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Abstract
This study examined the mediating role of study
skills in the effect ofacademic self-efficacy,
epistemological beliefs and academic anxiety on
academic performance of first middle school
students Orumieh city in the academic year 20152016. This study was descriptive (nonexperimental) and studydesign was correlational
plans type of the structural equations. Statistical
population of the study formed all of first middle
school students of Orumieh in 2015-2016 years
of academic. Sampling was cluster random and
determination the sample size for each of the subvariable were considered 20 samples and 350
persons were selected as the study sample. The
instruments were: Academic Self-Efficacy Scale
(Patrick, Hicks & Ryan, 1997), Epistemological
Beliefs Scale (Schommer, 1991), Academic
Anxiety Scale (Alpert & Haber, 1960), Study
Skills Scale (Congos, 2009) and to measure
academic performance of students the grade point
average in the first academic semester 2015-2016
was used. Structural equation modeling was used
to assess the structural effects of academic selfefficacy, epistemological beliefs, academic
anxiety
and
study
skills
onacademic
performance. The results of structural equation
modeling revealed that study skills and academic
self-efficacy directly affect the academic
performance of students (p<0/01). Also the
results revealed that academic self-efficacy and
epistemological beliefs indirectly and through
study skills affect the academic performance of
students (p<0/01).
Keywords: study skills, academic self-efficacy,
epistemological beliefs, academic anxiety,
academic performance, middle school students.
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چکیده
پژوهش با هدف بررسی نقش میانجیگری مهارتهاای مطالعا رر
 باورهای معرفتشناختی و اضاطرا،تأثیر خورکارآمدی تحصیلی
تحصیلی بر عملکرر تحصیلی رانشآموزان رورة متوسط اول شاهر
 روش اجارای ایا. انجاا گرفات59-59 ارومی رر ساال تحصایلی
.پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع معارالت سااختاری باور
کلیة رانشآموزان رورة متوسط اول شهر ارومیا رر ساالتحصایلی
 روش. جامع اة آماااری ای ا پااژوهش را تشااکی ماایرارنااد59-59
 تصارفی خوش ای چندمرحل ای بور و برای تعیی حجم،نمون گیری
092  نمون رر نظر گرفت شاد و رر کا02  برای هر زیرمتغیر، نمون
 برای جمعآوری اطالعات.نفر ب عنوان نمونة پژوهش انتخا شدند
، هاایک و رایااان، از مقیااا خورکارآماادی تحصاایلی (پاتری ا
 مقیاا،)7552 ، مقیا باورهاای معرفات شاناختی (شاومر،)7551
 مقیاا مهاارت هاای،)7592 ،اضطرا تحصایلی (آلپارت و هاابر
) و باارای ساانجش عملکاارر تحصاایلی0225 ، مطالعاا (کانگااا
رانااشآمااوزان از میااانگی نماارات رانااشآمااوزان رر نیملااال اول
 ب منظور آزمون، رر مطالعة حاضر. استفاره شد59-59 سالتحصیلی
، باورهای معرفت شاناختی،رابطة ساختاری خورکارآمدی تحصیلی
اضطرا تحصیلی و مهاارتهاای مطالعا باا عملکارر تحصایلی از
 نتااای.روش آماااری ماادلیااابی معااارالت ساااختاری اسااتفاره شااد
پژوهش حاضر نشان رار ک خورکارآمدی تحصیلی و مهارت هاای
 اثر ملتقیم بر عملکرر تحصیلی راناش آماوزان مای گذارناد، مطالع
 همچنی یافت ها نشان رار ک خورکارآمدی تحصیلی و.)P<2/27(
 اثر غیرملتقیم، باورهای معرفت شناختی با واسط مهارتهای مطالع
.)P<2/27( بر عملکرر تحصیلی رانشآموزان میگذارند
، خورکارآمدی تحصیلی،  مهارت های مطالع:واژه های کلیدی
، عملکارر تحصایلی، اضطرا تحصیلی،باورهای معرفتشناختی
رانشآموزان رورة متوسط
tohid.ashrafzade@yahoo.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
برای ارزیابی میزان اثربخشی هر برنامه ای ،محصول نهایی آن
را بررسی می کنند که در نظام آموزش وپررورش ،ایر امرر از
طریق بررسی عملکرد تحصیلی 1دانشآموزان انجام مریشرود
(احمدی .)1991 ،عملکررد تحصریلی یکری از اساسریترری
مفاهیم روانشناسی تربیتی است که پژوهشها و مطالعرههرای
نظررری و تجربرری گهررتردهای را برره دررود ادتصررا داده و
مدلهای گوناگونی برای تبیی آن توسعه یافته اسرت (آزادی،
فرزاد ،سعدیپور ،دوشنویهان و کریمری .)1995 ،عملکررد
تحصیلی دانش آموزان تحت تأثیر عوامل متعرددی اسرت کره
ازجملرره ای ر عوامررل مرریترروان برره مهررار هررای مطالعرره،2
دودکارآمرردی تحصرریلی ،9باورهررای معرفررتشررنادتی 1و
اضطراب تحصیلی 5اشاره کررد (نیرل و کریهتنهر 2009 ،6؛
فررای ،رینالرردو ،کررروز ،بیگلرری و آدامررز2017 ،7؛ اسررتول،
الگتنبرگ ،ونهینک ،هوجیگ  ،باکهرتل 8و همکراران2017 ،؛
ش .)2018 ،9
یکی از مهمتری عوامل مؤثر بر روی موفقیت تحصریلی
دانش آموزان ،مهار هرای مطالعره اسرت (آکوینرو2011 ،10؛
یو .)2011 ،11مهار های مطالعه سادتاری است کره شرامل:
آمادهسازی محیط مطالعه ،یادداشتبرداری ،حضرور فعرال در
کالس ،تمرکز حواس ،مدیریت زمان و آمادگی برای امتحران
است (نری2007 ،12؛ واگنر ،شوبر و اسپیل2008 ،19؛ کوغالن
و سررویفت2011 ،11؛ کرراراکی  .)2019 ،15نتررایپ پررژوهش
بالنت ،هاکان و آیدی  )2015( 16نشران داد کره مهرار هرای
مطالعه یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
است و برگرزاری دورههرای آموزشری مهرار هرای مطالعره
می تواند موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان شود .از
سوی دیگر بر اساس نتایپ پژوهش فای و همکاران (،)2017
استفاده از مهار ها و عراد هرای مطالعره ،باعری پیشررفت
تحصیلی دانشآموزان میشود.

یکرری از عوامررل مررؤثر بررر روی عملکرررد تحصرریلی و
مهار های مطالعه دانشآموزان ،دودکارآمدی تحصیلی است
(اسررکا  ،دیرینرری ،رینولرردز ،لیندسررای و بررایرد2008 ،17؛
علرریبخشرری و زار  .)1989 ،دودکارآمرردی تحصرریلی از
حوزه های مرتبط با دودکارآمدی است (آبشا )2012 ،18که به
ادراک فرد در ارتباط با شایهتگی ،قابلیت یادگیری و عملکرد
وی در انجام وظایف و تکالیف آموزشی اشاره دارد (بردل،19
 .)2016دودکارآمدی تحصیلی به معنای باور فررد در مرورد
توانایی دود برای انجام تکلیف دا  ،توانرایی درود بررای
عملکرد تحصیلی و مقابله با مشکال و دستیابی بره اهردا
مطلرروب در یررک موقعیررت مشررخ اسررت (زنرردن ،بررراور،
21
جانه ر  ،گرررای و هررانوور .)2018 ،20هانیررک و برادبنررت
( )2016در پژوهشی نشان دادند که دودکارآمدی تحصیلی با
عملکرد تحصیلی دانشآموزان ارتبراط دارد و موجرب بهبرود
ح موفقیرت در دانرش آمروزان مریشرود .همچنری نترایپ
پژوهش ش ( )2018نشان داد که باور بره دودکارآمردی برر
بهرریاری از جنبررههررای زنرردگی مزررل گررزینش اهرردا ،
تصمیم گیری ،میزان تالش و پایداری در رویارویی با مهرالل
چررالشبرانگیررز تررأثیر مرریگررذارد و موجررب بهبرود عملکرررد
تحصیلی دانش آموزان مریشرود .همچنری در پرژوهشهرای
مختلف (النی ،مونوی ،دروبال ،،هرارپر و مرارفی2007 ،22؛
پیترسون-گرازیوس ،بریر و نیکوالیدو2019 ،29؛ برای  ،گراال،
وود ،کیمهار و چیو دیوید 2011 ،21و بنیاسدی و پورشافعی،
 )1991رابطررة مزبررت و معنررادار دودکارآمرردی تحصرریلی و
عملکرد تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته است.
ازسویدیگر ،نتایپ پژوهشها نشان میدهند که باورهرای
معرفتشنادتی بر روی مهار های مطالعه دانش آموزان تأثیر
مرریگذارنررد (کیزیلگررون  ،تکایررا و سررونقار )2009 ،25و
جنبرههررای متعررددی از عملکررد تحصرریلی دانررشآمرروزان را
پیشبینی میکنند (رضایی .)1995 ،براورهای معرفتشنادتی
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عقاید شخصی در مرورد دانرش و نحروه کهرب دانرش ههرتند

کریهتنه ( )2009نشان داد که اضطراب تحصریلی موجرب

(ستکوا دیمو ،آتاناسوسکا ،ایلیو ،تراجکوسکا و کوزمانویهرکا،1

ادتالل در عملکرد تحصیلی ،وقفره در یرادگیری و تضرعیف

 )2015و نقررش مهمرری را در پررردازش اطالعررا  ،روشهررای
یادگیری ،تفکر و مهار های حل مهئله ایفا میکننرد (آرگرون و

مهار های مطالعه دانشآموزان میشود .درمجمو مطالعرا
گوناگون ارتباط منفی بی اضرطراب و عملکررد تحصریلی را

کاراز .)2019 ،2پژوهش در مورد باورهرای معرفرتشرنادتی بره

گزارش کرده اند و به ای نتیجه رسیده اند کره سرطوب براالی

دلیل ارتباط ای باورها با شنادت و فراشرنادت ،در طرول دهره

تحصیلی ،افرت تحصریلی و

گذشته افرزایش یافتره اسرت (کرام ،سرولون ،توپکرو و گروون،9

 .)2015بررر اسرراس پررژوهشهررای صررور گرفترره باورهررای

اضطراب موجب بروز مشکال
کاهش شان

11

ورود به دانشگاه مریشرود (ایروگبرو 2019 ،؛

پیررت ،پرراوی  ،لررو -جررونز و هررانتر2011 ،12؛ درراالیال،19

معرفتشرنادتی نقرش مهمری در جهرتدهری و کنتررل اعمرال

 .)2011عررالوه بررر ایرر نتررایپ یافتررههررای کئرروگ ،بانررد و

دانررشآمرروزان دارنررد (پرراجر ،ربم ر  ،شررلومر ،موکوینهررکی و

()2006؛ جینی ()2007؛ استای مایر ،زیگلرر و

هانکامپ .)2019 ،1نتایپ پژوهش الهینار ،آکار ،دمیر و دمیرهران

فلک م

5

ترابل ()2010؛ بیرجندی و عالمی ( )2010نشان داده اسرت

( )2012نشان داد که باورهای معرفتشنادتی با مهار های حل
مهئله ،تفکر و یادگیری ،حضور فعال در کالس و نگرش نهبت

که بی اضطراب و عملکرد تحصیلی ارتباط منفی وجود دارد.
درمجمو بر اساس مبرانی پژوهشری ارالره شرده ،هرد

به مدرسه ارتباط دارد و بر روی عملکرد تحصیلی دانرشآمروزان

اصلی ای پژوهش بررسی نقش میرانجی گرری مهرار هرای

تأثیر مزبت میگذارد .استول و همکاران ( )2017نیز در پرژوهش

مطالعررره در ترررأثیر دودکارآمررردی تحصررریلی ،باورهرررای

دود به ای نتیجه رسیدند که باورهای معرفتشرنادتی برر روی

معرفتشنادتی و اضطراب تحصریلی برر عملکررد تحصریلی

انگیزه دانشآموزان تأثیر مزبت میگذارد و موجب بهبود عملکررد
تحصیلی دانشآموزان میشود .همچنی در پژوهشهای مختلف

دانش آموزان است .لرذا برر اسراس پیشرینه نظرری و تجربری
موجود در مرورد روابرط متغیرهرا ،مردلی را بره عنروان مردل

(برامرری ،پایچررل و اشررتال2009 ،6؛ یلمرراز  -ترروزون و توپکررو،7

16

11

15

مفهومی (شکل  )1انتخاب و با استفاده از روش مدل تحلیرل

2010؛ دی -جان  ،نراوارو و ازکرولرا )2011 ،8رابطره مزبرت و

مهیر در میان دانش آمروزان دوره متوسرطه اول شرهر ارومیره

معنادار باورهای معرفتشنادتی و عملکرد تحصیلی مورد تأییرد
قرار گرفته است.

مورد آزمون قرار گرفته است .از ای رو فرضیه هرای پرژوهش
عبار بودند از:

تحصریلی و افرت

 .1دودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانرشآمروزان

یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکال

عملکرد تحصیلی دانرشآمروزان ،اضرطراب تحصریلی اسرت

تأثیر مهتقیم میگذارد.

(فرراروقی ،قررانی و اسررپیلبرگر .)2012 ،9اضررطراب ازجملرره

 .2دودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری مهار های مطالعره

هیجانررا منفرری اسررت کرره نقررش اصررلی را در زنرردگی
دانشآموزان بازی میکند و از شایعترری ادرتالال در بری

بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر غیرمهتقیم میگذارد.
 .9باورهای معرفت شنادتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نوجوانرران اسررت (موروسررانوا و فومینررا .)2017 ،10اضررطراب
تحصیلی نوعی اضطراب و هراس اجتماعی دا

تأثیر مهتقیم میگذارد.

اسرت کره

 .1باورهای معرفتشنادتی با میانجیگری مهار های مطالعه

شخ را درباره تواناییهای دود دچار شک و تردید میکند
و توان مقابله وی را در موقعیتهرایی ماننرد امتحران کراهش

بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر غیرمهتقیم میگذارد.
 .5اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان ترأثیر

میدهد (دهروی و بیگدلی .)2008 ،نترایپ پرژوهش نیرل و

مهتقیم میگذارد.
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 .6اضطراب تحصیلی با میانجیگری مهار هرای مطالعره برر

 .7مهار های مطالعه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان ترأثیر

عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر غیرمهتقیم میگذارد.

مهتقیم میگذارد.

خودکارآمدی تحصیلی
خودکارآمدی

عملکرد تحصیلی

باورهای معرفتشناختی

مهارتهایمطالعه

اضطراب تحصیلی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :با توجره بره ماهیرت
موضو و هد

پژوهش ،روش اجرای ای پژوهش توصیفی

ابزار سنجش
پرسشنامة مهارت هاي مطالعه :بررای سرنجش مهرار هرای
مطالعه از پرسشنامه مهرار هرای مطالعره کانگراس)2009( 1

(غیرآزمایشی) و طرب پژوهش ،همبهتگی و از نو معرادال

استفاده شد .ای پرسشنامه شامل  50سرؤال اسرت کره شرش

سادتاری است .جامعه آماری پژوهش شرامل دانرش آمروزان
دوره متوسررطه اول شررهر ارومیرره ( 97881نفررر) بررود کرره در

متغیر :توانرایی دوانردن مترون درسری  ،یادداشرت بررداری ،
تقویت حافظه ،1آمرادگی بررای امتحران ،5افرزایش تمرکرز 6و

سال تحصریلی  91-95مشرغول بره تحصریل بودنرد .در ایر
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مردیریت زمرران 7را شرامل مرریشرود .پرسررشهرا بررا مقیرراس

پررژوهش ،جهررت آزمررایش الگرروی پیشررنهادی ،از روش

چهاردرجهای (همیشه ،اغلب اوقا  ،گاهی اوقا  ،بهنردر )

نمونهگیری تصادفی دوشهای چندمرحلهای استفاده شرد .بره

و به ترتیب با نمرا

 1تا  1نمرهگذاری شده است .دورشید،

ای صور که ابتدا از بری  196مدرسره دوره متوسرطه اول
نواحی  1و  2شهر ارومیه 1 ،مدرسه ( 2مدرسره پهررانه و 2

تررانور و قهررمی ( )2012ضرررایب پایررایی زیرمقیرراسهررای
پرسشنامه مهار های مطالعه را بی  0/91تا  0/59و ضرریب

مدرسه ددترانه) به طور تصادفی از هرر ناحیره انتخراب شرد.

پایایی کل پرسشنامه را  0/86گزارش کرردهانرد .همچنری در

تصرادفی و از هرر

پژوهشی کانمانی ،چیترا ،ماریموتو و ماالتی ( )2016ضرایب

کالس  22دانش آموز به شکل تصادفی و برر اسراس حررو
الفبا برای پژوهش و پاسخگویی به سؤاال انتخراب شردند.

پایایی زیرمقیاسهای پرسشنامه مهرار هرای مطالعره را بری
 0/91تا  0/57به دست آوردهاند .در ای پژوهش نیز ضرریب

در ای پژوهش برای تعیی حجم نمونه ،برای هرر زیرمتغیرر

روایی ای پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی 0/87

 20نمونه در نظر گرفته شد و درنهایت برا توجره بره ریرزش

و ضریب پایایی زیرمقیاسهای پرسشنامه مهار های مطالعره

احتمالی مشارکت کنندگان 950 ،دانش آموز بررای شررکت در

بی  0/15تا  0/71به دست آمد که قابلقبول و مطلروب برود.

سپ

از هر مدرسه 2 ،کالس بره صرور

پژوهش انتخاب شدند.
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نمونهای از سؤاال
2. the ability to read textbooks
4. memory improvement
6. increased focus
8. Khurshid, Tanveer & Qasmi

ای پرسشنامه عبار

است از« :هر فصل

1. Congos
3. taking notes
5. exam preparation
7. time management
9. Kanmani, Chitra, Marimuthu & Malathi

نقش میانجیگري مهارتهاي مطالعه در تأثیر خودكارآمدي تحصیلی ،باورهاي معرفتشناختی و اضطراب تحصیلی 107 / ...

کتاب درسی را بیش از یکبار میدروانم»« ،همیشره در یرک
مطالعه میکنم».

مکان مشخ

موافقم تا کامالً مخالفم قررار دارنرد .شرومر ( )1999ضرریب
پایایی پرسشنامه را  0/71و پایایی هر یرک از عوامرل را بری

پرسشنننامة خودكارآمنندي تحصننیلی :برررای سررنجش

 0/69تا  0/85گزارش کرده است .سیف ،رضرویه و لطیفیران

دودکارآمدی تحصیلی از پرسشنامه دودکارآمردی تحصریلی

( )1986ضرایب پایایی زیرمقیراسهرای پرسشرنامه باورهرای

و رایان )1997( 1استفاده شد .ای پرسشرنامه

معرفررتشررنادتی را برری  0/61تررا  0/71و شررعبانی ورکرری

کننده ادراک دانش آمروزان از

( )2009ضررریب پایررایی کررل پرسشررنامه را  0/79گررزارش

شایهتگی شان در انجام تکالیف کالس است .ای مقیاس یک

کردهاند .در ای پژوهش نیز ضریب روایی ای پرسشرنامه برا

ابزار دود گزارشی اسرت کره مرادههرای آن از نرو لیکرر

اسررتفاده از تحلیررل عرراملی تأییرردی  0/76و ضررریب پایررایی

پنپدرجهای ( =1کامالً موافقم =2 ،موافقم =9 ،نظرری نردارم،

زیرمقیاس های پرسشنامه باورهای معرفت شنادتی بری 0/10

 =1مخالفم =5 ،کامالً مخالفم) برر مبنرای ابزارهرای مختلرف

تا  0/68به دست آمد که قابلقبول و مطلوب بود .نمونهای از

موجود سادته شده است .پایایی ای مقیاس توسرط میگلری،

سؤاال

اسرت از« :توانرایی یرادگرفت ،

ماهر ،هرودا ،آنردرم و فرری مر  )2000( 2برا روش آلفرای

ذاتی و ارثی است»« ،برای موفقیرت در امتحانرا  ،یرادگیری

کرونباخ  0/78گزارش شده است .همچنی حاجی یخچرالی،

کلمه به کلمه تعاریف ضروری است».

پاتریک ،هیک

دارای پنپ ماده است که منعک

ای پرسشنامه عبار

مروتی و فتحی ( )1999در پژوهشی به منظور بررسی پایرایی

پرسشنامة اضطراب تحصیلی :بررای سرنجش اضرطراب

دودکارآمدی تحصیلی از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند

تحصیلی از پرسشرنامه اضرطراب تحصریلی آلپرر

و هرابر

که در ای پرژوهش ضرریب آلفرای کرونبراخ بررای مقیراس

( )1960استفاده شد .ای پرسشنامه از  19سؤال تشکیل شرده
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دودکارآمدی تحصیلی  0/82به دست آمد .در ایر پرژوهش

است و دارای دو زیرمقیراس ،اضرطراب تهرهیلکننرده کره

نیز ضریب روایی ای پرسشنامه با اسرتفاده از تحلیرل عراملی

میزان اضطراب برانگیزاننده را مورد ارزیابی قررار مریدهرد و
11

تأییرردی  0/69و ضررریب پایررایی پرسشررنامه دودکارآمرردی

زیرمقیاس اضطراب تضعیفکننده که میزان اضطرابی را کره

تحصیلی با استفاده از روش آلفای کرونبراخ  0/79بره دسرت

در عملکرد ادتالل ایجاد میکنرد ،ارزیرابی مریکنرد ،اسرت.

آمد که قابلقبول و مطلروب برود .نمونرهای از سرؤاال

ایر

12

کونکران و فیشر ( )2019پایایی ای مقیاس را در فاصرله 8

است از« :م مطمرئ ههرتم کره قرادر بره

ماه بررای زیرمقیراس اضرطراب تهرهیلکننرده  0/75و بررای

یررادگیری و انجررام مشررکلتررری مطالررب و تکررالیف درسرری

زیرمقیاس اضطراب تضعیف کننرده  0/76گرزارش کررده انرد.

ههتم»« ،اگر م واقعراً ترالش کرنم مریتروانم سرختترری

همچنی ضریب آلفای کرونباخ برای ایر آزمرون در مطالعره

تکالیف درسی را انجام دهم».

شکیب ،طهماسبی و نوروزی ( 0/60 )1999به دست آمد .در

پرسشنامه عبار

پرسشنامة باورهناي معرفنت شنناختی :بررای سرنجش

ای پژوهش نیز ضریب روایی ایر پرسشرنامه برا اسرتفاده از

باورهرررای معرفرررتشرررنادتی از پرسشرررنامه باورهرررای

تحلیل عاملی تأییدی  0/71و ضریب پایایی زیرمقیراس هرای

معرفت شنادتی شومر )1990( 9استفاده شد .ایر پرسشرنامه،

پرسشنامه اضطراب تحصیلی بی  0/90تا  0/58به دست آمد

پنپ بعد معرفت شناسی توانایی ذاتی ( ،1)IAساده بودن دانش
( ،5)SKیادگیری سریع ( ،6)QLثبا
وقرو

دانش ( 7)CKو توانرایی

برر همررهچیرز یرا همررهدانری ( 8)OAرا انردازهگیررری

مینمایرد .سؤالهرا در طیف لیکر

هفتدرجرهای از کرامالً

2. Midgley, Maehr, Hruda, Anderman & Freeman
)4. innate ability (IA
)6. quick learning (QL
)8. omniscient authority (OA
10. facilitating anxiety
12. Concoran & Fischer

کرره قابررلقبررول و مطلرروب بررود .نمونررهای از سررؤاال
پرسشنامه عبار

ای ر

است از« :داشت اضطراب در طول امتحان،

مانع از عملکرد دوب م میشود» ،هرقردر امتحران مهرمترر
باشد ،م بهتر عمل میکنم».
1. Patrick, Hicks & Ryan
3. Schommer
)5. simple knowledge (SK
)7. certain knowledge (CK
9. Alpert & Haber
11. debilitating anxiety
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عملکرد تحصیلی :در پژوهش حاضرر برهمنظرور سرنجش
دانشآمروزان

عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،از میانگی نمرا

توصیفی با نرمافزار  SPSS22مورد آزمون قرار گرفتند ،سرپ
فرضیه های پژوهش با آزمون تحلیل مهیر و آزمرون نیکرویی
برازش ،با استفاده از نرم افزار  AMOSمرورد تجزیرهوتحلیرل
قرار گرفتند.

در نیمهال اول سالتحصیلی  91-95استفاده شد.
روش اجرا و تحلیل دادهها
بهمنظور اجرای پژوهش ،نخهت اقردام بره ادرذ مجروز الزم
برای انجام پژوهش و توزیع پرسشرنامههرا در مردارس دوره

یافتهها
بهمنظور بررسی برازندگی مردل از شراد

هرای برازنردگی
2

متوسطه اول نواحی  1و  2شهر ارومیه شرد .در مرحلرة بعرد

استفاده شده است که نتایپ آن به شرب زیر ههتند χ :برابر با

ضم هماهنگی های الزم از طریق اداره کل آموزشوپرورش
استان آذربایجانغربی با ادارا آموزشوپرورش نرواحی  1و

χ /df ،P≥0/01

 df ،18/50برابر با  ،9سطح معنیداری برابر با
برابر با  GFI ،6/16برابر با  AGFI ،0/98برابرر برا CFI ،0/90

 2ارومیه ،در بازه زمانی یکماهه ،برا مراجعره بره مردارس و

برابر با  IFI ،0/91برابرر برا  0/91و  RMSEAبرابرر برا 0/12

پررژوهش،

است .درمجمو با توجه به مشخصههای نکویی برازش ،مدل

پرسشنامهها در بی دانشآموزان توزیع گردید .میانگی زمران

پیش بینی عملکرد تحصیلی در سرطح نهربتاً دروبی اسرت و
مدل مفهومی اراله شده از منظر شاد هرای بررازش مردل،

مطلررع کررردن مرردیران و مهررئوالن از اهرردا

2

پاسخگویی به سؤاال پرسشرنامه هرا 15 ،دقیقره برود .بررای
تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش ،از روش های آمار توصریفی

چارچوب مناسبی را جهت بررسی عملکررد تحصریلی ارالره

و روشهای آمار استنباطی استفاده شرد .در ایر پرژوهش از

مرریدهررد .جرردول  1ضرررایب اسررتاندارد و سررطح معنرراداری

و انحرا

معیار و هم از

شاد

های پراکندگی مزل واریان

شاد

های مرکزی نظیر میانگی استفاده شد .ابتدا یافته های

مهیرهای مدل پیشنهادی را نشان میدهد.

جدول  .1برآورد استاندارد و سطح معناداري مسیرهاي مدل پیشنهادي
مسیر

Beta

C.R.

باورهای معرفتشنادتی مهار های مطالعه  عملکرد تحصیلی
اضطراب تحصیلی  عملکرد تحصیلی

0/961
0/951
0/090

6/261
7/279
1/696

0/01
0/01
0/90

0/282
0/056

0/891
1/171

0/01
0/21

اضطراب تحصیلی  مهار های مطالعه  عملکرد تحصیلی

-0/052

-1/089

0/28

0/921

6/979

0/01

دودکارآمدی تحصیلی عملکرد تحصیلی
دودکارآمدی تحصیلی  مهار های مطالعه  عملکرد تحصیلی
باورهای معرفتشنادتی  عملکرد تحصیلی

مهار های مطالعه  عملکرد تحصیلی

P

بر اساس جدول  1تأثیر مهتقیم دودکارآمردی تحصریلی
بر عملکرد تحصیلی با مقدار ضریب بتا  0/961معنیدار است

درنتیجه فرضیة سوم پژوهش تأیید نمی شود .تأثیر غیرمهتقیم
باورهای معرفتشرنادتی برر عملکررد تحصریلی برا واسرطه

( .)P<0/01درنتیجه فرضیة اول پژوهش تأیید میشود .ترأثیر

مهار های مطالعه با مقدار ضریب بتا  0/282معنیدار اسرت

غیرمهتقیم دودکارآمدی تحصیلی برر عملکررد تحصریلی برا

( .)P<0/01درنتیجه فرضیة چهارم پژوهش تأییرد مری شرود.

واسطه مهار های مطالعه با مقدار ضریب بتا  0/951معنیدار

تأثیر مهتقیم اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی با مقدار

است ( .)P<0/01درنتیجه فرضیة دوم پژوهش تأیید می شود.
تأثیر مهتقیم باورهای معرفتشنادتی بر عملکرد تحصیلی برا

ضریب بتا  0/056از نظرر آمراری معنریدار نیهرت .درنتیجره
فرضریة پررنجم پرژوهش تأییررد نمریشررود .ترأثیر غیرمهررتقیم

مقرردار ضررریب بتررا  0/090از نظررر آمرراری معنرریدار نیهررت.

اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی با واسطه مهار های
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مطالعه با مقدار ضریب بتا  -0/052از نظرر آمراری معنری دار

یافترره بررا نتررایپ پررژوهش هررای یلمرراز  -ترروزون و توپکررو

نیهت .درنتیجه فرضیة ششم پژوهش تأیید نمریشرود .ترأثیر

() 2010؛ الهرررینار و همکررراران ( )2012و دی -جررران

و

مهتقیم مهار های مطالعه برر عملکررد تحصریلی برا مقردار
ضریب بتا  0/921معنی دار است ( .)P<0/01درنتیجه فرضریة

همکراران ( )2011نرراهمسرو اسررت .دلیرل نرراهمسرو بررودن
می تواند به علت استفاده از ابزارهای گونراگون ،گرروههرای
متفاو

هفتم پژوهش تأیید میشود.

سنی و فرهنی هرای متفراو

شررکت کننردگان در

پژوهش باشد .باورهای معرفتشنادتی نقش تعیی کننردهای
بحث و نتیجهگیری
نتایپ پژوهش نشان داد که دودکارآمدی تحصیلی اثر مهتقیم

را در پردازش ،تفهیر اطالعا

و مهار هرای حرل مهرئله

دانش آموزان ایفا میکنند و بهعنوان یرک شراد

قروی در

بررر عملکرررد تحصرریلی دانررشآمرروزان مرریگررذارد .نتیجررة
بهدستآمده با پژوهشهای برای و همکاران ()2011؛ هانیک

می گیرند (آرگون و کاراز .)2019 ،بر ای اسراس مری تروان

و برادنبنررررت ( )2016و شرر ر ( )2018همهررررو اسررررت.

چنی استنباط نمود که باورهای معرفت شنادتی برر حضرور

دودکارآمرردی تحصرریلی الگوهررای یررادگیری و شررنادتی

ف عال در یادگیری ،پشرتکار در مواجره برا تکرالیف دشروار،
درک مطلرب ،رویکردهررای یررادگیری و عملکرررد تحصرریلی

جهت فهم رفتار و افکار دانش آمروزان مرورد اسرتفاده قررار

دانش آموزان را تحت تأثیر قررار مری دهرد و باعری افرزایش
عملکرد تحصریلی دانرشآمروزان مریشرود (چر و یوشرر،1

دانش آموزان تأثیر مری گرذارد و باعری پیشررفت تحصریلی

 .)2019بر ایر اسراس مریتروان چنری اسرتنباط نمرود کره

دانش آموزان میشود.

باورهای مزبت دانشآموزان درباره تواناییهای دود ،بر میزان

همچنرری نترررایپ پرررژوهش نشررران داد کررره باورهرررای

دودکارآمدی آنان در عملکرد تحصیلی می افزایرد و موجرب

معرفررتشررنادتی اثررر غیرمهررتقیم بررر عملکرررد تحصرریلی
دانش آموزان می گذارند .نتیجه بهدستآمده برا پرژوهشهرای

دودکارآمدی با هد گزینی بهتر ،ترالش بیشرتر ،اسرتفاده از

کیزیلگون

و همکاران ()2009؛ برامری و همکراران ()2009

راهکارهای مناسبتر و عملکرد تحصیلی بهتر ارتباط دارد.

و اسررتول و همکرراران ( )2017همهررو اسررت .فهررم ارتبرراط

بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشرود؛ زیررا افرزایش

همچنی با توجه به یافته هرای پرژوهش ،اثرر غیرمهرتقیم

باورهای دانشآموزان با عوامل تأثیرگذار در محریط یرادگیری
به تبیی موفقیت ها و مشکال دانش آموزان کمک میکنرد و

دودکارآمدی تحصیلی بر عملکررد تحصریلی دانرش آمروزان
معنادار است .ای یافته با نتایپ تحقیقرا النری و همکراران

گامی مؤثر برای بهبود آموزش است (بوهل  .)2008 ،بر ایر

()2007؛ پیترسرررون و همکررراران ( )2019و بنررریاسررردی و

اسرراس مرریترروان چنرری اسررتنباط نمررود کرره باورهررای

پورشرررافعی ( )1991همخررروانی دارد .دانرررشآمررروزان برررا

معرفت شنادتی نقش مهمی در یرادگیری ،آمروزش ،انتخراب

دودکارآمدی تحصیلی باال نهبت به سایر دانرش آمروزان ،در

راهبردهای شنادتی ،تفهیر اطالعا و مهرار هرای مطالعره
دانشآموزان ایفا میکنند و بر روی پیشررفت تحصریلی آنران

انجام تکالیف آموزشی بیشتر شررکت مریکننرد ،یرادگیری را
مدیر میکنند و قادر به سازماندهی و تنظیم روند اجرایری

2

تأثیر میگذارند.

فعالیتها ههتند (ابراهیمی ،پاکدام و پورشهریار .)1995 ،بر

از سوی دیگر تأثیر مهتقیم اضطراب تحصیلی بر عملکرد

ای اساس میتوان چنی استنباط نمود که بردوردار برودن از

تحصیلی دانشآموزان در ای پژوهش تأیید نشد .ای یافته برا
نتایپ پژوهشهای استای مایر و همکاران ()2010؛ بیرجنردی

ح دودکارآمدی تحصیلی میتواند بر مهار های مطالعره،
عملکرد تحصیلی ،میزان تالش و نرو راهبردهرای شرنادتی

و عالمی ( )2010و دراالیال ( )2011نراهمسرو اسرت .دلیرل

مرورد اسررتفاده دانرشآمرروزان ترأثیر مزبررت بگرذارد و باعرری

ناهمسو بودن میتواند به علت ناهمگونی نمونههای پژوهش،

پیشرفت تحصیلی آنان شود.

شرایط محیطی گوناگون و ابزارهای مختلرف مرورد اسرتفاده

عالوه بر ای  ،تأثیر مهتقیم باورهای معرفتشرنادتی برر

باشد .اضطراب بر میرزان ترالش ذهنری دانرشآمروزان ترأثیر
میگذارد و پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی دانشآموزان با

2. Buehl

1. Chen & Usher

عملکرد تحصیلی دانشآموزان در ای پژوهش تأیید نشد .ای
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تأثیر زیانبار است (باروز ،دان و لیود .)2019 ،1بر ای اساس

دانش آموزان را افزایش می دهد و موجرب افرزایش انگیرزش

می توان چنی استنباط نمود که اضرطراب تحصریلی یکری از

تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود.

عوامل مهم در تعیی عملکرد تحصیلی دانش آموزان است که
سالمت روان دانشآموزان را به دطر میانردازد ،عرز نفر

بهعالوه ازجمله یافتههای مهم ایر پرژوهش آن برود کره
متغیررر مهررار هررای مطالعرره در روابررط برری متغیرهررای

دانش آموزان را تهدید میکند ،باعی کنارهگیری دانش آموزان

دودکارآمدی تحصیلی ،باورهای معرفتشرنادتی ،اضرطراب

از موقعیتهای اجتمراعی مریشرود و درنهایرت سربب افرت

تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی دارد.

تحصیلی دانشآموزان میشود.
عالوه بر ایر ترأثیر غیرمهرتقیم اضرطراب تحصریلی برر

نتایپ بردی از مطالعا

(نیل و کریهتنه 2009 ،؛ الهرینار و

همکاران2012 ،؛ چ و یوشر2019 ،؛ داالیال2011 ،؛ استول

عملکرد تحصیلی دانش آموزان در ای پرژوهش تأییرد نشرد.

و همکررراران2017 ،؛ شررر  )2018 ،وجرررود رابطررره بررری

نتیجه به دست آمده با نتایپ پژوهش هرای کئروگ و همکراران

دودکارآمدی تحصیلی ،باورهای معرفت شرنادتی ،اضرطراب

( ،)2006جینی ( )2007و نیل و کریهتنه ( )2009ناهمسو

تحصیلی و مهار های مطالعه را از یکسرو و وجرود رابطره

است .دلیل ناهمسو برودن مری توانرد بره علرت محریط هرای
آموزشرری مختلررف ،ابزارهررای گونرراگون مررورد اسررتفاده و

برری مهررار هررای مطالعرره و عملکرررد تحصرریلی (بالنررت و
همکاران2015 ،؛ فای و همکاران )2017 ،را از سروی دیگرر

افررراد باشرد .اضررطراب تحصرریلی بررر

نقررش واسررطهای

ویژگریهررای متفرراو

مررورد تأییررد قرررار دادنررد؛ بنررابرای فررر

شکوفایی استعدادها ،مهار های مطالعه و عملکرد تحصریلی

مهار های مطالعه در میان دودکارآمدی تحصیلی ،باورهرای

دانش آموزان تأثیر منفی مری گرذارد و دسرتیابی بره پیشررفت

معرفتشنادتی ،اضطراب تحصریلی و عملکررد تحصریلی در

تحصیلی را در آنان تحققناپذیر میکند (دهروی و بیگردلی،
 .)2008بر ای اساس میتوان چنی استنباط نمود که سالمت

میان دانشآموزان بهنوعی با سروابق تحقیرق حاضرر مطابقرت
دارد.

روانشررنادتی ضررعیف ماننررد اضررطراب تحصرریلی ،بررر روی

یافته های ای پژوهش با چندی محدودیت مواجره برود:

توانایی یادگیری و مهار های مطالعه دانشآموزان تأثیر منفی

اول اینکه جمعآوری اطالعا

ای پژوهش از دانشآموزان و

میگذارد ،آنان را از کهرب دانرش و معلومرا الزم و کرافی
بازمیدارد و درنهایرت سربب افرت تحصریلی دانرشآمروزان

به کمک پرسشنامه بوده است و احتمال سوگیری وجود دارد.
دوم اینکه نمرا نیمهال اول نمیتواند بهتری شاد برای

میشود.

سنجش عملکرد تحصیلی دانشآمروزان باشرد و در صرور

از سوی دیگر ،یافته دیگر پژوهش حاضرر نشران داد کره

وجود آزمون های معیار شده برای عملکرد تحصیلی ،یافته هرا

مهررار هررای مطالعرره اثررر مهررتقیم بررر عملکرررد تحصرریلی

از اطمینان بیشتری بردوردار دواهنرد برود .سروم ،پرژوهش

دانشآموزان میگذارنرد .ایر یافتره برا نترایپ پرژوهشهرای
کرراراکی ( ،)2019بالنررت و همکرراران ( )2015و فررای و

حاضررر روی دانررشآمرروزان دوره متوسررطه اول انجررام شررد،
بنابرای برای تعمیم به سایر گروهها باید احتیاط کرد .پیشنهاد

همکاران ( )2017همهو است .نارسایی مهار هرای مطالعره

میشود پژوهشگران بعردی نقرش میرانجی سرایر متغیرهرای

می تواند تمام مزایای یک محریط آموزشری مطلروب و حتری

شنادتی را مورد بررسی قرار دهند ،در مورد متغیرهای ددیل

قابلیت های هوشری ،شخصری و سرالمت جهرمی  -روانری
دانشآموزان را بهطور منفی تحتالشعا دود قرار دهرد و از

دیگر در عملکرد تحصیلی نظیر عوامل بیرونی (مانند معلمان)
و عوامل درونی مانند (سرطح انتظرارا و ارزش تحصریل و

کارآمدی می تواند بهیاری از نارسایی هرای

درس برای افراد) به انجام پژوهش بپردازنرد و بررای آزمرون

طرفی در صور

احتمالی در محیط هرای آموزشری را تعردیل یرا جبرران کنرد

الگوهای مشابه و تعمیمیافته ها از نمونههای دیگری با سرنی
استفاده کنند .همچنی با توجه بره

(کوشان و حیدری .)1985 ،بر ایر اسراس مریتروان چنری

و مقاطع تحصیلی متفاو

استنباط نمود که مهار های مطالعره ،درک مطلرب ،سررعت
یررادگیری ،قرردر برنامررهریررزی و قرردر حررل مهررئله

تررأثیر مهررتقیم مهررار هررای مطالعرره بررر عملکرررد تحص ریلی
دانشآموزان پیشنهراد مریشرود جرزوا آمروزشری درزمینة
1. Barrows, Dunn & Llyod
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مهار های مطالعه صحیح به دانشآمروزان در بردو ورود بره

فرآیند یادگیری و دانش ریاضی .مجلرة روان شناسری و علروم
تربیتی.1-19 ،)1( 97 ،

مطالعه در طول سال تحصیلی برگزار شود .از سوی دیگرر برا
توجرره بررره اینکرره دودکارآمررردی تحصرریلی و باورهرررای

شکیب ،ز ،.طهماسبی ،ر ،.نروروزی ،آ .)1999( .عوامرل مرؤثر برر

مدرسه اراله شود و کارگاههای آموزشی مهار هرای صرحیح

معرفت شرنادتی ازجملره متغیرهرای تأثیرگرذار برر عملکررد
تحصیلی دانشآموزان میباشند ،پیشرنهاد مریشرود کره نظرام
آموزشرری برنامررههررایی را برررای رشررد و ارتقرراح سررطح
دودکارآمررردی تحصر ریلی و باورهرررای معرفرررتشرررنادتی
دانشآموزان در نظر بگیرد.

سالمت روان ددتران دبیرستانی شهر بوشهر بر اسراس نظریره

شنادت اجتماعی .مجلرة روانپزشرکی و روانشناسری برالینی
ایران.191-112 ،)2( 2 ،
علیبخشی ،ز ،.زار  ،ب .)1989( .اثربخشی آمروزش درودتنظیمی
یررادگیری و مهررار هررای مطالعرره بررر پیشرررفت تحصرریلی
دانشجویان .فصلنامة روانشناسی کاربردی.69-80 ،)9( 1 ،
کوشان ،م ،.حیدری .)1985( . ،بررسری عراد

هرای مطالعره در
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