دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning

سال چهارم – شماره هفتم – پاییز و زمستان 5931

Vol 4, Num 7, Fall & Winter 2017

بررسی نقش رویکردهای یادگیری در رابطه بین سبک دلبستگی به
والدین و پیشرفت تحصیلی
The Relationship between Epistemological Beliefs, Achievement Emotions, and Self
Efficacy with Students’ Deep and Surface Learning Approaches
5

پرویز شریفی درآمدی ،1یوسف اعظمی ،*2باقر حسنوند ،3محمدجاللوند 4و معصومه بابامحمدی
دریافت مقاله0921/01/92 :

پذیرش مقاله0921/11/01 :

چکیده
هدف :هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش رویکردهای یادگیری در رابطه بین سبک دلبستگی به والدین و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است.
روش :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش كلیه دانشآموزان پسر دبیرستانی
شهرستان ری بود كه به این منظور تعداد  022نفر از دانشآموزان به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامههای دلبستگی والدین و همساالن آرمسدن و گرینبرگ
( ،)7891رویکردها و مهارتهای مطالعه انتویستل و تیت ( )7881و معدل دانشآموزان دبیرستانی بهعنوان شاخص
پیشرفت تحصیلی بود .دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی ،همچنین انجام تحلیل مسیر و مدلسازی با نرمافزار
 Amosنسخه  ،07مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج حاكی از برازش خوب مدل بود .یافتهها نشان داد كه رویکردهای عمیق و راهبردی میتواند به طرز
معناداری پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی نماید ،رویکرد راهبردی توانست نقش میانجیگری كامل را در
رابطه بین سبک دلبستگی و پیشرفت تحصیلی ایفا كند ،اما رویکرد یادگیری سطحی نتوانست پیشرفت تحصیلی را
پیش بینی و نقش معناداری را در مدل پژوهش داشته باشد.
نتیجهگیری :براساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت ،معلمان و طراحان نظام آموزشی میبایست سیستم
آموزشی را طوری ترتیب دهند كه به جای ادراک سطحی دانش آموزان بر درک عمقـی مطالب درسی تأكید داشته
باشند .به عبارت دیگر ،آموزش و استفاده از رویکـردهای عمقی و راهبردی یادگـیری توسـط معلمان و دانشآموزان
میتواند نقش مؤثری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان داشته باشد.
كلید واژهها :پیشرفت تحصیلی ،رویکردهای یادگیری ،دانشآموزان ،سبک دلبستگی.
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 .1مقدمه
امروزه همزمان با ترقی جوامع بشری ،توجه به رشد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بیش از پیش
مد نظر كلیه دستاندركاران حوزه تعلیم و تربیت می باشد .پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از جهات
گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است ،شاید یکی از دالیل این امر نقشی است كه این متغیر در
سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی دانشآموزان بر جای میگذارد .البته جای تعجب نیست ،زیرا در
حوزه تعلیم و تربیت ،دانشآموزان بهعنوان سرمایهها و نیروهای كارآمد یک كشور تلقی میشوند.
عملکرد تحصیلی دانشآموزان در پژوهشهای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط آن با
متغیرهای دیگر مانند خودكارآمدی و جهتگیری هدف (دیست ،)0277 ،7سبکهای هویت (كاپالن
و فالم ،)0272 ،0طالق و رویکردهای یادگیری(3انتونی ،دیپرنا و اماتو )0274 ،4مورد بررسی قرار
گرفته است.
آگاهی از تأثیر مهم پیشرفتتحصیلی دانشآموزان در سایر حوزههای زندگی ،متخصصان را بر آن
داشته ،در زمینه بررسی متغیرهای مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تالشهایی صورت دهند.
یکی از مهمترین روابط ،روابط صمیمانهای است كه دانشآموزان در مراحل گوناگون رشد با والدین
خود برقرار میكنند .در كنار مدرسه و عوامل گوناگون تحصیلی ،روابط نزدیک و صمیمی
دانشآموزان نه تنها در سالهای نخست بلکه در سالهای بعدی زندگی میتواند نقش مهمی در
عملکرد تحصیلی دانشآموزان ایفا كند .در واقع نخستین پیوندهای نزدیک كودک با مادر و سایر
اعضای خانوادهاش میتواند ابعاد تحصیلی دانشآموز را تحت تأثیر قرار دهد .مفهموم دلبستگی
بهمنظور تبیین روابطی به كار میرود كه متضمن نوعی حس امنیت و تعلق خاطر است(گودوین،5
 .)0223با وجود اینکه حجم عظیمی از پژوهشهای روانشناسی به این مفهوم مرتبط است ،اما
تحقیقات كنونی نیز در حال بررسی ارتباط این متغیر با متغیرهای دیگر مانند رویکرد یادگیری و
پیشرفت تحصیلی میباشد .تئوری دلبستگی بالبی یکی از تئوریهای مطرح در حوزه روابط اولیه
كودک و مراقب است كه به بررسی و تبیین نخستین تظاهرات عاطفی كودک با مراقبش میپردازد.
تأثیر تجارب نخستین زندگی آنقدر وسیع است كه سایر دلبستگیها مانند دلبستگی به همسر و
دوستان را در سراسر عمر تحت تأثیر قرار میدهد .به عبارت دیگر تجارب اولیه كودک با مراقبان
اصلیاش منجر به پیامدهایی میشود كه تا پایان عمر پابرجا هستند(گودوین .)0223 ،گستره این
ابعاد از مشکالت هیجانی گرفته ،تا مشکالت تحصیلی در نوسان است .برخی پژوهشها حاكی از آن
است كه سبک دلبستگی میتواند ،تأثیرات پابرجایی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان داشته باشد.
1. Diseth
2. Kaplan & Flum
3. Learning approaches
4. Anthony, DiPerna & Amato
5. Goodwin

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال چهارم ،شماره هفتم ،پاییز و زمستان 5931

777

به عبارت دیگر سطوح پایین دلبستگی با مراقبین مخصوصاً والدین در نخستین سالهای زندگی
منجر به پیشرفت ضعیف تحصیلی در حین دوران تحصیل میگردد(دیاریسو و بورک .)0277 ،7در
واقع بسیاری از نظریهپردازان دلبستگی بر این اعتقادند ،كه نوع دلبستگی كودكان به مراقبینشان
مخصوصاً والدینشان ارتباط عمیقی با كیفیت تحصیلی و پیشرفت دانشآموزان در مدارس
دارد(كوان ،كوان و مهتا .)0228 ،0همینطور در برخی پژوهشها بهطور ویژه ،به بررسی ارتباط بین
سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی پرداختهاند .برای مثال گور و راجرز )0272( 3در پژوهشی
به بررسی نقش سبکهای دلبستگی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پرداختند .نتایج نشان داد
سبک دلبستگی ایمن با پیشرفت تحصیلی بهتر و سبک دلبستگی ناایمن با مشکالت تحصیلی در
ارتباط است .از سوی دیگر نتایج پژوهش جانگ ،كیم ،اسچالرت و كیم )0272( 4حاكی از آن است
كه ادراک دانشآموزان از والدینشان بهعنوان والدینی حمایتگر یا كنترلكننده و در مجموع نوع
ارتباط عاطفیاشان با والدینشان در موفقیت تحصیلی آنان سهیم است .به عبارت دیگر
دانشآموزانی كه ارتباط خود با والدینشان را منطقی و حمایتگر توصیف میكردند ،در مقایسه با
دانشآموزانی كه والدینشان را كنترلكننده ارزیابی میكردند ،عملکرد تحصیلی مطلوبتری داشتند.
عالوه بر سبک دلبستگی كودكان ،سبک فرزندپروری والدین نیز در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و
همچنین خالقیت آنها دخیل است .واحدی ،لطفینیا و یوسفی ( )7399در پژوهشی به بررسی
ارتباط سبکهای فرزندپروری و خالقیت در دانشآموزان پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد بین
سبک فرزندپروری مستبدانه و سهلگیرانه با خالقیت رابطهای وجود ندارد ،برعکس بین سبک
فرزندپروری مقتدرانه و خالقیت رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .دلبستگی كودكان در مدرسه با
معلمان نیز در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .برای مثال كوموداری )0228(5در پژوهشی
به بررسی سبک دلبستگی كودكان پیشدبستانی و تأثیر آن در عملکرد تحصیلی و مشکالت
یادگیری آنها در دوران تحصیل پرداخت .نتایج این پژوهش حاكی از آن بود كه سبک دلبستگی
ایمن كودكان با معلمان شان ،میتواند پیشرفت تحصیلی بهتر در آینده را پیشبینی كند.
یکی از متغیرهای تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،رویکردهای یادگیری است.
نظریهپردازان اصطالحات سبک یادگیری 6و رویکرد یادگیری را فراوان مورد استفاده قرار میدهند.
برخی از نظریهپردازان معتقدند كه این دو اصطالح معنای مشابهی دارند و میتوان آنها را به جای
هم بهكار برد .اما نظریهپردازان دیگر معتقدند كه این دو اصطالح با یکدیگر متفاوتاند .آنها معتقدند،
1. D'Arrisso & Burack
2. Cowan, Cowan & Mehta
3. Gore & Rogers
4. Kim, Schallert & Kim
5. Commodari
6. Learning style
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سبک یادگیری بهعنوان روشی كه یادگیرنده در یادگیری خود آن را به روشهای دیگر ترجیح
میدهد و شامل :سبک شناختی ،عاطفی و فیزیولوزیکی است و رویکرد یادگیری را چگونگی برخورد
یادگیرندگان با مطالب است.
رویکرد یادگیری هم شامل :راهبرد و هم انگیزه است .یادگیرندگان دارای راهبرد عمقی بركسب
معنی و درک مطالب تأكید میكنند ،در مقابل یادگیرندگانی كه دارای رویکرد سطحیاند ،حفظ و
یادآوری مطالب را مورد تأكید قرار میدهند(سیف .)7383 ،هم رویکرد عمقی و هم رویکرد سطحی
مطالعه و یادگیری میتواند ،منجر به موفقیت یادگیرندگان شود و عمدتاً به چگونگی روشهای
سنجش از یادگیری دانشآموزان و دانشجویان وابسته است .در صورتیكه روش سنجش معلم بر
درک و فهم موضوعات درسی از سوی یادگیرندگان تأكید كند ،رویکرد عمقی یادگیری و مطالعه به
پیشرفت یادگیری یادگیرندگان میانجامد .اما اگر روش سنجش معلم دربرگیرنده اطالعات پراكنده
درسی و بازتولید مطالب آموزش داده شده باشد ،آنگاه رویکرد سطحی یادگیری و مطالعه
موفقیتآمیزتر است(اگن و كاوچاک ،0227 ،7به نقل از سیف.)7383 ،
در پژوهش امامیپور و شمس اسفندآباد ( )7382كه بهمنظور بررسی عملکرد ضعیف دانشجویان
در دانشجویان سال اول دانشگاه صورت گرفته است ،نشان میدهد كه عملکرد دانشجویان دارای
رویکرد سطحی ،در سال اول دانشگاه ،از دانشجویان دارای رویکرد عمیق ضعیفتر است .همچنین،
دانشجویان دارای رویکرد مطالعه عمقی ،تعهد و عالقه زیادی به یادگیری دارند ،بیشتر سؤال می-
كنند ،نقادانه به شواهد مینگرند و دید وسیعتری به اهداف تکلیف دارند .دیگر پژوهش ها نشان
میدهند ،دانشجویان با رویآورد عمیق در تمیز و استفاده از محیط به منزله تسهیلكننده مطالعه
توانایی بیشتری دارند.
آرون و اسکاكان ( )7888رابطه ویژگیها و سبکهای یادگیری دانشجویان جدیدالورود رشته
پزشکی را با استفاده از پرسشنامه رویکردها و مهارتها مورد مطالعه قرار دادند .یادگیری سطحی با
قبولی و كسب نمره باالتر در امتحان وررودی رشته پزشکی در سنین پایینتر رابطه داشته است.
اسکاكان از پژوهش خود چنین نتیجه گرفت ،كه نیاز به رقابت در امتحانات ورودی میتواند عامل
مؤثری در یادگیری سطحی دانشجویان جدیدالورود باشد.
فتح آبادی و سیف ( )7396در پژوهشی كه با دانشجویان انجام دادند ،نشان دادند كه استفاده از
امتحانهای تشریحی آنان را به سوی رویکرد عمقی مطالعه و استفاده از امتحانهای چندگزینهای
آنان را به سوی رویکرد سطحی مطالعه سوق میدهد.
ادبیات پژوهشی مربوط به رویکردهای یادگیری وسیع است .نتایج پژوهش بابایی و عاشوری
( ) 7383نشان داد كه پیشرفت تحصیلی تحت تاثیر متغیرهای زیادی است كه یکی از این متغیرها
1. Eggen & Kauchack
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راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی است .در پژوهش دیگری پارسا ( )7395به بررسی
عوامل مؤثر بر برنامههای درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده در دورههای كارشناسی
دانشگاه شیراز پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد كه اكثر دانشجویانی كه از رویکردهای
عمقی برای یادگیری استفاده میكردهاند ،در مقایسه با دانشجویانی كه از رویکردهای سطحی برای
مطالعـه استفاده میكردهاند ،پیـشرفت تحصیلی بهـتر و نمرات بهتـری داشـتهاند .همـینطور
كامارو  -پریموزیک و فرنهام )0228( 7در پژوهشی به بررسی رابطه رویکردهای یادگیری و پنج
عامل بزرگ پرداختند .این پژوهشگران با استفاده از نمونه  950نفری از دانشجویان دانشگاه ،به
بررسی ارتباط پنج عامل شخصیتی و رویکردهای یادگیری پرداختند .نتایج بهدست آمده حاكی از
آن است كه بین گشودگی در تجربه ،وظیفهمداری و یادگیری عمیق رابطه مثبت وجود دارد،
همچنین افرادی كه عمیقاً در موضوع یادگیری درگیر میشوند ،در یادگیری تجارب جدید و تجربه
موضوعات جدید ،انعطافپذیری بیشتری از خود نشان میدهند .همینطور شکری ،كدیور ،فرزاد و
دانشورپرور ( )7395در مطالعهای به بررسی رابطه رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی
دانشجویان پرداختند و نتایج این پژوهش حاكی از آن بود كه بین رویکرد یادگیری عمیق و سطحی
با نمرات باالی درسی به ترتیب رابطه مثبت و منفی وجود دارد.
نگاهی به پژوهشهای انجام شده در زمینه ارتباط بین دلبستگی به والدین و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان حاكی از آن است كه نقش واسطه ای رویکردهای یادگیری چندان درپژوهشهای این
حوزه مورد بررسی قرار نگرفته است .با توجه به اهمیتی كه دانشآموزان بهعنوان سرمایههای كشور
دارند ،هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک دلبستگی در عملکرد تحصیلی با واسطهگری
رویکردهای یادگیری در دانشآموزان میباشد .با توجه به تحقیقات مربوط به سبک دلبستگی و
رویکردهای یادگیری و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،سؤال پژوهشی زیر مطرح
میشود:
آیا رویکردهای یادگیری میتواند بهعنوان متغیر واسطهای در رابطه بین سبکهای دلبستگی و
پیشرفت تحصیلی قرار گیرد؟
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) بوده و طرح پژوهشی از نوع طرح های همبستگی
(تحلیل مسیر) می باشد .جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانشآموزان پسر دبیرستانی شهرستان
ری تشکیل میدادند كه در سال تحصیلی  7383مشغول تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل 075
نفر از دانشآموزان پسر بود كه به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تصادفی انتخاب شدند.
1. Chamorro-Premuzic & Furnham
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تعداد نمونه براساس میانگین  3پژوهش صورت گرفته در این زمینه كه شامل پژوهش ترابی ،شمس
اسفندآباد ،و كاكاوند ()7399؛ صمدی و احمدی ( )7384و ارویی ،افروز و طباطبایی ( )7398بود
انتخاب شد .به این صورت كه از نواحی شهرستان ری ،سه ناحیه به تصادف انتخاب شد .سپس از هر
ناحیه یک دبیرستان و از هر دبیرستان دو كالس بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در نهایت كلیه
دانش آموزان هر كالس مورد مطالعه قرار گرفتند .تعداد  75پرسشنامه بهدلیل عدم دقت یا نقص در
پاسخگویی از نمونه مورد بررسی كنار گذاشته شد و در نتیجه تعداد آزمودنیها به  022نفر رسید.
 .3ابزار پژوهش
1

الف) سیاهه دلبستگی والدین و همسال ) :(IPPAبه منظور تعیین چگونگی پیوندهای عاطفی
میان نوجوانان با والدین و با همساالن از سیاهه دلبستگی والدین و همسال آرمسدن و گرینبرگ0
( )7891استفاده شده است .سیاهه حاضر یک پرسشنامه خودسنجی با مقیاس لیکرت پنج بخشی
است و پاسخها روی دامنهای از كامالً نادرست= 7تا كامال درست= 5طراحی شدهاند .گویههای  73تا
 02این سیاهه بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .كمترین و بیشترین نمره این سیاهه بهترتیب
 02و  722است .هرچقدر نمره بهدست آمده از این سیاهه باالتر باشد حاكی از كیفیت باالی
دلبستگی است .در این پژوهش تنها از مقیاس فرعی دلبستگی به والدین و از دو زیرمقیاس آن
شامل دلبستگی به مادر  72گویه (سؤالهای  )02 ،79 ،76 ،74 ،70 ،72 ،9 ،6 ،4 ،0و دلبستگی به
پدر  72گویه (سؤالهای  )78 ،71 ،75 ،73 ،77 ،8 ،1 ،5 ،3 ،7در مجموع  02گویه استفاده شد.
 IPPAدر تعدادی مطالعه مورد استفاده قرارگرفته و پایایی خوبی نشان داده است (ارمسدن و
گرینبرگ7891 ،؛ بویس و همکاران ،0224 ،3یه نقل از مهبد و فوالدچنگ .)7387 ،همبستگی
میان دلبستگی به پدر و دلبستگی به مادر  2/65گزارش شده است و روایی سازه این سیاهه با
استفاده از تحلیل عاملی در برخی پژوهشها انجام شده و روایی خوبی گزارش شده است .همچنین
در پژوهش بویس و همکاران ( ،0224به نقل از مهبد و فوالدچنگ )7387 ،از همبستگی نمرات
آزمودنیها در این مقیاس با نمرات سیاهه حمایت خویشاوندی بهعنوان شاهدی بر روایی سازهای آن
یاد شده است.
در پژوهش مهبد و فوالدچنگ ( )7387بهمنظور تعیین روایی این سیاهه از روش تحلیل عاملی
استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی ،با چرخش واریماكس وجود دو عامل را
تایید نمود .مالک استخراج عوامل شیب نمودار اسکری و ارزش ویژه باالتر از یک بود .مقدار شاخص
كایرز-مایر-اولیکن 4برابر با  ./91و ضریب كرویت باتلت برابر با  )P<2/2227( 0547بود كه نشان از
)1. Inventory of parent and peer attachment (IPPA
2. Armsden & Greenberg
3. Boise & et al.
)4. kaiser-Mayer-Olkin (KMO
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كفایت نمونهگیری و ماتریس همبستگی گویهها داشت .همینطور در پژوهش ذكر شده جهت
تعیین پایایی این سیاهه از روش آلفای كرونباخ استفاده شد كه ضریب  2/91برای دلبستگی به مادر
و ضریب  2/94برای دلبستگی به پدر بهدست آمد .آرمسدن و گرینبرگ ( )7891نیز بهمنظور تعیین
پایایی این سیاهه ،با استفاده از روش آلفای كرونباخ برای دلبستگی به مادر ضریب  2/91و برای
دلبستگی به پدر ضریب  2/98را بهدست آوردهاند.
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی این سیاهه از روش آلفای كرونباخ استفاده شد و ضرایب آن
برای دلبستگی به مادر ،دلبستگی به پدر و دلبستگی كل بهترتیب  2/18 ،2/92و  2/97بهدست آمد.
همچنین بهمنظور تعیین روایی از روش همبستگی سواالت با نمره كل هر بعد استفاده گردید .نتایج،
همبستگی نمره هر گویه دلبستگی به ضرایب همبستگی روایی این ابزار را تأیید نمود .دلبستگی
مادر با تمره كل ان  ،2/84برای دلبستگی به پدر  2/80و دلبستگی كل  2/97بهدست آمد كه كلیه
این ضرایب در سطح  2/2227معنادار بودند .روایی سازه این سیاهه نیز به روش تحلیل عامل
تأییـدی توسط نرمافزار ایموز انجام شد كه شاخصهای نیکویی برازش (،NFI=7 ،CMIN=3/389
 ) RMSEA=2/284 ،GFI=7تناسب سازه با دادههای مشاهده شده را تأیید كرد.
ب) سیاهه رویکردها و مهارتهای مطالعه دانشجویان :(ASSIST)1این سیاهه كه توسط انتویستل و
تیت ( )7881ساخته شده است ،آخرین سیاهه از سری سیاهههای رویکردهای مطالعه (مانند ASI0
و  )RASI3و پاالیش نسخههای قبلی است كه معموالً عالوه بر سه رویکرد رایج مطالعه (سطح،
عمقی و راهبردی) از طریق روش تحلیل عاملی رویکردهای دیگری نیز بهدست می دادند .سیاهه
حاضر دارای گویههایی است كه تنها سه رویکرد ذكر شده را میسنجند .این سیاهه  50سؤال دارد
كه تعداد  30سؤال آن به رویکردهای سطحی و عمقی مربوط است .برای سنجش هركدام از
رویکردها از  76سؤال استفاده شده است كه هر  4سؤال به یک خردهمقیاس تعلق دارند .بنابراین هر
رویکرد دارای  4خردهمقیاس است كه راهبردها و انگیزههای مطالعه را میسنجد .سه رویکرد عمیق
(شامل جستجوی معنی :گویههای  ،43 ،3 ،71 ،4اندیشههای مرتبط ،46 ،33 ،07 ،77 :استفاده از
شواهد ،48 ،36 ،03 ،8 :عالقه به نظریهها ،)50 ،38 ،06 ،73 :راهبردی (مطالعه منظم،01 ،74 ،7 :
 ،42مدیریت زمان ،44 ،37 ،79 ،5 :هشیاری در برابر تقاضاهای تکلیف ،47 ،09 ،75 ،0 :دستیابی:
 ،52 ،31 ،04 ،72كنترل و تنظیم اثربخشی )41 ،34 ،02 ،1 :و سطحی (بیهدفی،40 ،08 ،76 ،3 :
به یادسپاری نامربوط ،45 ،30 ،78 ،6 :برنامه درسی محدود ،57 ،39 ،05 ،70 :ترس از شکست،9 :
 )49 ،35 ،00توسط این سیاهه سنجش میشود .آزمودنی با استفاده از مقیاسی پنج درجهای به
سؤاالت سیاهه پاسخ میدهد .بر این اساس میتوان سه رویکرد اساسی را با جمع كردن نمرات خرده
)1. Approaches and Stuy Skills Inventory for Students (ASSIST
)2. Approaches to Studying Inventory (ASI
)3. Revised Approaches to Studying Inventory (RASI
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مقیاسهای آنها محاسبه كرد .رویکرد اصلی فرد ،رویکردی است كه وی در آن بیشترین میانگین را
بهدست آورده است .ویژگیهای روانسنجی این سیاهه در پژوهشی توسط دیس ( )0227مورد
مطالعه قرار گرفته است و شاخصهای روایی و پایایی آن محاسبه شده است .پژوهش مک كیون و
تیت و انتویستل ( )0222ضمن تایید ساختار عاملی این سیاهه براساس مبانی نظری موجود ضریب
آلفای كرونباخ رویکردهای عمقی و سطحی را  2/94و  2/92محاسبه كردهاند(فتح آبادی و سیف،
 .)7396همین طور محاسبه پایایی آن نیز با استفاده از آلفای كرونباخ برای رویکردهای عمیق،
سطحی و راهبردی بهترتیب  2/65 ،2/67و  2/10بهدست آمده است(امامیپور و شمس اسفندآباد،
.)7382
در پژوهش حاضر پایایی این سیاهه به روش آلفای كرونباخ محاسبه شد .ضرایب بهدست آمده
برای رویکرد عمیق ،سطحی ،راهبردی و كل رویکردها بهترتیب  2/17 ،2/96 ،2/99و  2/61بهدست
آمد .همچنین بهمنظور تعیین روایی از روش همبستگی سؤاالت با نمره كل هر بعد استفاده گردید.
نتایج ،همبستگی نمره هر گویه رویکرد یادگیری به ضرایب همبستگی روایی این ابزار را تأیید نمود.
نتایج نشان داد كه همبستگی برای رویکرد عمقی با نمره كل آن  ،2/93برای رویکرد سطحی 2/85
و برای رویکرد راهبردی  2/51محاسبه شد .روایی سازه این سیاهه نیز به روش تحلیل عامل
تأییـدی توسط نرمافزار ایمـوز انجام شـد كه شاخـصهای نیکـویی برازش (،CMIN=3/235
 )RMSEA=2/281 ،GFI=2/891 ،NFI=7/896تناسب سازه با دادههای مشاهده شده را تأیید
كرد.
پ) پیشرفت تحصیلی :در این پژوهش معدل دانشآموزان دبیرستانی بهعنوان شاخص پیشرفت
تحصیلی مد نظر قرار گرفت.
 .4یافتههای پژوهش
نمونه موردنظر شامل  075نفر بود ،كه پس از افت آزمودنیها ،تعداد هر كدام از این سه پایه
بهصورت زیر می باشد ،پایه اول دبیرستان  65نفر ،پایه دوم دبیرستان  65نفر و پایه سوم دبیرستان
 12نفر بودند.
در این پژوهش از  5متغیر استفاده شده است .دلبستگی بهعنوان متغیر پیشبین ،پیشرفت
تحصیلی (معدل) بهعنوان متغیر مالک و رویکردهای یادگیری بهعنوان متغیرهای میانجی (پیشبین
ثانوی) وارد مدل پژوهش شدند .در جدول  7میانگین ،انحراف معیار و دامنه تغییرات متغیرهای
پژوهش ذكر شده است.
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جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

دامنه تغییرات

پیشرفت تحصیلی
دلبستگی
مطالعه عمیق

75
11/24
56/86

0/45
70/48
1/19

72/71
67
43

مطالعه راهبردی

16/19

72/54

50/79

مطالعه سطحی

56/97

1/42

42/72

براساس مندرجات جدول  ،7میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلی بهترتیب برابر  75و
 ،0/45میانگین و انحراف معیار دلبستگی بهترتیب  70/11،48/24میانگین و انحراف معیار مطالعه
عمیق بهترتیب  1/19 ،56/86میانگین و انحراف معیار مطالعه راهبردی بهترتیب  72/54 ،16/19و
میانگین و انحراف معیار مطالعه سطحی  56/97و  1/42محاسبه شده است.
همچنین در جدول  0ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش آمده است .این ماتریس
همبستگی شرایط را برای انجام مدلسازی و تحلیل مسیر فراهم میكند.
جدول  :2ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
رویکرد

رویکرد

رویکرد

پیشرفت

عمیق

راهبردی

سطحی

7

2/02

2/00

2/05

دلبستگی

-

7

2/28

رویکرد عمیق

-

-

7

رویکرد راهبردی
رویکرد سطحی

-

-

-

تحصیلی
پیشرفت تحصیلی

دلبستگی

-2/72

2/33

-2/20

2/14
7
-

-2/25
-2/21
7

** معناداری در سطح 2/27
* معناداری در سطح 2/25

در جدول  0مشخص است كه پیشرفت تحصیلی با رویکردهای عمیق و راهبردی همبستگی
معنادار دارد .همچنین متغیر دلبستگی نیز با رویکرد راهبردی ارتباط مثبت معنادار دارند .از طرفی
رویکرد راهبردی و رویکرد عمیق با یکدیگر رابطه معنادار با میزان  2/14دارند .در مرحله بعد
متغیرها وارد مدل شدند و تحلیل مسیر صورت گرفت .در شکل  7مدل اولیه پژوهش با ضرایب
مسیر آن ،رسم شده است.
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شکل  :1مدل اولیه پژوهش به همراه ضرایب مسیرها

در شکل  7ضریب مسیر دلبستگی به رویکرد راهبردی با ضریب  2/34در سطح  P>2/2227و
ضرایب مسیر رویکرد راهبردی و عمیق بهترتیب با  2/42و  2/36در سطوح معناداری ،P>2/2227
از لحاظ آماری معنادار شدند.
برخی از اصلیترین شاخصهای برازندگی مدل اولیه و مدل نهایی پژوهش در جدول  3آمده
است .الزم به ذكر است كه مدل اولیه پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار و اعمال یک شاخص
اصالحی ،مورد آزمون برازش مجدد قرار گرفت.
جدول  :3شاخصهای برازندگی مدل اولیه و نهایی پژوهش
مقدار

مجذور

مجذور خی

خی نسبی

مدل اولیه

701/02

19/18

2/68

مدل نهایی

7/47

2/89

2/88

شاخص

GFI

CFI

IFI

RMSEA

2/45

2/52

2/02

2/88

2/88

2/25

شاخص مجذور خی نسبی ،شاخص برازندگی مدل است .چنانچه این شاخص كمتر از  0است،
پس برازندگی عالی است .مندرجات جدول  4برای مدل نهایی پژوهش ،مقدار  2/89را برای مجذور
خی نسبی نشان میدهد كه حاكی از برازش عالی مدل میباشد .شاخص نیکویی برازش (،)GFI
شاخص برازندگی مقایسهای ( )IFIو شاخص برازندگی ( ،)CFIشاخصهایی هستند كه برازش یک
مدل معین را با مدل پایه نشان میدهد .این شاخصها هرچه به یک نزدیکتر شوند ،برازش مدل
بهتر است .طبق جدول  ،4در مدل نهایی این پژوهش ،این شاخصها از مقدار بسیار خوبی
برخوردارند .همچنین شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ( ،)RMSEAیکی دیگر از
شاخصهای برازندگی است كه میزان كمتر از  2/25این شاخص ،برای یک مدل بسیار مطلوب است.
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در مجموع طبق جدول  ،4مدل نهایی پژوهش از شاخصهای برازندگی مطلوبی برخوردار بود.
معناداری ضرایب كلیه مسیرهای مدل اولیه در جدول  4آمده است.
جدول  :4ضرایب مسیرها و سطح معناداری آنها در مدل اولیه پژوهش
مسیر

ضریب ساختاری

سطح معناداری

دلبستگی به رویکرد عمیق
دلبستگی به رویکرد راهبردی
دلبستگی به رویکرد سطحی
دلبستگی به پیشرفت تحصیلی
رویکرد عمیق به پیشرفت تحصیلی
رویکرد راهبردی به پیشرفت تحصیلی
رویکرد سطحی به پیشرفت تحصیلی

2/28
2/34
-2/23
2/27
2/36
2/42
-2/20

2/03
2/2227
2/15
2/85
2/2227
2/2227
2/97

شکل  0مدل نهایی پژوهش به همراه ضرایب مسیرها را نشان میدهد.

شکل :2مدل نهایی پژوهش به همراه ضرایب مسیرها

عالوه بر شاخصهای برازندگی و معناداری ضرایب ساختاری مدل ،یک سوال اساسی دیگر كه در
این پژوهش باید مورد بررسی قرار گیرد ،أثر غیرمستقیم دلبستگی (متغیر پیشبین) بر متغیر
پیشرفت تحصیلی (معدل) از طریق رویکردهای یادگیری (متغیر میانجی) میباشد .برای آزمودن
أثرات غیرمستقیم از آزمون خودراهانداز در نرمافزار  AMOS07استفاده شد .نتایج این آزمون و
فاصله اطمینان آن نشان داد كه اندازه أثر غیرمستقیم دلبستگی بر پیشرفت تحصیلی 2/70بود كه
در سطح معناداری  2/227از نظر آماری معنادار بود ولی أثر مستقیم دلبستگی بر پیشرفت
تحصیلی 2/27بود كه در سطح معناداری  P>2/25از نظر آماری معنادار نبود .این مسئله نشان
میدهد كه رویکرد راهبردی (به همراه همبستگی با رویکرد عمیق) برای متغیر دلبستگی در
پیشبینی متغیر مالک (پیشرفت تحصیلی) ،نقش میانجیگری كامل را دارا بود .دلیل منفی بودن
برخی از روابط ،رابطه غیرمستقیم بین آنها بوده و به نوعی اثرات متغیرهای موردنظر بر یکدیگر
معنادار نبوده و تأثیری در تغییر یکدیگر نداشتهاند و در برخی مواقع این تأثیر معکوس بوده است ،و
در اینجا در مدل ساختاری بیشتر تأثیرات مستقیم مدنظر میباشد تا تأثیرات فرعی و غیرمستقیم.
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 .5بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رویکردهای یادگیری در رابطه بین سبک دلبستگی به والدین و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بود .همانگونه كه نتایج مدل نهایی نشان داد ،ضریب مسیر
دلبستگی به رویکرد راهبردی با ضریب  2/44در سطح  P>2/2227و ضرایب مسیر رویکرد عمیق
بهترتیب با  2/40در سطح معناداری  ،P>2/2227از لحاظ آماری معنادار شدند .این نتایج نشان
میدهد ،دلبستگی با واسطهگری رویکردهای یادگیری راهبردی و عمقی میتواند ،پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را پیشبینی كند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای گور و راجرز ( )0272و كوان،
كوان و مهتا ( )0228همسو است.
در تبیین نتایج بهدست آمده میتوان گفت ،دلبستگی با تأثیری كه بر جنبههای گوناگون
تواناییهای دانشآموزان میگذارد ،میتواند با كمک سایر متغیرهای واسطهای پیشرفت تحصیلی را
در دانشآموزان پیشبینی نماید .كوموداری ( )0273در تبیین تأثیرگذاری نقش دلبستگی بر
عملکرد تحصیلی طی مقالهای معتقد است كه دلبستگی میتواند با فعالسازی بسیاری از هیجانات و
عواطف كودكان در پیشرفت تحصیلی آنان نقش داشته باشد .این محقق معتقد است دانشآموزانی
كه دارای سبک دلبستگی ناایمناند عمومأ هیجانات و عواطف منفی نسبت به مدرسه و معلم از خود
نشان میدهند و این موضوع به نوبه خود منجر به پیشرفت ضعیف در تکالیف درسی میگردد.
بنابراین به نظر می رسد ،دلبستگی دانشآموزان موضوع درسی و بافت كالس را آنگونه تحت
تأثیر خود قرار میدهد كه در كنار آن انگیزش تحصیلی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .در واقع
دلبستگی مجموعهای از متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی را كه همگی به گونهای با موضوع
درسی و بافت كالسی در ارتباطاند ،تحت تأثیر قرار میدهد .یکی از نتایجی كه در این پژوهش نیاز
به تبیین آن احساس میشود این است ،كه چرا دلبستگی تنها با متغیر میانجی رویکرد راهبردی در
ارتباط است؟
نظر به اینکه داشتن دلبستگی به والدین میتواند ،برخی از ابعاد عاطفی دانشآموزان مانند قدرت
تمركز و برنامهریـزی امور را در سنین پایین پیشبینی كـند (دی اریسو و بورک )0277 ،به نظر
میرسد ،راهبردهای مطالعه توسط دانشآموزانی بیشتر استفاده میشود كه به نوعی دلبستگی به
والدین خود دارند ،كه نتایج این پژوهش نیز این موضوع را تأیید كرده است .از سوی دیگر رویکرد
راهبردی با مؤلفههایی از قبیل برنامهریزی درسی و مدیریت زمان در ارتباط است .دانشآموزانی كه
با والدین خود دلبستگی دارند ،بیشتر از والدین خود جهت مدیریت زمان و برنامهریزی درسی كمک
میگیرند و این آموزش راهبردی میتواند ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی نماید.
برخی پژوهشها حاكی از آن است ،بین باورهای فراشناختی با سالمت روان ارتباط وجود دارد
(اسپادا و همکاران ،0228 ،ووک )0229 ،یعنی افرادی كه باورهایی راجع به كنترلناپذیری افکار
دارند ،سالمت روان كمتری را تجربه میكنند .از آنجاییكه باورهای فراشناختی مثبت با قدرت
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راهبردی تنظیم هیجانات ،كنترل شناختی و كنترلپذیری افکار مرتبط است ،به نظر میرسد،
دانشآموزانی كه از رویکرد مطالعه راهبردی استفاده میكنند ،باورهای فراشناختی مثبتی نیز در
خود پرورش میدهند .در این زمینه ممکن است دانشآموزان بتوانند ،به برنامهریزی دقیق و
راهبردی دست بزنند ،برای ساعات مطالعه زمان مناسبی تدارک ببینند ،به مرور آنچه تاكنون
آموختهاند توجه كنند و راهبردهای شخصیای جهت مطالعه خود در نظر بگیرند ،بنابراین،
دانشآموزان دارای دلبستگی به والدین ،بهدلیل دارا بودن سطح باالتری از سالمت روان نسبت به
دانشآموزانی كه به والدین خود دلبستگی ندارند ،بهتر میتوانند رویکردی راهبردی و استراتژیک
جهت مطالعه خود تدارک دیده و بهدنبال آن به صورت عمیق و فراشناختی مطالب درسی خود را
یاد بگیرند(لطیفیان و دالورپور .)7387 ،این رویکرد راهبردی و فراشناختی نسبت به مطالب درسی
به دانشآموزان كمک میكند ،نمرات باالتری بهدست آورند و بهدنبال آن عالقمندی و رغبت
بیشتری نسبت به مدرسه از خود نشان دهند.
برخی از مطالعات به بررسی ارتباط رویکردهای یادگیری و ویژگیهای شخصیتی پرداختهاند،
نتایج مطالعات نشان میدهد دانشآموزانی كه دارای بعد شخصیتی وظیفهمداری و گشودگی تجربه
هستند ،از مهارتهای خوبی در مطالعه و هم چنین نگرش مثبت به یادگیری برخوردار هستند،
ویژگی این دانشآموزان ،نگرش مثبت ،زمانبندی ،توجه و تمركز ،اهداف روشن ،عالقه به موضوع و
سازماندهی در كار است(ایسون ،پولیو و میلتون ،7896 ،7به نقل از خرمایی و خیر .)7395 ،این
دانشآموزان گرایش به رویکرد مطالعه عمقی و راهبردی دارند(دیانمو ،لی و چن .)0228 ،0از طرف
دیگر پژوهشها نشان میدهند كه دانشآموزان دلبستگی ایمن بیشتر دارای بعد شخصیتی
وظیفهمدار هستند(بشارت .)7395 ،بنابراین میتوان اینگونه اظهار داشت كه دانشآموزانی كه
دلبستگی با والدین خود را دارند ،شخصیت آنها وظیفهمدار است و این دانشآموزان بیشتر به سمت
مدیریت زمان ،تعیین اهداف درسی و برنامهریزی جهتمند گرایش دارند .بهعبارت دیگر این
دانشآموزان در مطالعه خود بیشتر راهبردی و استراتژیک عمل میكنند .همچنین یکی از بارزترین
خصوصیتهای بعد روانرنجورخویی ،اضطراب شدید است .افرادی كه در بعد روانرنجورخویی پنج
عامل بزرگ شخصیت نمره باالیی بهدست میآورند ،اضطراب باالیی را نیز تجربه میكنند .اضطراب و
نگرانی شدید نیز با قدرت تمركز ضعیف در ارتباط است(مکكرا و كاستا .)7888 ،3از اینرو میتوان
اینگونه تبیین نمود كه دانشآموزانی كه دارای ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی هستند بهدلیل
اضطراب باالیی كه تجربه میكنند ،فاقد قدرت برنامهریزی و تنظیم هیجانات از یکسو و از سوی
دیگر فاقد تدارک راهبردهای الزم جهت مطالعه هستند .دانشآموزان دارای خصیصه شخصیتی
1. Aieson, Polio & Milton
2. Duanmu, Li & Chen
3. Mccrae & Costa
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روانرنجورخویی ،بهدلیل قدرت تمركز ضعیف ،در پی حفظ طوطیوار مواد درسی و اتخاذ رویکردی
سطحی برای مطالعه و دارای سبک دلبستگی اضطرابی هستند.
همینطور دیگر یافته بهدست آمده از پژوهش حاضر حاكی از آن است كه رویکردهای یادگیری
عمیق و راهبردی دارای ارتباط معنادار با یکدیگر هستند .این یافته با نتایج پژوهش شکری و
همکاران ( ،)7395پارسا ( ،)7395بیتن ،كینت ،استرون و دوكی ،)0272( 7رتگانس و اسمیت0
( )0277و پیک و راوسون ،)0277( 3مصرآبادی و عرفانی ( )7383همخوانی دارد.
در تبیین این یافته میتوان اشاره كرد ،رویکرد یادگیری راهبردی كه با تدارک راهبردهایی
مناسب جهت یادگیری مطالب درسی مرتبط است میتواند ،زمینه را برای درک عمیق مطالب
درسی فراهم كند.
راهبردهای یادگیری عمقی و راهبردی با فراهم سازی درک عمیقتر و تاكتیکیتری از مطالب
درسی فرصت یادگیری دقیق مطالب را فراهم میسازد .شکری و همکاران ( )7395طی مطالعهای
نشان دادند ،پیشرفت تحصیلی بیشتر با استفاده بیشتر دانشآموزان از راهبردهای راهبردی و عمیق
یادگیری در ارتباط است .این یافته در مطالعات دیگری نیز تایید شده است(پارسا ،7395 ،سیف،
 .)7383درک عمیق و فراشناختی مطالب درسی و در كنار آن تدارک راهبردهایی جهت تنظیم
شناختی و خودتنظیمی میتواند نشان دهد ،چگونه دانشآموزانی كه از رویکردهای عمیق مطالعه
استفاده میكنند ،عموما در تکالیف درسی خود موفقترند .مطالعات فراتحلیل انجام شده در این
زمینه نشا ن داده است كه راهبردهای یادگیری از هر نوع كه باشد (شناختی یا فراشناختی) در تمام
یادگیرندگان بر میزان یادگیری آنها در دروس مختلف تاثیر زیادی دارد(مصرآبادی و عرفانی،
.)7383
همچنین بیتن و همکاران ( )0272نیز با مطالعه بر روی دانشجویان بهمنظور بررسی رویکردهای
رایج یادگیری آنها نشان دادند یادگیرندگان راهبردی ،بهگونهای روشها و راهبردهای یادگیری را به
اجرا درمیآورند كه زمینه را برای درک عمیق مطالب درسی فراهم میكند .از سوی دیگر
یادگیرندگان عمقی ،بهمنظور درک عمیقتر و منسجمتر مطالب درسی ،سعی میكنند ،راهبردهایی
را فراگرفته و به اجرا درآورند ،كه به فهم بیشتر مطالب درسی به آنها كمک نماید.
پیک و راوسون ( )0277نیز طی پژوهشی نشان دادند ،یادگیرندگان راهبردی و عمقی دارای
ویژگیهای مشتركی از قبیل پشتکار ،ذهن خالق و مدیریت زمان هستند .این ویژگیها به
دانشآموزان كمک میكند كه ضمن بهكارگیری راهبردهای یادگیری به درک عمیق مطالب درسی
برسند.
1. Baeten, Kyndt, Struyven & Dochy
2. Rotgans & Schmidt
3. Pyc & Rawson
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در مجموع ،نتایج به دست آمده در این پژوهش از لحاظ نظری و كاربردی حائز اهمیت است .به
لحاظ نظری اوأل نتایج نشان داد كه همان گونه كه در مطالعات دیگر نیز این موضوع تأیید شده
است ،پیشرفت تحصیلی با رویکردهای یادگیری عمقی و راهبردی در ارتباط است و ارتباطی بین
رویکرد یادگیری سطحی و پیشرفت تحصیلی عمومأ وجود ندارد .بنابراین ادبیات پژوهشی حاضر نیز
این موضوع را در مطالعات گوناگون خارجی و داخلی تأیید نمودهاند .همینطور سبک دلبستگی با
میانجیگری رویکرد راهبردی و همبستگی آن با رویکرد عمقی میتواند ،پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را پیشبینی نماید .این موضوع نیز بحث تئوریک مبنی بر ارتباط رویکردهای یادگیری
مفهومی را با پیشرفت تحصیلی نشان میدهد.
به لحاظ كاربردی ،نیز پژوهش حاضر چندین كاربرد مهم را فراهم می كند .ضرایب بهدست آمده
از پژوهش حاضر حاكی از آن است كه پیشرفت تحصیلی با رویکردهای یادگیری عمقی و راهبردی
دانشآموزان در ارتباط است .اهمیت كاربردی این یافته این است كه معلمان و طراحان نظام
آموزشی میبایست سیستم آموزشی را طوری ترتیب دهند كه بر درک عمقی مطالب درسی تأكید
داشته باشند نه صرفأ بر ادراک سطحی دانشآموزان .همینطور اهمیت كاربردی یافته دیگر این
پژوهش این است كه نقش واسطهای رویکرد یادگیری راهبردی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
بسیار حائز اهمیت است .بهعبارت دیگر دستاندركاران حوزهی آموزش و پرورش میبایست سیستم
آموزشی را طوری برنامهریزی كنند كه به دانشآموزان شیوههای یادگیری راهبردی را از همان
نخستین سالهای تحصیل آموزش دهند .همچنین سیستم نمرهگذاری و نمرهدهی بهگونهای باشد
كه به جای حفظ طوطیوار و سطحی مطالب درسی ،از دانشآموزان درک عمیق مطالب درسی را
انتظار داشته باشد ،و به معلمان روشهای تدریسی آموزش داده شود كه به یادگیری راهبردی
دانشآموزان كمک كند.
در پایان نیز بایستی اشاره كرد در كنار اطالعات مفیدی كه از این پژوهش بهدست آمده است اما
با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است .اوالً نمونه پژوهش حاضر تنها شامل پسران بوده است و این
موضوع تعمیم نتایج را با مشکالتی مواجه میكند .بنابراین پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی از
نمونههای جنسیتی مختلط استفاده شود و اطالعات بهدست آمده از این پژوهش با نتایج بهدست
آمده از دانشآموزان سایر مناطق كشور مورد مقایسه قرار گیرد .همینطور در پژوهشهای بعدی ،از
متغیرهای واسطهای بیشتر و متعددتری بهمنظور پیشبینی پیشرفت تحصیلی استفاده گردد.
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