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چکی ه
هدف پژوهش حاضر ،تعیین رابطهی جهتگیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن
با واسطهگری انگیزش تحصیلی در دانشجو  -معلمان دختر بود .بدین منظور  022نفرر
 اری فت مق له3131/60/60 :
 پذییش مق له3131/31/60 :

از دانشجو -معلمان دختر پردیس فاطمه الزهرای یزد بره روش نمونرهگیرری تصرادفی
ساده انتخاب و به پرسشنامههای جهتگیری هردف ،انگیرزش تحصریلی و راهبردهرای
فراشناختی خواندن پاسخ دادند .دادهها با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیل مسیر نشان کره هردف تسرل  -گرایشری بره واسرطه
انگیزش درونی و بیانگیزگی بر راهبردهای فراشناختی خوانردن اررر ریرر مسرتوی و
مثبت معنادار؛ هدف تسل  -اجتنابی به واسطه بیانگیزگی بر راهبردهای فراشناختی
خواندن ارر ریر مستوی و منفی معنادار؛ هدف عملکرد  -گرایشی بره واسرطه انگیرزش
بیرونی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اررر ریرر مسرتوی و منفری معنرادار؛ هردف
عملکرد  -اجتنابی به واسطه بیانگیزگی و انگیزش درونی بر راهبردهرای فراشرناختی
خواندن ارر ریر مستوی و منفی معنادار دارند .نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه
برره متغیرهررای جهررتگیررری هرردف و انگیررزش تحصرریلی در اسررتفاده از راهبردهررای
فراشناختی خواندن بود.
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جهتگيری هدف عالکرد .جهت گيری هدف تال به دو
جهتگيری هدف تال  -گرایشمي 7و تامل -
تقايم ميشود .در جهت گيمری همدف تامل  -گرایشمي
انگيزه دروني برای یادگيری و موفقيت ،مودوی اصلي است.
دانش آموزان با هدف تامل گرایشمي بمر روی یمادگيری،
تال بر تکليف ،كاب مهارت های جدیمد ،اینماد یما بما
بردن شایاتگي خود ،تالش برای اننام كاری چالش انگيز و
تالش برای رسيدن به درک و بيمنش تاركمز مميكننمد [،11
 .]11در عوض دانش آموزان با هدف تال  -اجتنابي ،بمر
روی اجتناب از بدفهاي ،تال نيافتن بر تکليف و استفاده از

مق مه
سوادِ خواندن یکي از مهارتهای مهم روزمره به شماار
ميرود .راهبردهای فراشناختي خاص خواندن 1را ميتموان
در سه حوزهی  -برنامهریزی ،2نظارت 6و ارزیابي - 4طبقه-
بنممدی كممرد [ .]2 ،1راهبممرد برنامممهریممزی لبم از خوانممدن
استفاده ميشود .تعيين زمان مطالعه و مشخص كردن هدف
ناونهای از راهبرد مدیریت در هنگمام خوانمدن اسمت [.]6
راهبرد نظارت در هنگام خواندن رخ ميدهد .سماا كمردن
از خود ،خالصه و استنتاج ایدههای اصلي ناونه از راهبمرد
نظارت در هنگام خواندن است [ .]6 ،1راهبرد ارزیابي بعمد
از خواندن استفاده ميشود .به عنوان مثا  ،پس از خوانمدن
متن ،یادگيرندگان ماکن است با توجه به آنچه خوانمدهانمد
به ارزشيابي از خود بپردازند .این یادگيرندگان با ارزیابي از
خود ماکن است چشم انداز جدیدی از متن بدست آورند
[ .]6پينتممریو و دیگرویممت 5در الگمموی خممود راهبردهممای
شناختي و فراشناختي و تالش افمراد در خمودتنظياي را بما
عنوان یادگيری خودتنظياي 3معرفمي كمردهانمد []4؛ امما بما
توجممه بممه اهايممت مودمموی خممودتنظياي و راهبردهممای
یادگيری ،والعيت امر این اسمت كمه بيشمتر دانشمنویان از
روشهمما و راهبردهممای یممادگيری خممودتنظياي بمموی ه -
راهبردهای فراشناختي -اطالعات و آشنایي كاي دارند؛ بمه
طوریکه از ایمن راهبردهما در مطالعمه و یمادگيری اسمتفاده
نايكنند ،در صورتي كه آشمنایي بما راهبردهما فراشمناختي
مطالعه و یادگيری خودتنظيم مميتوانمد تمیرير بامياری بمر
یادگيری و پيشرفتشان داشته باشد [ .]5انمدازه تحقيقمات
نشممان ممميدهنممد كممه یممه رابطممه مثبممت بممين راهبردهممای
فراشناختي خواندن و عالکرد خوانمدن وجمود دارد [،7 ،3
 .]8یکي از متغيرهای كه به نظمر مميرسمد بما راهبردهمای
فراشناختي خواندن در ارتبما باشمد جهمت گيمری همدف
است .جهتگيری هدف شام آن لاات از دانش ،نگمرش
و مهارتهایي است كه افراد را در برآوردن نيازهایشمان بمه
طور مارری یاری ميدهد [ .]9به طور كلي ما شاهد دو نوی
جهت گيری هدف هامتيم .جهمتگيمری همدف تامل و

اجتنمابي8

معيارهای اشتباه نکردن ،تاركز مميكننمد [ .]11 ،11جهمت
گيری هدف عالکرد نيز به دو جهت گيری هدف عالکمرد
 گرایشي 9و هدف عالکرد  -اجتنابي 11تقاميم مميشمود.دانش آموزان بما همدف عالکمرد گرایشمي بمر دسمتيابي بمه
ارزیابي مطلوب شایاتگي تیكيد دارند .در والم آنهما ممي-
خواهند توانایي خود را نابت به دیگران به اربات برسمانند
یا ارزش شخصي خود را در نزد عاوم به نامایش گاارنمد
[ .]12در مقاب دانشآموزان با هدف عالکرد – اجتنابي ،بر
اجتناب از ارزیابي منفي شایامتگي تاركمز مميكننمد .ایمن
هدف فراگيرانمي را توصميف مميكنمد كمه مميخواهنمد از
بيكفایتي یا ناتوان به نظر آمدن نابت بمه هااما ن خمود
اجتناب كنند .در این نوی جهتگيمری فراگيمر صمرفار بمرای
پرهيز از شکات تالش ميكند [ .]12پ وهشهما رابطمهی
هدفهای پيشرفت را بما راهبردهمای فراشمناختي خوانمدن
گزارش كردهند .برای ناونه ،نتایو پ وهشمي نشمان داد كمه
دانشنویاني كه جهت گيمری همدف تاملطي داشمتند و از
احااس خود استقاللي بما یي برخوردارنمد از راهبردهمای
فراشناختي ،زیاد بهره ميبرند [ .]16دیگمر پم وهشهما نيمز
این یافته را تییيد كردهاند كه دانمش آمموزان تامل ممدار،
بيشتر از دیگر دانشآموزان در پي یافتن راههایي برای آگماه
شدن از فهم و نحوهی یادگيری خود هامتند [ .]15 ،14بمه
طور مشابه یافتههای پ وهش حاكي از این بمود كمه همدف
تال به طور مثبت و معنمي داری ،اسمتفاده از راهبردهمای
شناختي و فراشناختي را پيشبينمي مميكنمد [.]18 ،17 ،13
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هااو با پ وهشهای خارجي ،پ وهشهای اننام شمده در
داخ نشان مميدهنمد كمه همدف تامل  -گرایشمي ابعماد
فراشناخت و خودتنظياي را به گونه مثبت پيشبيني ميكند
[ .]26 ،22 ،21 ،21 ،19در مقاب در رابطۀ بين هدف تال
 اجتنابي و راهبردهای فراشناختي ،پ وهشها نشان داده-اند كمه همدف تامل  -اجتنمابي پميشبينمي كننمده منفمي
راهبردهای فراشناختي اسمت [ ].23 ،25 ،24 ،22تحقيقمات
موجود در زمينه هدف عالکرد  -گرایشي ،از الگوی رمابتي
پيروی نايكنند .به عنوان مثما برخمي پم وهشهما رابطمه
مثبت معناداری را بين هدف عالکرد  -گرایشي و اسمتفاده

افراد در سه نوی جهتگيری انگيزشي لرار ميگيرند :افمراد
با جهمتگيمری انگيمزش درونمي ،5افمراد بما جهمتگيمری
انگيزش بيروني ،3افراد با جهتگيری بيانگيزگي .7انگيزش
دروني ،نشان دهندهترین نوی خود تعيينگری انگيزها است
كه درآن فعاليتهما بمه خماطر لمات اننمام مميشمود .سمه
انگيزش دروني وجود دارد :انگيزش دروني برای دانامتن،8
انگيزش دروني برای اننام كار 9و انگيزش دروني به منظور
تحریه .11انگيزش دروني داناتن زماني رخ مميدهمد كمه
فرد با ردایت به یادگيری و یما تمالش بمرای درک چيمزی
جدید بپردازد .انگيزه دروني كامب موفقيمت ،هنگمامي رخ

از راهبردهای فراشناختي گمزارش كمردهانمد [،21 ،22 ،16
 .]17در مقاب پ وهشهای نيز وجود دارد كمه مایمد عمدم
رابطه بين این هدف و راهبردهمای شمناختي و فراشمناختي
هاتند [ .]13 ،19در رابطه بما همدف عالکمرد اجتنمابي بما
راهبردهای فراشناختي نيز نتایو متفاوتي وجود دارد .ولترز1
در پ وهش خود روی دانشآموزان راهناایي نشمان داد كمه
در درس ریادي و حين اننام تکماليف آن ،دانمشآمموزاني
كه گرایش بيشتری به سات اهداف عالکمردی  -اجتنمابي
دارند كاتر از راهبردهمای شمناختي و فراشمناختي اسمتفاده
ميكنند [ .]13به طور مشابه در پ وهشمي دیگمر در داخم
كشمور نشمان داده شمد كممه همدف عالکمرد  -اجتنمابي بمما
راهبردهای فراشناختي رابطه معناداری ندارد [.]22 ،21 ،21
برخالف پ وهشهایي كه ذكر شد ،یافتمههمایي نيمز وجمود
دارد كممه بممين هممدف عالکممرد  -اجتنممابي و راهبردهممای
فراشناختي در یمادگيری رابطمه منفمي معنمادار وجمود دارد
[ .]21در این راستا نتایو پ وهش نوشادی نيز حماكي از آن
بود كه هدف عالکمرد اجتنمابي پميشبينمي كننمده منفمي و
معنادار بعد فراشناخت سازه خودتنظياي است [.]27
یکي دیگر از متغيرهای مهم كه رابطه آن با راهبردهمای
فراشناختي مطرح شده اسمت ،انگيمزش تحصميلي 2اسمت.
انگيزش تحصيلي در این تحقيق بمر مبنمای نظریمهی خمود

ميدهد كه یه فرد برای به اننام رسماندن یمه كمار و یما
ایناد یه چيزی جدیمد لمات مميبمرد .انگيمزش درونمي
تحریه هنگامي رخ ممي دهمد كمه فمرد بمه منظمور تنربمه
تحریه و یا احااس هينانانگيز الدام به اننام كاری كند.
در مقابمم افممراد دارای انگيممزه بيرونممي خممود را شایاممته
(خودتعييني) للاداد نايكنند و رفتار آنها از بيمرون دیکتمه
ميشود .این افراد به ولای خمارجي یما افمراد دیگمر توجمه
بيشتری دارند تا بمه ردمایت شخصمي و احااسمات خمود
[.]28
سراننام افراد بدون انگيزه ،مانند افمرادی كمه انگيمزش
بيرونممي دارنممد خممود را شایاممته و (خممودتعيممين) للاممداد
ناي دانند .این افراد در مقایاه با هااا ن خود كه انگيزش
بيروني دارند ،بعد از مدتها تمالش بمرای اننمام تکليمف و
صرف انرژی و ولت ،آنرا رها كردهاند .مفهوم بيانگيزگمي
تا حدودی شبيه مفهوم درمانمدگي آموختمه شمده 11اسمت.
ولتي افراد در حالتي هاتند كه احااس ميكنند عالمي كمه
اننام ميدهند خارج از مهار آنان و تحمت مهمار نيروهمای
بيروني است ،به صورت دروني یا بيرونمي برانگيختمه نامي
شوند و اجتناب را اختيار ميكنند [.]29
انگيزه دانشآمموزان بمه عنموان یمه پميشبينمي كننمد
عالکرد تحصيلي مثبت از جاله حضمور در كمالس ،نامره

رایمان4

درس و پشتکار در برنامههای مطالعمه محاموب مميشمود

مختاری )SDT( 6تعریف ميشود كه توس دسمي و
ارئه گردید .دسي و رایان برمبنای نظریه خود مختاری یمه
چارچوب نظری برای توديح رفتار فرد تعریف كردهاند كه

5

Orientation intrinsic motivation
Orientation extrinsic motivation
7 Orientation amotivation
8 Intrinsic motivation to know
9 Intrinsic motivation to accomplishment
10 Intrinsic motivation to experience stimulation
11 Learned Helplessness
6
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Wolters
Academic motivation
3 Self - determination theory
4 Deci & Ryan
2
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تحصيلي ،بين جهت گيری هدف و راهبردهای فراشناختي
خواندن نقش مياننيگری دارد.

[ .]62 ،61 ،61تحقيقات زیادی نشان دادهانمد كمه انگيمزش
تحصيلي با راهبردهای فراشناختي رابطه معنادار دارند [،66
 .]64عطار خامنه در پ وهشمي تمیرير آمموزش راهبردهمای
مطالعه فراشناختي را بمر انگيمزش تحصميلي دانمشآمموزان
بررسي كرد و به تفاوت معنادار ميانگين انگيمزش پيشمرفت
گروه آزمایش و گواه دست یافت [ .]65در تحقيق دیگمری
نيممز نشممان داده شممد كممه انگيممزش درونممي بممر راهبرهممای
فراشناختي تمیرير مامتقيم معنمادار دارد [.]69 ،68 ،67 ،63
هاچنين تحقيقات زیادی نشان دادهاند كه اهداف پيشمرفت
پيشبيني كننده انگيزش تحصميلي اسمت [،64 ،66 ،22 ،21

روش پژوهش
پ وهش حادر توصيفي -تحليلي از نوی هاباتگي
است و روش تحلي دادهها از نوی تحلي ماير ميباشد.
جامعه آماری پزوهش هاه دانشنویان دختر دانشگاه
فرهنگيان یزد (پردیس فاطاه الزهرا) در نيم سا تحصيلي
 96-92بودند كه از این ميان  211نفر بر اساس جدو
مورگان ،با روش ناونه گيری تصادفي ساده انتخاب شدند.

الف) پرسشنامه جهتگیری اهداف پیشرفت:1

 .]65برای مثا در پ وهشي نشان داده شد كه از بين چهمار
جهت گيری هدف تنها هدف تال توانامت بمه صمورت
مثبت انگيزش دروني را پيشبينمي كنمد [ .]41هاچنمين در
پ وهشي دیگر نشان داده شد كه هدف عالکرد  -گرایشمي
و هدف عالکرد  -اجتنابي ،هردو بر انگيزش بيروني و بي-
انگيزگي تیرير ماتقيم دارند [ .]63هاچنين در ایمن تحقيمق
نشان داده شمد كمه اهمدف پيشمرفت بمه واسمطه انگيمزش
تحصيلي بر راهبردهای فراشناختي تمیرير یيمر مامتقيم نيمز
دارند [ .]63در مناوی شایان ذكر است كه اكثمر تحقيقمات
به نقش واسطهای انگيزش تحصيلي در رابطه بمين جهمت-
گيممری هممدف و راهبردهممای فراشممناختي پرداختممهانممد و
پ وهشممي كممه بممه نقممش واسممطهای انگيممزش تحصمميلي در
رابطهی بين جهت گيری همدف و راهبردهمای فراشمناختي
خاص خواندن بپردازد بايار اندک است .لاا محقق در این
پ وهش بر آن شد تا به بررسمي نقمش واسمطهای انگيمزش
تحصيلي در رابطهی بين جهت گيری همدف و راهبردهمای
فراشناختي خواندن الدام كند.

مهگریگور2

طراحي شده و
این پرسشنامه توس اليوت و
دارای  12گویه و  4بعد جهتگيری تال – گرایش؛
جهت گيری تال  -اجتناب؛ جهتگيری عالکرد -
گرایش؛ جهتگيری عالکرد  -اجتناب است كه با استفاده
از مقياس  7درجهای ( =1كامالر مخالفم =5 ،كامالر موافقم)
نارهگااری ميشود .اليوت و مهگریگور با استفاده از
تحلي عاملي برای این ابزار 4 ،عام را استخراج كردند كه
در مناوی  81/5درصد ك واریانس را تبيين ميكردند
[ .]23جوكار و د ورپور با روش آلفای كرونباخ اعتبار
مقياس هدف های تبحرگرا ،اجتناب از تبحر ،عالکردگرا و
اجتناب از عالکرد را به ترتيب  1/77 ،1/87 ،1/31و 1/54
به دست آوردند [ .]41در این پ وهش هاچنين روایي
سازه این پرسشنامه از طریق تحلي عاملي اكتشافي و
تییيدی مطلوب گزارش شده است [ .]41در پ وهش
حادر درایب آلفای كرونباخ این خرده مقياسها به ترتيب
 1/3 ،1/7 ،1/3 ،1/74به دست آمد.
ب) مقیاس انگیزش تحصیلی :5این مقياس در

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی :مد

سا  1989توس ولرند 4و در كانادا برای اندازه گيری
انگيزش تحصيلي با  28گویه طراحي و روا سازی شد
[ .]42این مقياس ميزان موافقت دانشنویان را با گویههای

رابطۀ علِّي جهتگيری هدف،

انگيزش تحصيلي با راهبردهای فراشناختي خواندن
دانشنویان دختر دانشگاه فرهنگيان یزد برازنده دادهها
است.

مربو به  6خرده مقياس انگيزش دروني ( 12ماده)،
انگيزش بيروني ( 12ماده) و بيانگيزگي ( 4ماده) با یه
طيف ليکرت پنو درجهای ميسنند .تاامي گویهها در

فرضیههای فرعی پژوهش :در مد پيشنهادی ،هریه
از مايرهای طراحي شده یه رابطۀ ماتقيم فرض شده
است .هاچنين فرض شده است كه متغير انگيزش

1

)Achievement Goal Questionnaire (AGQ
Elliot & McGregor
)3 Academic Motivation Scale (AMS
4 Vallerand
2

68

رابطهی جهتگیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در دانشجو معلمان دختر با واسطهگری انگیزش تحصیلی

های پ وهش در جدو  1ارائه شده است .شایان ذكر است
كه تاام محاسبات مربو به یافتههای پ وهش توس
نرمافزارهای آماری  SPSS22و  AMOS20اننام گرفته
است.

پاسخ به یه سوا تنظيم شدهاند :چرا به دانشگاه ميروید؟
ویااني و هاکاران دریب آلفای كرونباخ برای خرده
مقياسهای انگيزش دروني ،انگيزش بيروني و بيانگيزگي
به ترتيب  1/37 ،1/83 ،1/84گزارش كردهند [ .]63در این
پ وهش هاچنين روایي سازه این پرسشنامه از طریق
تحلي عاملي تییيدی مطلوب گزارش شده است [ .]63در
پ وهش حادر درایب آلفای كرونباخ برای خرده مقياس-
های انگيزش دروني ،بيروني و بيانگيزگي به ترتيب،
 1/75 ،1/87 ،1/78بدست آمد.

شک  1بارهای استاندارد شد این مد را نشان ميدهد.

ج) پرسشنامه راهبردهای آگاهی فراشناختی

مد پيشنهادی در ابتدا از برازش لاب لبولي برخوردار نبود

فرضیه اصلی پژوهش :مد رابطۀ علِّي جهتگيری
هدف ،انگيزش تحصيلي با راهبردهای فراشناختي خواندن
دانشنویان دختر دانشگاه فرهنگيان یزد برازنده دادهها
است.

خواندن :1دراین پ وهش جهت اندازهگيری راهبردهای

و با حاف مايرهای یير معنادار ،مد اصالح شده از

آگاهي فراشناختي خواندن از پرسشنامه راهبردهای
فراشناختي خواندن استفاده شد كه مختاری و ریچارد آن را
تدوین كردهاند [ .]46این پرسشنامه  61ماده دارد كه
پاسخگو باید هرگویه را بخواند و سپس ميزان انطباق
ودعيت فعلي خود را دریه طيف ليکرت پنو درجه ای از
یه (به معنای هرگز یا تقریبار هرگز) تا پنو (به معنای
هايشه یا تقریبا هايشه) مشخص كند .پرسشنامه
راهبردهای آگاهي فراشناختي ،خواندن دانشنویان را در
سه مقياس راهبردهای كلي خواندن 2با  16سوا ،
راهبردهای ح مائله 6با  8سوا  ،وراهبردهای حاایتي 4با
 9سوا  ،ميسنند .حاينچاری و هاکاران جهت بررسي
پایایي پرسشنامه با استفاده از روش اندازهگيری آلفای
كرونباخ برای هریه ازخرده مقياسهای ذكر شده ،دریب
آلفا به ترتيب  ،1/79 ،1/87 ،1/92گزارش كردهاند [.]44
هاچنين روایي سازه این پرسشنامه از طریق تحلي عاملي
تییيدی مطلوب گزارش شده است [ .]44در پ وهش
حادر از جا این سه خرده مقياس استفاده شد كه دریب
پایایي مناوی سه خرده مقياس  1/85به دست آمد.

برازش خوبي برخوردار شد .ارزشهای شاخص برازش در
جدو  2آمده است .اگر شاخصهای AGFI ،GFI ،CFI
و  NFIبزرگتر از  1/9باشد بر برازش مناسب مد د لت
دارد .هاانطور كه در جدو

 2مشاهده ميشود ،این

شاخصها هاگي با تر از  1/9مي باشد .هاچنين شاخص
 RMSEAنشان مي دهد كه الگوی اصلي از برازش
مناسبي برخوردار است .لاا طبق این اوصاف ،فرديه اصلي
پ وهش تایيد مي گردد.
فرضیههای فرعی پژوهش :در مد پيشنهادی ،هریه
از مايرهای طراحي شده یه رابطۀ ماتقيم فرض شده
است .هاچنين فرض شده است كه متغير انگيزش
تحصيلي ،بين جهت گيری هدف و راهبردهای فراشناختي
خواندن نقش مياننيگری دارد.
به منظور بررسي رواب ماتقيم و یير ماتقيم یين
متغيرهای پ وهش در جدو  6اررهای ماتقيم ،یير ماتقيم
و ك ّ متغيرهای پ وهش بر یکدیگر آمده است .هاگي این
درایب استاندارد شدهاند و مقدار آنها حتاار باید بين صفر
تا یه باشد.

یافتهها
یافتههای توصيفي مربو به ميانگين ،پراكندگي و
درایب هاباتگي پيرسون مرتبهی صفر دو به دو متغير
1

Metacognitive Awareness of Reading Strategies
)Inventory (MARSI
2 Global reading strategies
3 Problem - solving strategies
4 Support strategies
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جدو  .1ميانگين ،انحراف معيار و هاباتگي بين متغير های پ وهش
متغیی

M

12/6

**1/29

**1/66

*1/55

*1/47

**-1/21

1

 .7بيانگيزگي

5/36

**-1/68

**1/27

**1/69

**1/49

**-1/46

**1/25

 .8راهبردهای فراشناختي خواندن

15/92

**1/52

*-1/24

**-1/68

**-1/27

**1/58

4/14
6/56
6/43
12/47

*1/56

-1/18

**-1/65

**-1/42

1

 .3انگيزش بيروني

**-1/61

6/22

1
*1/67 **1/13
1/17

*1/23

**1/21

1

 .5انگيزش دروني

گرایشي

1

 .6عالکرد

1
*1/21

 .4عالکرد اجتنابي

1

 .2تال اجتنابي

1

4

6

**-1/44

 .1تال گرایشي

SD

2

3

5

7

8

1

1

**P<1/11 *P<1/15

جدو  .2شاخصهای نيکویي برازش برای مد مفروض
ش خص

X2

X2/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

43/54

4/26

1/93

1/97

1/99

1/96

1/18

-

-

-

-

شک  .1ناودار ماير اصالح شدهی جهت گيری هدف و راهبردهای فراشناختي خواندن با واسطه انگيزش تحصيلي
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طبق دادههای جدو  6بر اساس تحلي ماير ،ارر یير
ماتقيم هدف تال  -گرایشي بر راهبردهای فراشناختي
خواندن از طریق انگيزش دروني و بيانگيزگي ( )1/24در
سطح 1/11؛ ارر یير ماتقيم هدف تال  -اجتنابي بر
راهبردهای فراشناختي خواندن از طریق بيانگيزگي
( )-1/19در سطح 1/15؛ ارر یير ماتقيم هدف عالکرد -
گرایشي بر راهبردهای فراشناختي خواندن از طریق
انگيزش بيروني ( )1/12در سطح 1/15؛ ارر یير ماتقيم
هدف عالکرد  -اجتنابي بر راهبردهای فراشناختي خواندن
از طریق بي انگيزگي و انگيزش دروني ( )-1/22در سطح

رابطه بين هدف تال  -اجتنابي و راهبردهای فراشناختي
خواندن؛ نقش واسطهای انگيزش بيروني در رابطه بين
هدف عالکرد  -گرایشي و راهبردهای فراشناختي
خواندن؛ نقش واسطهای بي انگيزگي در رابطه بين هدف
عالکرد  -اجتنابي و راهبردهای فراشناختي خواندن تییيد
ميشود .در جدو  6هاچنين اررات ماتقيم و اررات ك
متغيرها بر یکدیگر گزارش شده است .مطابق با جدو  6ارر
ك هدف تال  -گرایشي ( )1/72بر راهبردهای
فراشناختي خواندن نابت به متغيرهای دیگر بيشتر است.
هاچنين متغيرهای پ وهش در مناوی  51درصد از

 1/11معنادار ميباشد؛ بنابراین نقش واسطهای انگيزش
دروني و بيانگيزگي در رابطه بين هدف تال  -گرایشي
و راهبردهای فراشناختي؛ نقش واسطهای بيانگيزگي در

واریانس راهبردهای فراشناختي خواندن را تببين ميكنند.

جدو  .6تیريرات ماتقيم ،یير ماتقيم و ك متغيرهای پ وهش بر یکدیگر
اثی مستقیم

اثی غیی مستقیم

اثی کل

متغیی
د و تسلط -گیایشی

**0/88

**0/48

**0/24

د و تسلط -اجتن بی

**-0/48

*-0/00

**-0/52

د و عملکیا-گیایشی

**-0/40

*-0/14

**-0/53

د و عملکیا -اجتن بی

-

**-0/44

**0/44

انگیزش اررنی

**0/53

انگیزش بیینی

**-0/48

به رری راددیاد ی فیاشن ختی خوان ن از:

**0/53
-

**-0/54

بی انگیزگی

**-0/48
**-0/54

به رری انگیزش اررنی از:
د و تسلط – گیایشی

**0/83

-

**0/83

د و تسلط  -اجتن بی

-

-

-

د و عملکیا – گیایشی

-

-

-

د و عملکیا  -اجتن بی

**-0/81

-

**-0/81

به رری انگیزش بییرنی از:
د و تسلط – گیایشی

-

-

-

د و تسلط – اجتن بی

-

-

-

د و عملکیا – گیایشی

**0/31

-

**0/31

-

--

د و عملکیا -اجتن بی
به رری بی انگیزگی از:
د و تسلط – گیایشی

**-0/43

-

**-0/43

د و تسلط – اجتن بی

-

-

-

د و عملکیا – گیایشی

-

-

-

د و عملکیا – اجتن بی

**0/42

-

**0/42

**P<1/11 *P<1/15
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بحث و نتیجهگیری
این پ وهش با هدف بررسي رابطه جهتگيری هدف و
راهبردهای فراشناختي خواندن با توجه به نقش واسطهای
انگيزش تحصيلي بر روی دانشنو  -معلاان دختر اننام
شد .نتایو نشان داد كه مد طراحي شده از برازش خوبي
برخوردار است و  51درصد از واریانس راهبردهای
فراشناختي خواندن را تبيين ميكند.
هاانگونه كه یافتههای پ وهشي نشان دادهند هدف
تال  -گرایشي بر راهبردهای فراشناختي خواندن ارر
ماتقيم مثبت و معنادار دارند .این یافته با نتایو پ وهش-

و خطا تالش ميكنند ،هنگامي كه آنها با شکات مواجه -
شوند از تالش مندد دست برداشته و دچار نوعي احااس
منفي به نام درماندگي آموخته شده ميشوند؛ بنابراین آنها
انگيزه زم برای ادامه كار را از دست داده و از درگيری با
مطالب درسي خودداری ميكنند.
دیگر یافته تحقيق نشان داد كه هدف عالکرد گرایشي
بر راهبرهای فراشناختي خواندن ارر ماتقيم منفي معنادار
دارد كه این یافته با نتایو [ ]43 ،23 ،18هااو است و با
نتایو یافتههای [ ]26 ،17 ،22ناهااو است .هاچنين
مشاهده شد كه هدف عالکرد  -گرایشي به واسطه

های [ ]22 ،21 ،21 ،19 ،17 ،13هااو است .هاچنين
مشاهده شد كه هدف تال  -گرایشي به واسطه انگيزش
دروني و بيانگيزگي بر راهبردهای فراشناختي خواندن ارر
یير ماتقيم معناداری دارد .این یافته نيز با یافتههای
پ وهش [ ]63هااو است .دانشنویاني كه هدفشان تال
یافتن بر مودوعات و درک مطالب است در هنگام مطالعه
و خواندن مطالب از راهبردهای فراشناختي استفاده ميكنند.
هاچنين این دانشنویان انگيزش دروني برای كاب
موفقيت دارند و هاين امر باعث ميشود كه آنها را هنگام
مطالعه به سات استفاده از راهبرهای فراشناختي تریيب
كند .مطابق با این یافته در پ وهشي گزارش شده است كه
دانشنویاني كه جهت گيری هدف تال  -اجتنابي دارند
در هنگام مطالعه خودتنظياي فراشناختي را افزایش مي-
دهند و از خواندن خود لات ميبرند و استرس كاتری را
تنربه ميكنند [.]45
بر اساس یافتهها ،هدف تال  -اجتنابي بر راهبردهای
فراشناختي خواندن ارر ماتقيم منفي و معني داری دارد كه
این یافته با نتایو تحقيقات [ ]23 ،25 ،24 ،22هااو مي-
باشد .هاچنين مشاهده شد كه هدف تال – اجتنابي به
واسطه بيانگيزگي بر راهبردهای فراشناختي خواندن تیرير
یير ماتقيم معناداری دارد .بر اساس این یافته دانشنویاني

انگيزش بيروني بر راهبردهای فراشناختي خواندن تیرير یير
ماتقيم معنادار دارند .دانشنویان با جهتگيری هدف
عالکرد  -گرایشي ميخواهند توانایي خود را به دیگران
رابت كنند .در این جهتگيری ،بر تییيد عالکرد و كاب
لضاوت مطلوب دیگران درباره عالکرد شخصي تیكيد مي-
شود این دانشنویان به شدت به دنبا تقویت و پاداشهای
بيرني هاتند .با توجه به آنکه هدف اصلي آنها ردایت
دیگران و كاب نارههای خوب است آنها به دنبا
راهبردهای سطحي و شناختي ميروند و كاتر خود را به
طور عايق درگير مطالب ميكنند.
براساس یافتهها ،هدف عالکرد  -اجتنابي بر
راهبردهای فراشناختي خواندن ارر ماتقيم معنادار نداشت.
این یافته با نتایو پ وهش [ ]22 ،21 ،21هااو و نتایو
[ ]43 ،27ناهااو است .در صورتي كه با واسطهگری بي
انگيزگي بر راهبردهای فراشناختي خواندن تیرير یير
ماتقيم معنادار داشت .دانشنویاني كه اهداف عالکرد -
اجتنابي دارند از چالش اجتناب ميكنند ،این دانشنویان
انگيزه زم را برای مطالعه و خواندن ندارند و از
راهبردهای یادگيری سطحي و با حدال تالش و ح
مایله نالصي را به كار ميگيرنند.
یافته های دیگر این تحقيق نشان داد كه انگيزش دروني

كه هدفشان اجتناب از بدفهاي و تال نيافتن بر مودوی
درسي است كاتر از راهبرهای فراشناختي خواندن استفاده
ميكنند .این دانششنویان چون شایاتگي را دستيابي كام
به تکليف ميدانند ،هاواره نگران فراموشي آندوختهها و از
دست دادن مهارتهایشان ميباشند .دانشنویان با جهت-
گيری هدف تال  -اجتنابي فق برای اجتناب از شکات

بر راهبردهای فراشناختي خواندن تیرير ماتقيم و مثبت
معنادار دارد .این یافته با نتایو تحقيقات []69 ،68 ،67 ،63
هااو مي باشد .تبيين این یافته را ميتوان این گونه بيان
كرد ،دانشنویاني كه برای یادگيری و مطالعه برانگيخته
ميشوند و با عالله و اشتياق فراوان به دنبا یادگيری
مطالب هاتند از راهبردهای فراشناختي خواندن بيشتر
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نيز با پ وهش [ ]63هم سو است .تبيين این یافته را مي-
توان این گونه توديح داد كه در جهت گيری هدف
عالکرد  -گرایشي انگيزه بيروني عام اصلي است و
دانشنویان با این نوی جهتگيری در تالش هاتند تا
محبوبيت و مطلوبيت از سوی دیگران را كاب كنند و از
داوریهای انتقادآميز و منفي دیگران نابت به رفتار خود
اجتناب ورزند .هااو با این نتينه پينتریو و گارسيا6
معتقدند كه دانشنویان با این نوی جهتگيری ،از
استرات یهای یادگيری كاتر استفاده ميكنند و به دنبا
پاداشهای بيروني از لبي كاب نارات با هاتند [.]49

استفاده ميكنند؛ بنابراین ميتوان گفت كه انگيزه دروني
دانشنویان نقش مهاي را در استفاده از راهبردهای
فراشناختي خواندن ایفا ميكند .نتينه دیگر تحقيق حادر
نشان داد كه انگيزش بيروني و بي انگيزگي بر راهبردهای
فراشناختي خواندن تیرير ماتقيم منفي معنادار دارد .این
یافته با تحقيق [ ]68 ،18هااو است .هااهنگ با این یافته
كرولينگ و رایان 1معتقدند افراد با سطح پایين خودتعيين
گری (انگيزش پایين) به منظور كاب پاداشها و رویدادهای
لات بخش بيروني تالش ميكنند این افراد در لبا
مائوليتهای خود پایداری و تالش كاتری نشان ميدهند
لاا به جای استفاده از راهبردهای فراشناختي خواندن از
راهبردهای سطحي یادگيری كه تالش كاتری را ميطلبند
استفاده ميكنند كه این امر باعث یادگيری سطحي و طوطي
وار ميشود [.]47
یافتههای دیگر تحقيق حادر نشان داد كه از بين چهار
جهتگيری هدف ،هدف تال  -گرایشي بر انگيزش
دروني تیرير ماتقيم مثبت و معنادار و هدف عالکرد -
اجتنابي بر انگيزش دروني ارر ماتقيم منفي معنادار دارند.
این نتایو با یافتههای [ ]45 ،63 ،67 ،18هااو است.
دانشنویاني كه به خاطر یادگيری و فهايدن مطالعه ميكنند
و با اشتياق در فرایند یادگيری درگير ميشوند ،انگيزش
یادگيری در آنها افزایش پيدا ميكند .در حالي كه
دانشنویاني كه عالکرد – اجتنابي دارند از بيكفایت یا
ناتوان به نظر آمدن نزد دیگران ،هراس دارند و تاام تالش
خود را برای اجتناب از شکات به كار ميبرند .ترس از
شکات و مقایاه با دیگران انگيزش آنها را كاهش ميدهد
و از تالش و پشتکار آنها جلوگيری ميكند .این نتایو
هااهنگ با دیدگاه دوئه و لگيت 2كه بيان ميكنند
دانشنویاني كه اهداف تالطي دارند ارزش بيشتری برای
فهم درس و یادگيری مطالب لائلند و كاتر خود را با مالک
های بيروني از لبي كاب ناره و امتيازهای اجتااعي

یافته دیگر تحقيق حادر نشان داد كه هدف عالکرد –
اجتنابي بر بيانگيزگي تیرير ماتقيم مثبت و معنادار و هدف
تال – اجتنابي بر بيانگيزگي تیرير منفي معنادار دارد.
برای توجيه این یافته ،ذكر این نکته مهم است كه افراد بي-
انگيزه ،افرادی هاتند كه هيچگونه انگيزهای یعني نه
خشنودی و ارزشاندی دروني و نه مشولهای بيروني برای
فعاليتهای خود دریافت نايكنند و در نتينه از اننام
فعاليتهایشان اجتناب ميكنند .بين جهتگيری هدف
عالکرد -اجتنابي و بيانگيزگي رابطه لوی وجود دارد،
هدف اصلي دانشنویان در این نوی جهتگيری پرهيز از
شکات است .آنها تاام تالش خود را اننام ميدهند تا
شکات نخورند و هنگامي كه شکات ميخورند دلارد
شده و دست از تالش بر ميدارند ،این دانشنویان به
صورت دروني یا بيروني برانگيخته نايشوند و اجتناب را
اختيار ميكنند كه این حالت نوعي احااس بي انگيزگي را
در آنها ایناد ميكند؛ بنابراین ميتوان گفت دانشنویان
عالکرد -اجتنابي كه تصور ميكنند كه توانایي كاي دارند،
احتاا ر به حالت درماندگي ميافتند ،زیرا معتقدند شانس
كاي برای گرفتن نارهی خوب دارند.
با توجه به اینکه این پ وهش بر روی دانشنو -
معلاان دختر اننام گرفته با احتيا ميتوان نتایو حاص را

مقایاه ميكنند ،هااو ميباشد [.]48
یافته دیگر این تحقيق نيز نشان داد كه از بين چهار
جهت گيری هدف تنها هدف عالکرد -گرایشي بر
انگيزش بيروني تیرير ماتقيم مثبت و معنادار دارد .این یافته

به جامعۀ دانشنویان تعايم داد .توصيه ميشود ناونه این
پ وهش بر روی پاران نيز اننام شود .هاچنين به اساتيد
دانشگاه فرهنگيان پيشنهاد ميشود كه بر اهداف یادگيری به
جای اهداف عالکردی تیكيد كنند ،اساتيد باید سعي كنند
دانشنویان را متقاعد سازند كه هدف از فعاليتهای
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