه پاجارس ( ،)5553این پرسشنامه با  53عبارت از بخشهای حساب ،بردار،
معادله خط ،جبر و هندسه کتاب ریاضیات پایه نهم مقطع متوسطه اول با همکاری و نظارت
تعدادی از دبیران مجرب ریاضی تهیه گردید که میزان اطمینان پاسخگو به ارائه پاسخ
صحیح به هر سؤال را در قالب یک پیوستار پنجدرجهای (از کامالً مطمئنم که میتوانم تا
کامالً مطمئنم که نمیتوانم) میسنجد.
پرسشنامه هدفگذاری :در پژوهش حاضر جهت اندازهگیری هدفگذاری از مقیاس
هدفگذاری تحصیلی الك و بریان ( )5583که از مطالعه زیمرمن و همکاران ()5550
اقتباسشده ،استفاده شد .الزم به ذکر است که این مقیاس نمره مورد انتظار دانشآموز و
حداقل نمره رضایتبخش در درس خاص را اندازه میگیرد .لذا در پژوهش حاضر میزان
هدفگذاری دانشآموزان برحسب نمرهگذاری پنجگانه ( 5الی  )1در درس ریاضی مرتب
و درجهبندی شد.
پایایی و روایی ابزار :جهت اطمینان از پایایی آزمون بکار رفته در این پژوهش ،آلفای
کرونباخ زیر مقیاسها و کل مقیاسهای پرسشنامه محاسبه گردید که نتایج آن در جدول
شماره  5ارائه شده است.
جدول  .1ضرایب پایایی ابزارهای پژوهش
آلفای کرانباخ
باورهای خودکارآمدی

2/875

هدفگذاری

2/778

خودتنظیمی

2/825

منابع اطالعات خودکارآمدی

2/873

با توجه به مقادیر آلفای کرانباخ بهدستآمده میتوان گفت ابزارهای پژوهش از پایایی
نسبتاً باالیی برخوردارند .جهت تعیین روایی ابزار از روش تحلیلی عاملی تأییدی استفاده
شد که نتایج آن در جدول شماره  0ارائه میگردد.
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جدول  .2برازندگی مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی)
خی دو

آزمون

RMSEA

GFI

CFI

AGFI

باورهای خود کارآمدی

P*)2/578( 60/31

2/225

2/55

2/53

2/55

هدفگذاری

P*)2/785( 53/50

2/223

2/53

2/51

2/56

خودتنظیمی

P*)2/318( 08/72

2/227

2/56

2/53

2/56

P*)2/068( 35/58

2/255

2/50

2/56

2/52

منابع اطالعات خود کارآمدی

در مدل اندازهگیری تحقیق حاضر مقدار خی دو بهدستآمده برای هریک از پرسشنامه

در سطح  2/21معنادار نبود ،همچنین با توجه به شطاخ هطای  GFI ، CFI،RMSEAو
 AGFIمدل اندازهگیری هر یک از پرسشنامهها مطلوب و مناسب قلمداد میشود.
شیوه تحلیل دادهها :در تحقیق حاضر اطالعات بهدستآمده با استفاده از تکنیکهای آمار
توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند ،در تحلیل توصیفی از جدول توزیطع
فراوانی ،شاخ

های مرکزی ،پراکنطدگی و نمودارهطا بطا اسطتفاده از نطرمافزارهطای آمطاری

 SPSS ،EXEELو در تحلیل استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معطادالت سطاختاری
(تحلیل مسیر تأییدی) با استفاده از نرمافزار  LISREL 8/50استفاده گردید.

یافتهها
الف :یافتههای توصیفي
جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

فراوانی

باورهای خود کارآمدی

13/85

8/75

53

82

653

هدفگذاری

51/53

0/06

1

02

653

خودتنظیمی

87/53

5/58

62

512

653

منابع اطالعات خود کارآمدی

53/50

55/15

32

532

653
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق
به ترتیب باورهای خودکار آمدی ( 13/85و  ،)8/75هدفگذاری ( 51/53و ،)0/06
خودتنظیمی ( 87/53و  )5/58و منابع اطالعات خودکارآمدی ( 53/50و  )55/15میباشند.
جدول  .4بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق
عملکرد

باورهای

ریاضی

خودکارآمدی

باورهای خودکارآمدی

*2/782

5

هدفگذاری

*2/331

*2/313

5

خودتنظیمی

*2/368

*2/685

*2/006

5

منابع اطالعات خود کارآمدی

*2/605

*2/316

*2/615

*2/501

هدفگذاری

خودتنظیمی

منابع اطالعات
خودکارآمدی

5

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها میتوان گفت متغیر عملکرد ریاضی با
متغیرهای باورهای خودکارآمدی ( ،)2/78هدفگذاری ( ،)2/331خودتنظیمی ( )2/368و
منابع اطالعات خودکارآمدی ( )2/605دارای رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح 2/25
است.
متغیر باورهای خودکارآمدی با متغیرهای هدفگذاری ( ،)2/313خودتنظیمی ()2/685
و منابع اطالعات خودکارآمدی ( )2/316دارای رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح
 2/25است.
متغیر هدفگذاری دارای رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح  2/25با متغیرهای
خودتنظیمی ( )2/006و منابع اطالعات خودکارآمدی ( )2/615است.
متغیر خودتنظیمی دارای رابطه مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح  2/25با متغیر منابع
اطالعات خودکارآمدی ( )2/501است.
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ب :یافتههای مبتني بر فرضیات تحقیق
فرضیه اول :متغیرهای منابع اطالعات خودکارآمدی ،باورهای خودکارآمدی،
هدفگذاری و خودتنظیمی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد ریاضی
هستند.
جدول  .5بررسی اثر متغیرهای خودکارآمدی ،هدفگذاری و خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی
b

β

T

Sig.

منابع اطالعات خودکارآمدی

5/77

2/556

8/81

*2/25

باورهای خودکارآمدی

50/33

2/185

5/87

*2/25

هدفگذاری

7/85

2/316

8/50

*2/25

خودتنظیمی

1/13

2/603

7/88

*2/25

متغیر مستقل

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها :متغیرهای منابع اطالعات خودکارآمدی
( ،)2/556باورهای خودکارآمدی ( ،)2/185هدفگذاری ( )2/316و خودتنظیمی
( )2/603دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار در سطح  2/25بر متغیر عملکرد ریاضی
هستند.
فرضیه دوم :متغیرهای هدفگذاری ،خودتنظیمی و منابع اطالعاتی خودکارآمدی
دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر متغیر باورهای خودکارآمدی هستند.
جدول  .6بررسی اثر متغیرهای هدفگذاری ،خودتنظیمی و منابع اطالعات خودکارآمدی
بر باورهای خودکارآمدی
b

β

T

Sig.

هدفگذاری

7/05

2/615

3/35

*2/25

خودتنظیمی

1/70

2/605

1/50

*2/25

منابع اطالعات خودکارآمدی

8/13

2/318

7/88

*2/25

متغیر مستقل
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها :متغیرهای هدفگذاری ( ،)2/615خودتنظیمی
( )2/605و متغیر منابع اطالعات خودکارآمدی ( )2/318دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار
در سطح  2/25بر متغیر عملکرد ریاضی هستند.
فرضیه سوم :متغیر منابع اطالعات خودکارآمدی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر
متغیرهای هدفگذاری و خودتنظیمی است.
جدول  .7بررسی اثر متغیر منابع اطالعات خودکارآمدی بر متغیرهای هدفگذاری و خودتنظیمی
b

β

T

Sig.

منابع اطالعات

هدفگذاری

1/52

2/013

8/31

*2/21

خودکارآمدی

خودتنظیمی

3/78

2/585

1/73

*2/21

متغیر مستقل

متغیر وابسته

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها :متغیر منابع اطالعات خودکارآمدی دارای اثر
مستقیم ،مثبت و معنادار در سطح  2/25بر متغیرهای هدفگذاری ( )2/013و خودتنظیمی
( )2/585است.
فرضیه چهارم :مدل ساختاری عملکرد ریاضی در جامعه پژوهش قابلیت کاربرد دارد.

شکل  .2مدل تجربی عملکرد ریاضی
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جدول  .8برازندگی مدل ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی)
برآورد

شاخ

)520/00(P =2.713

نسبت مجذور کای بر درجه آزادی
شاخ

برازندگی تطبیقی ()CFI

2/53

شاخ

نرم شده برازندگی ()NFI

./50

جذر برآورد واریانس خطای تقریب ))RMSEA
نکویی برازش ))GFI

./53

تعدیلشده نکویی برازش ))AGFI

./50

شاخ
شاخ

.250

در مدل ساختاری تحقیق حاضر ،مقدار خی دو بهدستآمده برابر بطا  520/00اسطت کطه
این مقدار در سطح  2/21معنادار نیست و حاکی از برازش مطدل بطا دادههطا اسطت .همچنطین
مقادیر  GFI،RMSEA،NFI ،CFIو  AGFIبه ترتیب برابطر بطا ،2/250 ،2/50 ،2/53
 2/53و  2/50اسططت کططه بیططانگر میططزان خطططای کططم در انططدازهگیططری بططا توجططه بططه شططاخ
 RMSEAو بططرازش مططدل سططاختاری بططا توجططه بططه شططاخ

هططای  GFI ،NFI ،CFIو

 AGFIبا دادهها قلمداد میشود.
جدول  .9بررسی اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرها بر متغیر وابسته (عملکرد ریاضی)
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

باورهای خودکارآمدی

2/185

-

2/185

هدفگذاری

2/316

2/055

2/333

خودتنظیمی

2/603

2/552

2/153

2/556

2/135

2/313

منابع اطالعات خود کارآمدی

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها و نمودار مسیر مدل در ایطن قسطمت و بطا عنایطت بطه
جدول فوق به بررسی اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و درنهایت اثرات کل متغیرهای تحقیطق بطر
متغیر وابسته عملکرد ریاضی خواهیم پرداخت که به شرح زیر است:
متغیر باورهای خودکارآمدی دارای اثر مستقیم ( )2/185فاقد اثر غیرمستقیم و درنهایطت
اثر کل آن بر متغیر عملکرد ریاضی برابر با  2/185است.
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متغیر هدفگذاری دارای اثر مستقیم ( ،)2/316اثر غیرمستقیم ( )2/055و درنهایطت اثطر
کل ( )2/333بر متغیر عملکرد ریاضی است.
متغیر خودتنظیمی دارای اثر مستقیم ( ،)2/603اثر غیرمسطتقیم ( )2/552و درنهایطت اثطر
کل ( )2/153بر متغیر عملکطرد ریاضطی و درنهایطت متغیطر منطابع اطالعطات خودکارآمطدی
دارای اثر مستقیم ( ،)2/556اثر غیرمستقیم ( )2/135و درنهایت اثطر کطل ( )2/313بطر متغیطر
عملکرد ریاضی است.

بحث
در مقالططه حاضططر قصططد بررس طی روابططط منططابع اطالعططات خودکارآمططدی ،خودکارآمططدی،
خودتنظیمی و هدفگذاری با عملکرد ریاضی دانشآمطوزان پایطه نهطم مقططع متوسططه اول
شهرستان سنندج بر طبق مدل علی عملکرد ریاضی را داشتیم ،نتایج بیانگر آناند که:
 متغیر باورهای خودکارآمدی دارای اثر مسطتقیم ،مثبطت و معنطادار بطر متغیطر عملکطردریاضی است .نتایج حاصل با نتایج مطالعات بندورا ( ،)5583هاکتو بتز ( ،)5585لنطت ،لطوپز
و بیشطططک ( ،)5555شطططانک و پاجطططارس )0220( ،در بطططاب اثرگطططذاری متغیط طر باورهطططای
خودکارآمدی بر عملکرد ریاضی دانشآموزان همسو و همجهت میباشند .بطر ایطن اسطاس
افراد دارای خودکارآمدی باال ازلحاظ احساس شایستگی ،انگیزش درونی ،قدرت انتخطاب
و تعهد به اهداف و پشتکار در برابر تکالیف چالشانگیطز در سططح بطاالتری از افطراد دارای
خودکارآمدی پایین قرار میگیرند.
 متغیر خودتنظیمی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر متغیر عملکطرد ریاضطی اسطت.نتایج حاصل بطا نتطایج مطالعطات بروکوسطکی ( ،)5550آلطیس ( ،)5556کطار و بیطدلکمطپ
( )5558و دیکلرك ،دیسوت و رویرز ( ،)0222دیسوت ،رویرز و بطایس ( )0225در بطاب
اثرگذاری متغیر خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی همسو و همجهطت مطیباشطند .ایطن یافتطه بطا
مبانی نظری یادگیری خودتنظیمی بهخوبی قابل توجیطه اسطت .در ایطن نظریطه ،یطادگیری نطه
بهعنوان مطلب القایی از طرف دیگران ،بلکطه واقعطهای تعریطف مطیشطود کطه توسطط خطود
دانشآموز اتفاق میافتد .دانشآموزان خودتنظیم فعال هستند ،یعنی وقتیکطه یطک تکلیطف
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یادگیری ارائه میشود بهوسیله مرتب کردن اهداف ،بهکارگیری دانستههطای قبلطی ،در نظطر
گرفتن تناوب راهبردها ،طراحی یطک نقشطه ،حملطه بطه مسطئله و در نظطر گطرفتن ططرحهطای
هماهنگ برای برخورد با مشکل ،رفتارشان را اداره و کنترل مطیکننطد ،لطذا دارای عملکطرد
تحصیلی باالتری هستند.
 متغیر هدفگذاری دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد ریاضی اسطت.نتططایج حاصططل ب طا نتططایج مطالعططات تربططورگ ( ،)5573ارلططی و همکططاران ( ،)5587لجططن و
همکاران ( ،)5588اریزر و همکاران ( ،)5552استریکلند و همکطاران ( ،)0225گطا ( 5576و
 )5575در بطاب اثرگطذاری متغیطر هطدفگطذاری بطر عملکطرد ریاضطی همسطو و هطمجهططت
میباشند .در باب این یافته میتوان گفت چنان چه هدفگطذاری فطرد روشطن و مشطخ

و

میزان تالش جهت رسیدن به آنها در قالب یک برنامه آموزشی تطدوین شطده باشطد ،میطزان
هدفگذاری افراد بهعنوان عاملی مهم در عملکرد تحصیلی آنان ایفای نقش خواهد کرد.
متغیرهططای هططدفگططذاری ،خططودتنظیمی و منططابع اطالعططاتی خودکارآمططدی دارای اثططرمستقیم ،مثبت و معنادار بطر متغیطر باورهطای خودکارآمطدی هسطتند .نتطایج حاصطل بطا نتطایج
مطالعططات شططانک و همکططاران ( ،)5557شططانک ( )5555و ( ،)5586میگططدلی و همکططاران
( ،)5557تربورگ ( ،)5573جناروسکی و پرسطت ( ،)5587گطا ( 5576و  ،)5575بنطدورا و
همکاران ( 5586و  ،)5583روبین و همکاران ( ،)0225دویک و همکطاران ( ،)5558آرادن
و همکططاران ( ،)5557اسططتیونس و همکططاران ( ،)0223پاجططارس و میلططر ( ،)5553پاجططارس
) )5553bو شانک ( )5586در باب اثرگذاری متغیرهطای هطدفگطذاری و منطابع اطالعطات
خود کارآمدی بر باورهای خود کارآمدی و با نتطایج مطالعطات زیمطرمن ( )5585و شطانک
( )5551در باب اثرگذاری متغیر خودتنظیمی بر باورهای خودکارآمدی همسو و هطمجهطت
میباشند .در باب تبیین این نتایج میتوان گفت اوالً دانشآموزانی که هدفهای عالیتطری
را بططرای خططود برمططیگزیننططد ،دارای باورهططای خودکارآمططدی بططاالیی هسططتند .دومططا منططابع
اطالعاتی خودکارآمطدی ،مطیتوانطد صطالحیتهطا و توانطایی انجطام فعالیطتهطا را برحسطب
باورهای خودکارآمدی افراد افزایش یا کاهش دهطد .لطذا باورهطای خطود کارآمطدی افطراد
تحت تأثیر منابع اطالعاتی خودکارآمدی قرار میگیرند و هر چه این منابع اطالعطاتی غنطی،
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مناسب و سازنده باشند ،باورهای خودکارآمدی نیز مناسطبتطر خواهنطد بطود .بطه عبطارتی بطا
تقویططت یططا اصططالح اطالعططات دانططشآمططوزان پیرامططون توانططاییهایشططان در حططوزه ریاضططی
(بهخصوص در دو بعد اطالعات مبتنی به حاالت زیسطتی و عطاطفی و اطالعطات مربطوط بطه
ترغیب کالمی) میتوان سطح خودکارآمطدی آنهطا در ریاضطیات را بهبطود بخشطید .سطوما
دانشآموزان خودتنظیم فعال هستند ،یعنی وقتیکه یطک تکلیطف یطادگیری ارائطه مطیشطود
بهوسیله مرتب کردن اهداف ،بکار گیری دانستههای قبلی ،در نظر گرفتن تناوب راهبردهطا،
طراحی یک نقشه ،حمله به مسئله و در نظر گطرفتن ططرحهطای هماهنطگ بطرای برخطورد بطا
مشکل ،رفتارشان را اداره و کنترل میکنند ،لذا این امر خود منجر به شکلگیطری باورهطای
خودکارآمدی در افراد میگردد.
 متغیر منابع اطالعات خودکارآمدی دارای اثر مستقیم ،مثبطت و معنطادار بطر متغیرهطایهدفگذاری و خودتنظیمی است .نتایج حاصل با مطالعات جناروسطکی و پرسطت (،)5587
گا ( 5576و  ،)5575بنطدورا و همکطاران ( 5586و  ،)5583در بطاب اثرگطذاری متغیطر منطابع
اطالعات خودکارآمدی بر خودتنظیمی و بطا نتطایج مطالعطات شطانک و همکطاران (،)5557
شانک ( )5555و ( ،)5586میگدلی و همکاران ( ،)5557تربطورگ ( ،)5573جناروسطکی و
پرست ( ،)5587گا ( 5576و  ،)5575بندورا و همکاران ( 5586و  ،)5583روبین و همکاران
( ،)0225دویک و همکاران ( )5558و آرادن و همکاران ( )5557در باب اثرگذاری متغیطر
منابع اطالعات خودکارآمدی بر متغیر هدفگذاری همسو و همجهطت مطیباشطند .در بطاب
تبیین این نتایج مطیتطوان گفطت اوالً :منطابع اطالعطاتی افطراد در شطناخت اهطداف و بررسطی
راههای رسیدن به اهداف و کنترل و نظارت بر این راهها به افراد کمک میکنطد تطا بهتطرین
هدف و مسیر و بیشترین کنترل و نظارت را بر مسیر رسیدن به اهداف داشته باشند تا بتواننطد
تالشهای خود را در دستیابی به اهداف مدنظر بهصورت منظم برنامهریزی و کنترل نمایند.
 مدل سطاختاری عملکطرد ریاضطی در جامعطه پطژوهش قابلیطت کطاربرد دارد .در مطدلساختاری تحقیق حاضر مقدار خی دو بهدستآمده برابر با  520/00است که ایطن مقطدار در
سطح  2/21معنادار نیست و حاکی از برازش مدل بطا دادههطا اسطت همچنطین مقطادیر ،CFI
 GFI،RMSEA،NFIو  AGFIبه ترتیب برابطر بطا  2/53 ،2/250 ،2/50 ،2/53و 2/50
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است که بیانگر میزان خطای کم در اندازهگیری با توجه بطه شطاخ
مطدل سطاختاری بطا توجطه بطه شطاخ

 RMSEAو بطرازش

هطای  GFI ،NFI ،CFIو GFIبطا دادههطا قلمطداد

میشود .همچنین متغیرهای مستقل قطادر بطه تبیطین  15/3درصطد از تغییطرات متغیطر عملکطرد
ریاضی میباشند .با احتساب اثرات کل متغیرهای مستقل بر متغیر عملکرد ریاضی مطیتطوان
متغیرهططا را برحسططب بیشططترین اثرگططذاری بططر عملکططرد ریاض طی دانططشآمططوزان بططه ترتیططب
اولویتبندی نمود :متغیطر هطدفگطذاری ،باورهطای خودکارآمطدی ،منطابع اطالعطات خطود
کارآمدی و خودتنظیمی.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر جهت بهرهبرداری مناسطب از نتطایج پطژوهش،
پیشنهادهای زیر مطرح میگردد:
 -5پیشنهاد میگطردد بطه بررسطیهطای الزم در بطاب شناسطایی ،تقویطت و اصطالح منطابع
اطالعات خودکارآمدی دانشآموزان که میتواند سهم به سزایی در استفاده از مهارتهای
خودتنظیمی ،باورهای خودکارآمدی و هدفگذاری داشته باشد ،پرداخته شود.
 -0پیشنهاد میگردد در ارزیابی عملکرد ریاضی دانشآمطوزان صطرفاً :بطه نمطرات آنطان
توجه نشود ،بلکه به عواملی از قبیل نوع هدفهای دانشآموزان ،باورهای خود کارآمطدی،
میزان خودتنظیمی و منابع اطالعاتی آنان نیز توجه شود تا بدین طریق به شناخت نقاط قطوت
و ضعف دانشآموزان در هر یطک از زمینطههطا پرداخطت و بطا برنامطهریطزی مناسطب درصطد
تقویت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف اقدام نمود.
 -6پیشنهاد میگردد به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار دیگری که در مدل حاضر در نظطر
گرفته نشدهاند پرداخته شود تا بدین طریق بتطوان بطا وارد نمطودن متغیرهطای مطؤثر دیگطری،
میزان تغییرات عملکرد ریاضی دانشآموزان را بیشتر تبیین نمود.
-3پیشنهاد میگردد مدل حاضر در جوامع و پایههای مختلطف تحصطیلی موردبررسطی و
ارزیابی قرار گیرد تا بدین طریق به بهبود یا اصالح مدل در یک بافت بومی اقدام نمود.
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