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چکیده
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ب رسر ترثیر کرشش سسرداد در کردر درر و ویژگر هرا

دسنشجویان ب عملکر د تصیررل سنجراا یا ر  .روش پرژوهش حاضر سزنظر هرف

 دریات
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بهعور مشخص م دش ب تصلرر مورر برود .جامعره رمرار پرژوهش رس دسنشرجویان
دسنش ا شهرف مفن رذربایجان تشکر دسدنف که با سسد اد سز روش نمونهگر
تیاد

تعفسد  572ن

ع قهس

دسنشجو سندخاب شرفنف .دسد هرا سز ع یر پ سشرشامه ترفری
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حاک سز وجود رسبطه مث
پرش
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و معشرادسر بررت ترفری

سیر بخش خرودتشظرم و سن ررز

با عملک د تصیرل بود که برشد یت مرزسن هم ود
و تفری

سی بخش و کمد یت مرزسن هم ود

به رسبطره بررت سن ررز

به رسبطه برت عملک د تصیررل
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پژوهشهای
آموزش و یادگیری

مدل علّی تأثیرگذاری کنش استاد در کالس
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مقدمه
امروزه در تمام دانشگاههای جهان به کیفیت تدرری و
یادگیری توجه زیادی می شود [ .]1همچنین تضمین کیفیت
تددرری ابددرب ش 1و نشددان دادن ایددن ابرب شددی نیددز در
دانشگاه ها اهمیت زیادی دارد [ .]2در میان وظایف م تلف
اعضای هیات علمی که مهم ترین رکن دانشگاه هدا هسدتنر
وظیفه ترری و آموزش عمرهترین وظیفده آنهدا اسدت و
کیفیت و کارایی ایدن وظیفده در ارتیدای انگیدزه و اشدزایش
کارایی استاد و دانشجو تأبیر به سزایی دارد [.]3
اصطالح ترری گرچه در متون علوم تربیتدی مفهدومی
آشددنا بدده ن ددر مددیرسددر ولددی اک ددر مررسددان و مجریددان
برنامه های درسی بده ندررت بدامننی و ماهیدت درسدت آن
آشنایی دارندر .برداشدتهدای م تلدف مررسدان از مفهدوم
ترری میتوانر در نگرش آنان نسدتت بده یادگیرندرگان و
نحوه کار کردن با آنها تأبیر م تت یا منفی بر جدای گداارد
[ .]4ترری شرآینری گروهی و دوطرشه است کده در طدی
آن شراگیر و آموزش دهنره هدر دو از یددریگر تأبیرپدایری
دارنر [ .]5ترری ابرب ش بایر شندالیتی مدن م و مرتد و
هرف دار باشر و از پدیش طرایدی شدود و هدرشش ایجداد
شرایط مطلوب یادگیری باشر و استاد و شاگرد بر هم تدأبیر
بگاارنر .ندته مهم در این شراینر این است کده اسدتاد بایدر
دارای یک سری توانایی برای یادگیری بهتر شراگیران باشدر
[.]2
من ور از ترری ابرب ش مجموعدهای از عملدردهدا و
ویژگیهدای اسدتاد اسدت کده باعدت دسدتیابی بده اهدراف
آموزشی و یادگیری دانشدجو مدیشدود .التتده یدادگیری بده
عوامل متنرد دیگری ازجملده رشتارهدای دانشدجو انگیدزه
یادگیری محتوای برنامه ی درسی محیط و منداب شیزیددی
نیز بستگی دارد [ 3و  .]7ترری ابرب ش ازجملده عوامدل
مهم در پیشرشت تحصیلی دانشجویان به شمار مدیرود [.]7
برخدی تحیییدات نشدان دادهاندر کده اسدتاد بدا بدهکدارگیری
متغیرهایی ازجمله بیان روشن استفاده از روشهای آموزشی
متنوع تسلط بر موضوع درس خالقیت و نوآوری شناسایی
تفاوتهای شردی لات بردن از کار با دانشجو عادالنه رشتار
کردن و داشتن رابطه خوب با دانشدجو وضدنیتی بده وجدود
میآورد که باعت تسهیل در یادگیری میشود [.]8
Effective teaching

و در این راستا تدیهبر مواردی از قتیل کنشهدای اسدتاد در
کالس درس که تحت عنوان ترری ابرب ش نیدز در ایدن
پددژوهش آورده شددره و ویژگددیهددای دانشددجویان ماننددر
خددودتن یمی و انگیددزه پیشددرشت در شراینددر بهتددود کیفددی
یادگیری نیش مهمی دارد.
یدی از مهمترین عوامدل دروندی کده مسدیر رسدیرن بده
پیشرشت تحصیلی را همدوار مدیکندر خدودتن یمی اسدت
شراگیدران از طرید محدر هدایی کده خودشدان بده وجدود
میآورنر رشتار خود را تن یم میکننر و یادگیری را تسدهیل
مینماینر [ .]11خودتن یمی به توانایی ن ارت بر عملدرد و
پاس گویی به بازخورد بهطوریکه ایتمال عملدرد مطلوب
به بهترین شدل ممدن برسر و نتایج رضایت ب شدی داشدته
باشر گفته میشود .سازه خودتن یمی به آموزش راهتردهایی
اشاره دارد که اشراد را قادر میکنر جهتگیدری هدرفهدای
خود را در شراینر یادگیری رشدر دهندر [ .]11بدا اسدتفاده از
آمدوزش راهتردهدای خدودتن یمی مدیتدوان بده پیشدرشت
تحصیلی دانشجویان کمک کرد [.]12
راهتردهای خودتن یمی شامل عیایر انگیزشی شدناختی
و شراشناختی و مریریت مناب است که این راهتردهدا رابطده
منندداداری بددا پیشددرشت تحصددیلی ریاضددی دارنددر [.]13
خودتن یمی یک ساختار چنربنری است که به نیش شندال
شراگیددر تأکیددر دارد [ .]19 18 17 12 15 14اسددالوین
[ ]21خودتن یمی را توانایی انریشیرن و یل مسدالل بدرون
کمک دیگران عنوان نموده است .سانترا [ ]21خودتن یمی
را تولیر و هرایت انریشه هیجانات رشتارهدا توسدط خدود
شراگیر بهمن ور رسیرن به هرف میداندر .شراگیدر بده کمدک
خودتن یمی نه تنها از نیازهای تددالیفش بلدده از نیازهدای
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پیشرشت تحصیلی دانشجویان یدی از شاخص های مهم
در کیفیت و ارزشیابی آموزشی است و تمدام کوشدشهدای
ن ام آموزشی جامه عمل پوشانرن به این مهدم مدیباشدر.
پیشرشت تحصیلی به جلوهای از وضنیت تحصدیلی شراگیدر
اشاره دارد که این جلوه ممدن است نشاندهنره نمدره یدک
دوره میانگین نمرات برای مجموعهای از دورهها در یددک
درس یا مدیانگین نمرات دورههای م تلف باشر [ .]9برون
شک شناخت عوامل مؤبر بر پیشدرشت تحصدیلی شراگیدران
می توانر کارگزاران تنلیم و تربیت را در کمک به شراگیدران
برای رسیرن به اهراف نهایی آموزشوپرورش یاری رسانر

مدل علّی تاثیرگذاری کنش استاد در کالس درس ،انگیزه پیشرفت و خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی
درسی و محیط زیست

یادگیریشان منیارها و اهراشی را تن یم میکننر و با توجه
بدده ایددن اهددراف بددر پیشرشتشددان ن ددارت کددرده و س د
شناخت انگیزه و رشتارشان را جهت رسیرن به این اهدراف
متنادل و تن یم میکنندر [ .]25عدالوه بدر ایدن منیارهدا و
اهراف خاصی برای جنتده هدای م تلدف شرایندر یدادگیری
تن یم میشونر و بهعنوان یک منیار و محدک طدی شرایندر
یادگیری استفاده میکننر .این منیارها و اهراف به شراگیدران
کمددک مددیکننددر تددا تصددمیم بگیرنددر کدده آیددا بدده شراینددر
یادگیریشان به همان روش ادامه دهنر یا در صورت لدزوم
تغییراتی ایجاد کننر [.]22
بااینیال یادگیری خودتن یمی در اکتسداب مهدارتهدا
ممددن اسدت تفداوتهدای شدردی اشدراد را توجیده کندر.
دانشجویان برخوردار از راهتردهدای یدادگیری خدودتن یمی
سازش یاشته در هنگام انجام دادن تددالیف (مانندر کوشدش
برای موشییت لدات بدردن از شنالیدتهدای چدالشبرانگیدز
استفاده بهموق از راهتردهای یادگیری تن یم کردن اهدراف
ویدژه سدط بداالیی از انگیدزش پیشدرشت از خدود نشدان
میدهنر در میابل دانشدجویانی کده بده علدت عدرم آگداهی
استفاده از راهتردهای یدادگیری خدودتن یم قدادر بده تن دیم
اهراف ویژه و راهتردهای یادگیری نیستنر از انگیزه پیشرشت
کمتری برخوردارنر بهعتارتدیگر ایدن شراگیدران وقدت و

عتارت است از گرایشی همهجانته به ارزیابی عملدرد خود با
توجه به عالیترین منیارهای تالش برای موشییت در عملدرد
و برخورداری از لاتی که با موشییت در عملدرد همراه است
[ .]31انگیزه پیشرشت یدی از مهمترین انگیزههای اکتسدابی
هر شرد است که برای ن ستین بار توسط موری مطدرح شدر.
انگیزه پیشرشت عتارت است از گدرایش شدرد بدرای گدار از
سرها تالش برای دستیدابی بدهگوندهای برتدری و یفد
منیارهای سط باال .کسانی که انگیزه پیشدرشت بداال دارندر
میخواهنر کامل شونر و کارکرد خود را بهتود ب شدنر .آندان
وظیفهشناسانر و ترجی میدهنر کارهایی انجدام دهندر کده
چالشبرانگیز باشدر و بده کداری دسدت زنندر کده ارزیدابی
پیشرشتشان بهگونهای (خواه در میایسه با پیشرشت دیگران یا
خواه بر پایه مال های دیگدر شدرنی باشدر .ایدن اشدراد از
عزتنف برخوردارنر مسئولیت شردی را ترجی میدهنر و
دوست دارنر که به گونههای ملموس از نتایج کار خود آگاه
شونر .نمرههای درسی آنها خوب اسدت در شنالیدتهدای
دانشگاهی و اجتمداعی شدرکت مدیکنندر در انجدام کارهدا
همداری با کارشناسان و صای ن دران را بده همدداری بدا
دوستان خود ترجی میدهنر و در برابر ششارهای اجتمداعی
بیرونی میاومت نشان میدهنر [.]32
بسیاری از یاشتههای پژوهشی خاطرنشان میسدازنر کده

نیروی زیادی را صرف مطالنه میکننر و بهنررت بده نتدایج
مطلوب میرسنر [.]27
ازجمله مهمترین نگرانیهای استادان مسئوالن آمدوزش
دانشگاه و خانوادههدای دانشدجویان پیشدرشت تحصدیلی و
جلوگیری از اشت تحصیلی دانشجویان است [ ]28بندابراین
بررسی عوامل مؤبر بدر پیشدرشت تحصدیلی دانشدجویان از

باورهای انگیزشی و راهتردهدای یدادگیری خدودتن یمی دو
مؤلفه مهم در عملدرد تحصیلی دانشجویان به شمار میآینر
بر اساس نتایج یاشتدههدای شراتحلیدل بدیش از  31پدژوهش
شدارلوت 1و همدداران [ ]32نشدان دادندر کده اسدتفاده از
راهتردهدای یدادگیری خدودتن یم در موشییدت یدادگیری
Charlotte
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خودش با توجه به تجارب یدادگیری بهینده آگداه و مطلد
اسددت [ .]22شراگیددران خددودتن یم شناالندده از رشتارهددا و
شناختهدایی کده بده موشییدت و پیشدرشت تحصدیلیشدان
تأبیرات منفی میگاارنر اجتناب و دوری میکننر .آنهدا از
استراتژی ها و راهتردهای ضدروری جهدت یدادگیری مدؤبر
آگاه هستنر و مدی دانندر کده چطدور و چده زمدانی از ایدن
استراتژیها استفاده کننر تدا نحدوه عملددرد و پشتدارشدان
اشزایش یابر [ .]23درواق آن ها دالماً یادگیری شدان را طدی
این شراینر طرایی سازماندهی ن ارت و ارزیابی میکنندر
[ .]24آنهددا جهددت موشییددت و تددالش بیشددتر در شراینددر

اهمیت زیادی برخوردار است .یاشتههای برخی پژوهشها و
مطالنات انجامشره متین نیش و اهمیت انگیزه پیشرشت در
پیشدرشت تحصدیلی اسدت .از دیدرگاه آموزشدی انگیدزه
سداختاری چندروجهی اسدت کده بدا یدادگیری و پیشدرشت
تحصیلی مرتتط است [.]29
ازآنجاییکده شدر مهدم بدرای رشدر و شددوشایی هدر
جامنهای وجود اشراد آگاه کارآمر و خالق است لاا پرورش
و تیویت انگیزه پیشرشت ست ایجاد اندريی و جهدتدهدی
مناس رشتار عالید و نیازهدای اشدراد در راسدتای اهدراف
ارزشمنر و منین میشود [ .]31انگیزش پیشرشت تحصدیلی
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علمی در تیزهوشان انجام داد مش ص شر که خود کفایتی و
میزان تجربه در طدرح سدؤال بدا مهدارتهدای خدودتن یمی
دانشجویان رابطه دارد .دریالیکه روش آزاد در طرح سؤال
با مهارتهای خودتن یمی دانشجویان رابطه غیرمستییم دارد.
کاشی [ ]34انگیدزه پیشدرشت تحصدیلی دختدران را بدیش از
پسران اعالم کرده است .پدژوهش سدتحانی ندژاد و عابدری
[ ]35با  181دانشجو دوره متوسطه شهر اصفهان این نتیجه را
دربر داشت که سهم نستی انگیزش پیشدرشت و راهتردهدای
یادگیری  21%و  18%بوده است .زیمرمن و پدونز ]32[ 2بده
نیدل از اومدن چدی ]37[ 3منتیرندر راهتردهدای یدادگیری
خودتن یم میتوانر پیشرشت تحصدیلی را تیویدت و انگیدزه
برای یدادگیری را تسدهیل کندر .دربداره تدأبیر انگیدزش بدر
یادگیری پژوهشهای زیادی انجامگرشته است پژوهشهای
انجامگرشته تأکیردارنر که یکسدوم پیشدرشت تحصدیلی بده
مسالل عاطفی  -هیجانی و انگیزشی مربو انر بنابراین بایدر
ارتتا انگیزش با یادگیری و عملددرد تحصدیلی مشد ص
شدود [ .]38بوشدارد و همدداران [ ]39نشدان دادنددر کده
خودتن یمی عامل پیچیره شناختی شراشناختی و انگیزشدی
است که بهطور مرام بدر نتدایج عملددرد و پیشدرشت داندش
آموزان ابر میگاارد .نتدایج تحیید کاماهداالن ]41[ 4از آن
یدایت داشت که وقتی دانش آمدوزان شرصدتهدایی بدرای

تحصیلی دانش آموزان رابطده منندادار وجدود دارد .یددی از
مستنرترین ن رات دربارهی اهمیت مریریت کالس و نیش
آن در یددادگیری مررسدده شراتحلیلددی اسددت کدده واندد و
همدارانش روی  179کتاب و میالدهی منتتدر در زمینده ی
یادگیری انجام داده انر .آنهدا بدا طرایدی یدک چدارچوب
مفهومی  228متغیدر را در  31مییداس درون شدش گدروه
طتیه بنری کدرده اندر .طتد نتدایج ایدن شراتحلیدل متغیدر
مریریت کدالس بدا میدانگین ( 2/17بندر از شراشدناخت
بهعنوان دومین متغیر مهم و مؤبر بدر یدادگیری مررسده در
مناب مطدرح شدره اسدت [ .]43در ایدن راسدتا تحیییدات
ایورتسون 5و همداران [ ]44نشان داده اسدت کده عملددرد
شاگردانی که منلمانشان توانسته انر کدالس را بده درسدتی
اداره کننر با عملدرد شاگردانی که منلمدان آندان در ادارهی
کالس خود ناتوان بودنر به کلی متفاوت است .در نتیجدهی
این تحیییدات بدا جمد بندری مشداهره چگدونگی ادارهی
کالس به وسیله منلمدان موشد در طدول سدال تحصدیلی
اصول مریریت کالس تروین شره است .در مریلده بندری
پژوهش همین اصول به منلمدان دیگدری آموختده شدره و
نتیجه مطالنه نشان داده است که این منلمان در میایسه بدا
گروه کنترل کده ایدن اصدول را نیاموختده بودندر موشییدت
بیشتری در ادارهی کالس و یادگیری شداگردان داشدتهاندر.

خودتن یمی به دست میآورنر پیشرشت تحصدیلیشدان بده
نحوی مطلوب اشزایش مییابر .یاسمی نژادو همداران []41
در پژوهشی نشان دادنر کده بدین خدودتن یمی و انگیدزش

روش ترری منلم نحوهی اراله مطالد و طدرز برخدورد
وی با شراگیران خود ابدرات مهمدی در یدادگیری رضدایت
خاطر و رشر ایشان دارد [.]45
پیشرشت تحصیلی در ن ام آموزشی از اهمیدت واالیدی
برخوردار است پژوهشگران آموزشی و روانشناسی تدالش
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دانشجویان نیش مؤبرتری دارد .بمتدوتی [ ]27در پدژوهش
دیگر نمایان ساخت که بسیاری از دانشجویانی که میتوانندر
جنتههای شناختی انگیزشی و رشتداری عملددرد تحصدیلی
خود را تن یم کننر بدهعندوان یدک یادگیرندره بسدیار موشد
بودهانر .این یاشتهها نشان میدهر که یدادگیری خدودتن یمی
پیشبینی کننره موشییت تحصیلی است و یادگیرنرگان بدرای
دستیابی به موشییدت تحصدیلی بایدر بیاموزندر کده چگونده
اهراف خود را تن یم نمایندر .در پژوهشدی کده یدون]33[ 1
تحت عندوان مطالندات ابدر مسدتییم و غیرمسدتییم عوامدل
آموزشی و مهارتهای خودتن یمی بدر میدزان طدرح سدؤال

پیشرشت دانش آموزان دختر رابطه م تت و منندی دار وجدود
دارد و و متغیر پیش بین خدودتن یمی  25درصدر واریدان
انگیزش پیشرشت را تتیین میکنر همچنین بین خودتن یمی
و پیشرشت تحصیلی رابطه م تت و مننی دار وجدود دارد و
خدودتن یمی  54درصدر واریدان متغیدر مدال پیشدرشت
تحصیلی را تتیین میکنر .نتایج رگرسیون گام به گام یداکی
از آن داشت که متغیرهای خودتن یمی و انگیزش پیشرشت با
هدم  52درصدر از واریدان پیشدرشت تحصدیلی را تتیدین
میکننر .نتایج پژوهش میرازلیان یسن زاده و شیردل []42
نشان داد بین راهتردهای یادگیری خدود تن دیم و عملددرد

مدل علّی تاثیرگذاری کنش استاد در کالس درس ،انگیزه پیشرفت و خود تنظیمی بر عملکرد تحصیلی
درسی و محیط زیست

 LISRELبه کار گرشته شر.

کرده انر تا عدواملی کده عملددرد یادگیرندرگان را بهتدود و
ارتیا میدهنر شناسایی نماینر .در مجمدوع براسداس آنچده
بیان گردیر الگوی مفهومی و ن ری ارتتا بین کنش استاد
و ویژگی دانشجویان با عملدرد تحصیلی به شرح شددل 1
تن یم شر.

پرسشنامه تدریس اثربخش :يیالبی [ ]47با اسدتفاده

شدل  .1مرل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش

سوال های پژوهش
 1آیا بین کنش استاد در کالس درس انگیزه پیشرشت
خود تن یمی با عملدرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟
 2این عوامل تا چه انرازه میتواننر عملدرد تحصدیلی
را پیشبینی کننر؟
روش پژوهش
از آنجالیکه هرف پژوهش یاضر تنیدین روابدط علدی
میان کنش استاد در کالس درس و ویژگیهای دانشدجویان
(انگیزه پیشرشت و خود تن یمی بدا عملددرد تحصدیلی در
قال مرل مفهومی بود لاا پژوهش یاضدر ازن در هدرف
کدداربردی – کمددی و ازن ددر نحددوه گددردآوری اطالعددات
توصیفی و از نوع همتستگی و بهطدور مشد ص متتندی بدر
تحلیددل مسددیر بددود .جامندده آمدداری پددژوهش یاضددر را
دانشجویان دانشگاه شهیر مرنی آذربایجان تشدیل داده انر.
هر چنر درباره یجم نمونده بهینده بدرای چندین تحیییداتی
تواش عمومی وجود نرارد اما بر اساس توصیه یورسددا
و سوربوم متنی بر انت داب یدراک ر  31نفدر در برابدر هدر
متغیر مشاهره شره [ ]42و به من ور اشزایش دقدت بدرآورد
الگو از بین دانشجویان دانشدره علوم پایه و علوم انسدانی
که تنراد جامنه آنها برابر با  954نفدر ( 541دختدر و 413
پسر میباشر  275نفر دانشجو ( 152دختدر و  119پسدر
با روش نمونهگیری طتیه بنری متناس انت اب شدرنر .بده
این ترتی که با توجه به یجدم طتیدات از هدر دانشددره
تنرادی دانشجو بهطور تصادشی انت اب شر و پرسشنامههدا
اجرا شر .برای انجام عملیات آماری نرم اشزارهای  spssو

پرسشنامه خود تنیمیوب بدروار  :ایدن پرسشدنامه
یاوی  14سوال است که در سدال  1995توسدط بوشدارد و
همدارانش طرایی شره است [ .]48در ایدن آزمدون پاسدخ
به صورت یک مییاس  5درجه ای از نوع لیدرت تهیه شره
است .مجموع نمرات هر شرد میتوانر بدین  14 -71باشدر.
این آزمون دو مولفه شناختی و شراشدناختی را اندرازه مدی
گیرد .نمرات باالتر در هر مولفده نشدانگر گدرایش شدرد بده
کاربرد آن مولفه اسدت .کدریور [ ]49ضدری پایدایی را بدا
استفاده از روش آلفای کرونتاخ  1/71گزارش کرده است و
25
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ازن رات اساتیر و دانشجویان و جم بنری و دسدته بندری
ایددن ن ددرات پرسشددنامه ای بددا  39گویدده و ویژگددیهددای
دموگراشیدی برای پاسخ دهی اساتیر و دانشجویان طرایدی
و تروین کرد که این پرسشنامه در مییاس پنج درجده ای و
با توجه بده شنالیدت هدای قتدل ضدمن و بندر از تدرری
مددررس طرایددی گردیددره اسددت کدده دارای چهددار مؤلفدده
طرایی و تروین درس اجرا و اراله درس روابط انسانی و
ویژگیهای شردی و ارزشیابی است .در پرسشدنامه طرایدی
شره بر اساس مصایته و ن رات اراله شره  11سوال برای
مؤلفه طرایی و تروین درس  15سوال برای اجرا و ارالده
درس  8سوال برای مؤلفده روابدط انسدانی و ویژگدیهدای
شردی و  2سوال برای مؤلفه ارزشیابی در ن ر گرشتده شدره
اسددت .در ایددن پددژوهش روایددی ابددزار انددرازه گیددری کدده
پرسشنامه ای محی ساخته است با ن ر مت صصین تأییدر
شر هم چنین با استفاده از دادههای جم آوری شدره از 89
دانشجو بر روی گویه پرسشدنامه مزبدور بده روش بیشدینه
ایتمال تحلیل عامل مشدتر انجدام شدر .در ایدن تحلیدل
میرار ضری ( Kmoبرابدر بدا  ./82بدود آزمدون کرویدت
بارتلت با کای اسدویر تیریتی  951/54و درجده آزادی 88
در سط  1/111مننی دار بود .بهمن ور بررسی در و شهم
آزمودنی ها از عتدارت هدای پرسشدنامه و سدنجش پایدایی
ابزار گروه نمونه ای از دانشجویان جامنه تحیی ( 23نفر
به پرسشنامه پاسخ دادنر .نتیجه این اجرا عالوه بر اصدالح
برخی عتارات متهم ضری پایایی  ./85برای کل پرسشنامه
به دست داد .در پژوهش یاضدر نیدز پایدایی پرسشدنامه بدا
استفاده از روش آلفای کرانتاخ  1/95به دست آمر.
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[ ]51بر

متنای دانش ن ری و تجربی در باره نیاز بده پیشدرشت و بدا
بررسددی پیشددینه پددژوهشهددای مربددو بدده موضددوع ایددن
پرسشددنامه را سدداخته اسددت .ایددن پرسشددنامه  29سددؤال
چهارگزینه ای در  11بنر (تنش تدلیف سط آرزو ادرا
زمان رشتدار بازشناسدی انت داب دوسدت رشتدار پیشدرشت
تحر به طرف باال رشتار م اطره آمیز دیدرگاه مربدو بده
زمان میاومت دارد که برای سنجش میزان انگیزه پیشرشت
آزمودنی ها استفاده شر .نمرات باالتر از میانگین نشان دهنرة
وجود انگیزة پیشدرشت بداال در شدرد و نمدرات پدایین تدر از
میانگین بیانگر انگیزة پیشدرشت پدایین اسدت .هدرمن []51
بددرای محاسددته روایددی از روایددی محتددوا کدده اسدداس آن را
پددژوهش قتلددی دربدداره انگیددزه پیشددرشت تشدددیل مددی داد
استفاده کرد و همچنین او ضری همتسدتگی هدر سدؤال را
با رشتارهای پیشرشت گرا محاسته کرده اسدت .ضدرای بده
ترتی سدؤاالت پرسشدنامه در دامنده ای از  1/31تدا 1/57
می باشر .عالوه بدر ایدن در یدک مطالنده هدرمن بوجدود
ضری همتستگی بین ایدن پرسشدنامه و آزمدون اندرریاشت
موضوع ( TATاشاره دارد .هدرمن در سدال  1971بدرای
محاسته پایایی آزمون انگیزش پیشدرشت تحصدیلی از روش
آزمون آلفای کرونتاخ استفاده کرد .ضری پایدایی محاسدته

گزارش کرده است .در پژوهش یاضر روایی آزمون توسط
اساتیر راهنما و مشاور مورد تاییدر قدرار گرشتده اسدت .در
پژوهش یاضر نیدز پایدایی پرسشدنامه بدا اسدتفاده از روش
آلفای کرانتاخ  1/78برست آمره است.
عیلکوور تیلووملب :اتیدسددون و همددداران []54
عملدرد تحصیلی را توانایی آموختهشره یا اکتسابی یاصدل
از دروس اراله شره یا بهعتارتدیگر توانایی آموختدهشدره
یا اکتسابی شرد در موضوعات آموزشگاهی میداننر که بده-
وسیلهی آزمونهای استانراردشدره اندرازهگیدری مدیشدود
[ .]55در این پژوهش نیز عملدرد تحصیلی عتارت است از
منرل اکتسابی در ترم اول سال که از طری خود گدزارش-
دهی دانشآموز به دست میآیر.
یافتهها
برازش آماری مرل با دادههای پژوهش با استفاده از نرم
اشزار  LISRELقرار گرشت .جرول  1میدانگین و انحدراف
استانرارد نمرات هر یک از متغیرهای پژوهش را نشان مدی
دهر.

جرول  .1شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استانرارد متغییرهای مورد پژوهش
شاخص ها

تدریس اثربخش

خددتنیییی

انگیزه پیشرت

عیلکردتحصیلی

میانگین

113/32

38/77

99/93

12/19

انحراف استاندارد

28/57

9/94

12/29

1/72

رابطه بین عملدرد تحصیلی و خودتن یمی مربو میشدود.
از تحلیل همتستگی میان متغیرهای پژوهش می توان نتیجده
گیری کرد که هر گونه اشزایش در متغیرهای پژوهش همراه
با اشزایش در نمرات عملدرد تحصیلی در بدین دانشدجویان
نمونه مورد پژوهش بود.

همتستگی بین متغیرهدای پدژوهش در جدرول  2ارالده
شره است .چنانچه در جدرول مشداهره مدیشدود ضدری
همتستگی بین متغیرهای پژوهش مننی دار هستنر .بیشترین
میزان همتستگی مننی دار به رابطه بدین انگیدزه پیشدرشت و
ترری ابرب ش و کمترین میزان همتسدتگی منندی دار بده
22
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محمودی [ ]51نیز ضدری اعتتدار را  1/77گدزارش کدرده
است .برای تنیین روایی سازه نتایج تحلیل عاملی نشان داد
که ضری همتستگی نیمه تفدیددی بدین سدواالت مناسد
بوده و این آزمون قادر است  1/52واریان خود تن یمی را
تتیین کنر و روایی سازه آن نیز در یدر مطلدوبی مدیباشدر
[ .]51در این پژوهش نیز پایایی آن از طری آلفای کرانتداخ
 1/88برست آمر.
پرسشنامه انگمزه پمشررت هرمنس :هرمن

شره برای پرسشنامه به میزان  1/84برست آمر .بدا اسدتفاده
از روش بازآزمددایی در مطالندده اصددلی پرسشددنامه بنددر از
گاشت سه هفته مجدردا بده کدارآموزان داده شدر .ضدری
پایایی برست آمره  1/84برست آمر .نامدرار [ ]52ضدری
اعتتار آزمون را با استفاده از آلفای کرونتاخ پ از یاف 8
سؤال برابر با  %83برست آورد .اجرای روش تحلیل مؤلفده
های اصلی در پژوهش درباره روایی پرسشنامه نشان داد که
مواد پرسشنامه به گونه کلی با یدک عامدل همتسدته اسدت.
شیخ شینی [ ]53ضری پایایی این آزمون را از طری آلفدای
کرانتدداخ  1/84بدده دسددت آورده و بازآزمددایی آن را 1/82
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جرول  .2همتستگی بین متغییر های پژوهش
انگیزه پیشرت

تدریس اثربخش

1

خددتنیییی

**1/43

1

انگیزه پیشرت

**1/59

**1/32

1

عیلکرد تحصیلی

*1/42

**1/47

**1/37

1

** >1/11, * >1/15

شدل  .2نتایج نمودار مسیر تروین شره برای بررسی ارتتا بین کنش استاد در کالس و ویژگی های دانشجویان بر عملدرد تحصیلی
در سط  5درصر مننادار هستنر

(تمامی ضرای

تغییر در متغیر انگیزه پیشرشت شاهر  1/12وایر تغییر در
عملدرد تحصیلی و به ازای هر وایر تغییر در ترری
ابرب ش شاهر  1/18وایر تغییر در عملدرد تحصیلی می
باشیم که این متغیرها بصورت مستییم بر عملدرد تحصیلی
تأبیر گااشتنر .متغیر ترری ابرب ش نیز با واسطه متغیر
خود تن یمی با ضری مسیر  1/15و با واسطه متغیر انگیزه
پیشرشت با ضری مسیر  1/19بر روی عملدرد تحصیلی
تأبیر گااشته است یننی با اشزایش ترری ابرب ش خود
تن یمی و انگیزه پیشرشت اشزایش پیرا می کنر و برین
جهت با اشزایش خودتن یمی و یا انگیزه پیشرشت عملدرد
تحصیلی بهتود می یابر.

همان طور که در شدل  2مالی ه میشود کلیه
ارتتاطات موجود در الگوی پژوهش در سط  1/95تاییر
میشونر بنابراین بین انگیزه پیشرشت با عملدرد تحصیلی
ابرب ش با عملدرد تحصیلی خودتن یمی با
ترری
عملدرد تحصیلی و ترری ابرب ش با انگیزه پیشرشت و
ترری ابرب ش با خودتن یمی رابطه منناداری وجود دارد.
میایسه ضرای استانرارد مسیرها (رابطه ها نشان می دهر
که از بین عوامل تنیین کننره ی عملدرد تحصیلی متغیر
خودتن یمی بیشترین تأبیر را بر عملدرد تحصیلی دارد
بهطوری که به ازای هر وایر تغییر در متغیر خودتن یمی
شاهر  1/35وایر تغییر در عملدرد تحصیلی می باشیم .به
عالوه ضرای استانرارد نشان می دهر که به ازای هر وایر

جرول  .3شاخصهای برازنرگی مرل تحلیل مسیر
شاخص
مقدار

Chi square
2/35

DF
1

P-Value
0/12
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NFI
0/99

GFI
0/99

RMSEA
0/06
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سازه

تدریس اثربخش

خددتنیییی

عیلکرد تحصیلی
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با توجه به جرول  3شاخص هدای کلدی آزمدون مدرل
پژوهش یاکی از برازش کلی مرل و الگو است .بهمن دور
بددرازش مددرل ضددروری اسددت کدده شدداخصهددای مددرل
استانراردهای الزم را داشته باشنر .چنانچده شداخص χ2/df
کوچدتر از  3باشر میدرار  RSMEAاز  1/1کدوچدتر و بده
صفر نزدیدتر باشر و همچنین شداخص هدای بدرازش GFI

جرول  .4میادیر ابرات مستییم و غیرمستییم متغیرها در مرل
تعامل حیطه ها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کلی

تدریس اثربخش بر عیلکرد تحصیلی

1/18

1/15

1/31

خددتنیییی برعیلکرد تحصیلی

1/35

-

1/35

1/12

-

1/12

تدریس اثربخش بر عیلکرد تحصیلی

-

1/19

1/19

تدریس اثربخش بر خددتنیییی

1/44

-

1/44

1/21

-

1/21

انگیزه پیشرت

بر عیلکرد تحصیلی

تدریس اثربخش بر انگیزه پیشرت

* P<0/05

مربو به رابطه بین انگیزه پیشرشت و ترری ابرب ش و
کمترین میزان همتستگی مربو به رابطه بین عملدرد
تحصیلی و خودتن یمی میباشر .ابر ب ش بودن استفاده از
راهتردهای خود تن یمی برای اشزایش پیشرشت تحصیلی
توسط نویسنرگان و پژوهشگران متنردی ازجمله یان و
لینی [ ]57بریانت [ ]58اکار و اکتامی [ ]12درمیتزاکی
یونراری و گوداس [ ]59اوهوسو و کگنانت [ ]21مک
دونالر و پالفای [ ]21زیمرمن و پونز [ ]37چن [ ]22لی
[ ]23الترزی و سیف [ ]24سیف و لطفیان [ ]25یاسمی
نژاد طاهری و گل محمریان [ ]42و شرمهینی شراهانی
عترالملدی و رشیری [ ]22گزارش و مورد تاییر قرار
گرشته است .در این پژوهش نیز ضرای مسیرها (رابطه ها
نشان می دهر که از بین عوامل تنیین کننره ی عملدرد
تحصیلی متغیر خودتن یمی بیشترین تأبیر را بر عملدرد
تحصیلی دارد.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین انگیزه
پیشرشت با عملدرد تحصیلی رابطه م تت و منناداری وجود
دارد که این نتایج با یاشتههای لطیفیان [ ]27الترزی و سیف
[ ]24خریوی و وکیلی [ ]28زارعی و رضایی []29
هماهن است .نتایج مطالنات آنان نشان میدهر که
دانشجویان برخوردار از انگیزه پیشرشت باال بیش از

نتایج جرول  4یاکی از آن اسدت کده ابدرات مسدتییم
ترری ابرب ش خودتن یمی انگیزه پیشرشت بر عملددرد
تحصیلی و ابرات مستییم ترری ابرب ش بر خدودتن یمی
و انگیزه پیشرشت و ابرات غیرمستییم ترری ابدرب ش بدر
عملدرد تحصیلی با سط منناداری کمتر از  1/15به لحدا
آماری مننادار است.
بحث و نتیجهگیری
پیشرشت تحصیلی میزان دستیابی شراگیران به اهراف
آموزشی از پیش تنیین شره است که انت ار می رود در
کوشش های یادگیری خود به آنها برسنر [ .]52پیشرشت
تحصیلی و عوامل مؤبر بر آن همواره مورد توجه مت صصان
آموزشوپرورش بوده و تحیییات بسیاری را به خود
اختصاص داده است .در سال های اخیر پژوهشگران درصرد
شناسایی متغیرهایی هستنر که با کمک آنها بتواننر آموزش
و ساختار کالسی را اصالح کننر و به این ترتی عملدرد
تحصیلی را ارتیا ب شنر.
هرف از پژوهش یاضر نیز بررسی رابطه ی بین کنش
استاد (ترری ابرب ش در کالس درس و ویژگیهای
دانشجویان با عملدرد تحصیلی بود .نتایج این پژووهش
نشان داد که عملدرد تحصیلی به تنهایی با تمام متغیرهای
پژوهش همتستگی دارد .که بیشترین میزان همتستگی
28
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 CFI NFI AGFIبه یک نزدیکتر باشدنر بیدانگر آن اسدت
که الگوی پیش بینی شره تاییر شره است بنابراین با توجده
به این که شاخص های ماکور در جدرول  3اسدتانراردهای
مورد ن ر را دارنر بنابراین می توان اذعان داشت که الگوی
پیشبینی شره در این پژوهش مورد تاییر قرار گرشته است.
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پیشرشت تحصیلی رابطه مننی داری مشاهره ندردنر که شایر
علت این عرم هماهنگی گروه نمونه ابزار و عوامل کنترل
نشره دیگر باشر.
همچنین نتایج پژوهش یاضر نشان داد که ابر مستییم
ترری ابرب ش بر عملدرد تحصیلی برابر با  1/15میباشر
و بین این دو متغیر  1/42رابطه م تت و منناداری وجود
دارد .در رابطه با تتیین این رابطه می توان چنین گفت که
کنش استاد در کالس درس میتوانر تأبیر مهمی بر عملدرد
تحصیلی دانشجویان داشته باشر .برخی تحیییات نشان
دادهانر که استاد با بهکارگیری متغیرهایی ازجمله بیان روشن
استفاده از رو شهای آموزشی متنوع تسلط بر موضوع درس
خالقیت و نوآوری شناسایی تفاوتهای شردی لات بردن
از کار با دانشجو عادالنه رشتار کردن و داشتن رابطه خوب با
دانشجو وضنیتی به وجود میآورد که باعت تسهیل در
یادگیری میشود .پژوهشها نشان میدهر که ستک های
رهتری استادان در کالس نیش مهمی در موشییت و پیشرشت
تحصیلی دانشجویان ایفا میکنر و ستک مریریت استادان
نیش مهمی در درگیری دانشجویان در کالس و ایجاد انگیزه
در آنان دارد [.]73
همانطور که نتایج این پژوهش نیز نشان داد که کنش
استاد در کالس درس تأبیر زیادی بر انگیزه پیشرشت و

کشور در این راه صرف میشود .در مورد کشور ایران نیز
بودجه های هنگفتی در این زمینه خرج میشود اما ب ش
غ یمی از آن به علت اشت تحصیلی از بین میرود .پ
بایر موان و مشدالت و عوامل م ل یاددهی یادگیری را
شناسایی و یاف نمود و عوامل تابیرگاار و بسترها را
آماده کرد.
 به روز کردن مستمر اطالعات و مهارتها از طریکارگاه های آموزشی ومهارت آموزی در زمینه ی
ت صصی شیوه های ترری روانشناسی تربیتی و
یادگیری مراوم.
 ارزیابی از عملدرد اساتیر با تدیه بر نحوه ی ترریتوان علمی پژوهشهای شردی و همدارانه و تالیفات
آنها.
 شرکت اساتیر درکنفران ها سمینار ها و همایشهای دانشگاهی همراه با میاله.
 استفاده از روش های ترری تناملی و دانشجومحورانه در کالس و توجه اساتیر به نیازهای
اساسی دانشجویان.
 ایجاد محیط های گرم و یمایتی توام با اعتماد وتشوی شراگیران به مشارکت سازنره در کالس درس.
 -برای استنتا قطنی از روابط به دست آمره میتوان

خودتن یمی دانشجویان دارد .نتایج پژوهش یاجی
شمسایی [ ]74نشاندهنره این بود که شراهمکردن جو
روانی اجتماعی مطلوب کالسی که به خودتن یمی
دانشآموزان بیانجامر نیش مهمی در کاهش ناسازگاری
آنان ایفا خواهر کرد .کوشان [ ]75نیز در پژوهش خود به
بررسی تأبیر مریریت کالس در ایجاد جو مناس و

مطالنات طولی را در خصوص متغیرهای پژوهش
انجام داد.
اساتیر و مشاوران با آموزش راهتردهای شناختی و
شراشناختی به دانشجویان آنان را با انواع شیوههای
یادگیری و کنترل و ن ارت بر شراینر یادگیری خود
آگاه نماینر.

-
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دانشجویان دارای انگیزه پیشرشت پایین در انجام تدالیف
درسی از خود پشتدار و جریت نشان میدهنر و در آزمون
ها کارکرد بهتری دارنر .همچنین مطالنات دیگری نیز این
رابطه را تاییر کرده انر و همتستگی سه عامل را نیز مورد
بررسی قرار داده انر ازجمله ستحانی نژاد و عابری []32
بین راهتردهای یادگیری خودتن یم و انگیزش و پیشرشت
تحصیلی رابطه مننی داری را به دست آوردنر .التته نتایج
پژوهش یاضر با یاشتههای خراپناهی ییرری و همداران
[ ]71طال پور نوری و همداران [ ]71کشاورزی []72
هماهن نیست .زیرا آنها بین انگیزه پیشرشت تحصیلی و

مطلوب یادگیری از یک طرف و تأبیر یادگیری خود
تن یمی در زنرگی تحصیلی و پیشرشت تحصیلی و ارتیاء
تنلیم و تربیت از طرف دیگر پرداخت که نتایج گویای
وجود رابطه میان ستک مریریت کالس با یادگیری
خودتن یمی و پیشرشت تحصیلی بود .نتایج پژوهش
آریاپوران عزیزی و دیناونر [ ]72نشان داد که ستک
مریریت کالس تنامل گرای منلمان قویترین متغیر برای
پیش بینی انگیزش ریاضی دانش آموزان میباشر.
هرف از آموزشوپرورش در هر جامنه ای یادگیری
است .برین من ور همه ساله ب ش ع یمی از بودجه هر
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.11  شماره.ایرانی آموزش در علوم پزشدی
825-817.صص

با توجه به لزوم اشزایش انگیزش دانشجویان جهت
بهتود عملدرد شغلی آ نها پیشنهاد می گردد
دانشجویان بی انگیزه شناسایی شره و کارگاه ها و
دورههای آموزشی الزم جهت اشزایش انگیزش این
.دانشجویان برگزار گردد

 شرا تحلیل نیش. 1389(  قالر ریمتی منصومه.9
خودکارآمری با پیشرشت تحصیلی پایان نامه
کارشناسی ارشر چاپ نشره دانشگاه تربیت مررس
.تهران
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