بهمن–اسفند 5931

دوماهناهم علمی ژپوهشی

www.edcbmj.ir

راهبرداهی آموزش رد عوو شزکیی

مقاله اصلی

Farname Inc.

رابطه جهتگیری هدف (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) و فراشناخت با احساس
بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان
گروه روان شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله

آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

چکیده
زمینه و اهداف:

احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی از مهمترین مباحث قابل

دریافت0305/09/90 :

پژوهش در دانشگاهها است و تشخیص متغیرهای پیشبینی کنندهی آن بسیار حائز اهمیت است .بر این

پذیرش0305/00/39 :

اساس هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه کانونی جهتگیری هدف (تبحری ،عملکردگرا و عملکردگریز) و

انتشار آنالین0305/05/55 :

فراشناخت با احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد

EDCBMJ 2017; 9(6): 447- 457

اهواز بود.

روش بررسی:

روش پژوهش همبستگی از نوع کانونی بوده و نمونه پژوهش شامل  044نفر از

دانشجویان ( 044دختر و  044پسر) که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها

نویسنده مسئول:

از پرسشنامه جهتگیری اهدف پیشرفت میدگلی و همکاران ( ،)8991پرسشنامه حالت فراشناختی (،)ESM

دکتر سحر صفرزاده

پرسشنامه احساس بهزیستی ذهنی ( )SWLSو پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان ()CASE

گروه روان شناسی ،واحد اهواز،
دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

استفاده شد .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی کانونی تحلیل شد.

یافتهها:

نتایج نشان داد که بین جهتگیری تبحری ،جهتگیری عملکردی-رویکردی ،جهتگیری

عملکردی -اجتنابی و فراشناخت با احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنادار وجود
دارد و نیز قویترین رابطه بین فراشناخت از متغیرهای مجموعه اول (مستقل) و احساس بهزیستی ذهنی از
متغیرهای مجموعه دوم (وابسته) میباشد (.)p > 4/48

تلفن:
06404016190

نتیجهگیری : :می توان نتیجه گرفت که برای تعالی احساس خودکارآمدی تحصیلی و در پی آن
افزایش بهزیستی ذهنی دان شجویان ،توجه به مسیر و جهت انتخاب شده در روند پیشرفت تحصیلی و فرایند
های فراشناختی آنها مهم می باشد و می تواند بر کیفیت عملکرد تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی احساس بهزیستی ذهنی ،جهتگیری هدف ،خودکارآمدی تحصیلی ،دانشجویان،

پست الکترونیک:

فراشناخت.

Safarzadeh1152@gmail.com
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
دانشجویان هر جامعه بهعنوان قشر آیندهساز کشور ،گروهی
هستند که بخش عمده برنامهریزی و بودجه اجتماع را به خود
اختصاص میدهند .از سوی دیگر پيشرفت و موفقيت تحصيلی
دانشجویان یكی از شاخصههای مهم در ارزیابی آموزش عالی است
و تمام سعی و کوشش کشورها برای جامۀ عمل پوشاندن به این
امر مهم میباشد[ .]1به عبارتی ،جامعه و بهطور ویژه آموزش عالی
نسبت به سرنوشت فرد ،رشد و تكامل موفقيتآميز وی و جایگاه

او در جامعه عالقهمند و نگران است[ .]2با نگاهی دقيق به عوامل
مؤثر بر پيشرفت تحصيلی به این نكته پی میبریم که عوامل
مختلفی ازجمله احساس توانایی و خودکارآمدی تحصيلی در
موفقيت درسی تأثير دارند [ .]3خودکارآمدی تحصيلی به باور فرد
در مورد تواناییهای خود برای انجام موفقيتآميز یک تكليف یا
کار ،گفته میشود [ ]4و بهعنوان یک عامل تعيينکننده موفقيت
در مدرسه و منتقل شدن به دانشگاه محسوب می گردد [ .]5این
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سحر صفرزاده  ،فاطمه سادات مرعشیان

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشكی ▐سال  9شماره ▐ 6بهمن– اسفند 1395

نظریه هدفگرایی یا جهتگيری اهداف ازجمله نظریههای
بسيار سودمند در حوزه انگيزش تحصيلی است .هسته مفهومی
نظریه هدفگرایی(تبحری ،عملكردگرا و عملكردگریز) این نكته
است که فراگيرنده چه قصد و نيتی برای فعاليت و پيشرفت در
انجام تكاليف درسی دارد .نظریهپردازانی همچون دوئک [ ]15در
توضيح اهداف پيشرفت چندین نوع گرایش به هدف را معرفی
کردهاند اما دو نوع متداول آن عبارت است از گرایش به هدف
تبحری و گرایش به هدف عملكردی است .در گرایش به هدف
تسلط و تبحر ،فرد به دنبال تسلط بر تكليف ،رشد مهارتهای
جدید ،دستيابی به درك و بينش و تكوین شایستگی خود است و
در مقابل در گرایش به هدف عملكردی ،فرد بر جلوههای بيرونی
شایستگی یا توانایی تمرکز دارد و هدف اصلی او ابراز تواناییهایش
در مقابل دیگران ،بهترین بودن در جمع و اجتناب از قضاوت
نامطلوب دیگران میباشد [ ]16و در اهداف اجتنابی فرد در راستای
اجتنا ب از اثبات ناتوانایی و عدم شایستگی به خویشتن تمرکز
مییابد[ .]14این افراد اهداف پایينی برای خود در نظر

انگيزههای تبحری ،در موقعيتهای پيشرفت (بهعنوانمثال،
در دانشگاه ،کار و ورزش) ،با شيوههای تفكر ،احساس و رفتار
مثبت و سازنده در ارتباط است ،درحالیکه انگيزههای عملكردی،
در موقعيتهای پيشرفت ،با شيوههای تفكر ،احساس و رفتار
نسبتاً منفی و بیحاصل ارتباط دارد و فرد ممكن است برای
ارتقای خود به فكر پایين آوردن دیگران باشد [ .]21در همين
راستا تحقيقات پژوهشگران مختلف بيانگر آن است که اتخاذ یک
هدف تبحری ،الگویی سازگارانه فراهم میکند که منجر به استفاده
از راهبردهای یادگيری عميق میشود [ .]22،21عالوه بر اتخاذ هدف
مناسب برای تحصيل ،عامل رشد شناختی و تواناییهای
فراشناختی نيز بر ميزان احساس خودکارآمدی و بهزیستی ذهنی
دانشجویان مؤثر است .یافتههای تحقيقات پژوهشگران نيز بر
نقش اهداف جهتدار در بهزیستی روانی دانش آموزان[ ]23و نقش
باورهای سازگارانه آیندهنگری و فرایندهای انگيزشی در کارکرد
سالمت بدنی و روانی تأکيد مینمایند[ .]24با توجه به اینكه در
دنيای امروز ،پژوهشگرانی ازجمله  ]25[ Kevin & Garyدر
نظریات خود بيان کردند که داشتن اطالعات زیاد راهگشا نيست و
آنچه اهميت دارد استفاده از حجم وسيع اطالعات و بهکارگيری آن
در همه حيطههای زندگی است ،لذا برای استفاده از این منابع
گسترده مفهومی ،الزم است فراگيران به سطوح عالی تفكر و
خودشناسی دست یابند و در فرایندهای شناختی و حل مسئله که
از نمودهای فراشناخت است ،تبحر کافی داشته باشند [.]24،24،26
فراشناخت که طبق نظر  ]29[ Fisher & Wellsبه آگاهی فرد از
فرایندهای تفكر و نيز توانایی اداره نمودن فرایندهای شناختی
اشاره دارد ،امروزه در آموزش عالی اهميتی دوچندان پيداکرده
است؛ چراکه افراد تحصيلکرده باید بتوانند با تصميمگيریهای
درست و مناسب ،مسائل پيچيده پيش رو را حل و فصل نمایند
[ ]31،31و به توانایی تفكر سطح باالتر و بهویژه سطح فراشناختی
دست یابند و از طریق آن سبک یادگيری مناسبی را استفاده
کرده و در انتها به موفقيت تحصيلی که ازجمله اهداف مهم نظام
آموزشی هر کشوری است ،دست یابد .بر این اساس میتوان
دریافت احتماالً موفقيت تحصيلی که از آن بهعنوان توانایی
گذراندن مراحل تحصيل یاد میشود ،نيز ازجمله عوامل متأثر از
فراشناخت است [ ]32در تحقيقات محققين مشخصشده است که
بين ابعاد راهبردهای فراشناختی با پيشرفت دانشجویان رابطه
مثبت و معنیدار وجود دارد []34،36،35،34،33و همچنين هدف تسلط
گرای تحصيلی با انگيزش درونی شناختی مرتبط بوده است[]34
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عامل باعث کاهش آشفتگی در مقابل حوادث استرسزای تحصيلی
شده [ ]6و در پی این مسئله بهطور غيرمستقيم ميزان رضایت از
زندگی و احساس بهزیستی ذهنی را در فرد تغيير می دهد [.]4
مفهوم رضایت و احساس بهزیستی ذهنی ،تجربه درونی است که
حضور مثبت هيجانها و نبود احساسات منفی را در برمیگيرد
[ .]4محققين در پژوهشی نشان دادهاند که تفاوت در رضایت از
زندگی و احساس بهزیستی ذهنی دانش آموزان به دليل
توانمندی و احساس خودکارآمدی است [ .]9بر این اساس در
تحقيقات دیگر نيز مشخصشده که موفقيت تحصيلی با افزایش
خودکارآمدی و احساس بهزیستی[ ]11،11که طبق نظر Laughlin
 ]12[ & Huebnerنوعی ارزیابی شناختی فرد از کيفيت زندگی
خود میباشد ،تغيير مییابد که البته هميشه این تغيير معنیدار
نبوده و این مسئله باعث خلعی در علم شده است .ازجمله عواملی
که احتماالً میتواند بر مؤلفههای مؤثر در تحصيل مانند احساس
خودکارآمدی و رضایتمندی دانشجویان تأثيرگذار باشد ،نوع
هدفگزینی و جهتگيری هدف در تحصيل است .بر این اساس
طی پژوهشی روی دانشجویان نشان داده شد که خودکارآمدی
تحصيلی و حمایت محيطی ،میتواند سازگاری تحصيلی ،پيشرفت
در اهداف تبحری و رویكردی و احساس شادی در زندگی را
پيشبينی کند[ ]13و محققين دیگر نيز پيشبين رفتارهای
تحصيلی و پيامدهای یادگيری از روی جهتگيریهای هدف و
خود سنجیهای دانش آموزان از خود را امكانپذیر دانستند اما
هميشه این رابطه معنیدار نبوده است[.]14

میگيرند[ ]14و بيشترین نگرانی در مورد مردود شدن را نشان
داده و دارای نيمرخ ضعيفترین پيشرفت تحصيلی میباشند[.]19
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ایجاد این مدل و آزمون آن است (نمودار.)1

نمودار  .0مدل کلی مورد بررسی در پژوهش حاضر

روش بررسی
پژوهش حاضر به روش توصيفی  -مقطعی در قالب طرح
همبستگی در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
در سال تحصيلی  1394-1395انجام شد .نمونهای به حجم 411
نفر از دانشجویان به روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای بر
اساس جدول  Krejcie & Morganانتخاب شدند[ .]39بدین منظور
ابتدا ليستی از دانشكدهها ی دانشگاه تهيه شد و از بين 4
دانشكده 4 ،دانشكده بهطور تصادفی انتخاب شد (علوم انسانی،
کشاورزی ،فنی و مهندسی و علوم پایه) و از بين  4دانشكده
انتخابی ،رشتههای موجود در هرکدام از آن دانشكدهها مشخص،

الف) پرسشنامه جهتگیری اهداف پیشرفت:
پرسشنامه جهتگيری هدف بهوسيله

Midgley, Kaplan,

& Middleton, Maehr, Urdan, Anderman, Anderman
 Roeserتهيهشده و  14سؤال دارد که پاسخدهی به سؤالهای

آن بر اساس مقياس  4درجهای ليكرت از کامالً درست تا کام ً
ال
نادرست است[ .]41خرده آزمونهای جهتگيری هدف سه مورد
است به اسامی؛ تبحری ،عملكردی-رویكردی و عملكردی-
اجتنابی که هر خرده مقياس به ترتيب  6سؤال را دربرمی گيرد.
حداقل و حداکثر نمره برای هر خرده مقياس به ترتيب  1و 42
میباشد و حداقل و حداکثر نمره برای کل پرسشنامه  1و 126
میباشد .در تحقيقی پایایی خرده آزمونهای جهتگيری هدف
تبحری ،عملكردی-رویكردی و عملكردی-اجتنابی این پرسشنامه
برحسب آلفای کرونباخ بين 1/41تا  1/44گزارششده است [.]41
در پژوهشها ،پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ و تحليل عاملی
تأیيدی مورد تائيد قرار گرفت و پایایی خرده آزمونهای آن ،به
ترتيب 1/44 ،1/44و  1/46بهدستآمده و پایایی کلی آن در
اجرای نهایی  1/44گزارششده است و همچنين روایی پرسشنامه
نيز در همان پژوهش با استفاده از تحليل عاملی تأیيدی و
اکتشافی احرازشده است [ .]41در پژوهش حاضر پایایی این
پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مؤلفه هدفی
تبحری  ،1/91خرده مؤلفه رویكردی 1/44 ،و برای خرده مؤلفه
اجتنابی  1/64به دست آمد.
ب) پرسشنامه حالت فراشناختی :این پرسشنامه توسط
 O,Neil & Abediساختهشده است[ .]42پرسشنامه حالت
فراشناختی ،ابزاری است که تفكر سطوح باالتر یا مهارتهای
فراشناختی را میسنجد .این پرسشنامه از  21ماده تشكيلشده
است .پرسشنامه اندازهگيری حالت فراشناختی ترتيبی بوده و
شبيه طيف ليكرت ،دامنه آن از  1تا  4متغير است .باالترین نمره
ممكن 41و پایينترین نمره ممكن  21خواهد بود .در تحقيقی
پایایی پرسشنامه حالت فراشناختی با استفاده از دو روش آلفای
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اما هيچکدام از تحقيقات بهصورت واضح نشان ندادند که آیا
میتواند فراشناخت و جهتگيری هدف پيشبينی کننده مناسبی
برای احساس خودکارآمدی تحصيلی باشد و یا مؤلفهها ارتباط
معنیداری باهم دارند .حال با توجه به اینکه در هر جامعهای
دانشجویان قشر فعال و ادارهکنندۀ جامعه هستند و سالمت روانی
آنان و در پی آن رضایت از زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها
حائز اهميت میباشد و عوامل مختلفی نيز سبب اختالل در
عملكرد شغلی و تحصيلی و اجتماعی و پيشرفت تحصيلی و به
طبع آن تغيير در خودکارآمدی و خودباوری تحصيلی آنان
میگردد و درعينحال راههای مقابله با عوامل منحرفکننده از
کارآمدی تحصيلی آنان مانند هدفگرایی تحصيلی در این قشر از
افراد جامعه نقش مهمی در پيشگيری از بروز آسيبهای جدید
رفتاری ،روانشناختی و  ...بر جای میگذارد و با توجه به این
نكته که داشتن هدف و کنترل شناختی میتواند نقش مهمی در
پيشگيری بروز احساس پوچی و افزایش احساس بهزیستی ذهنی
این افراد داشته باشد ،و متعاقباً کليه این مؤلفهها در کاهش یا
افزایش عملكرد و خودکارآمدی تحصيلی دانشجویان نقش مهمی
را ایفا میکنند ،پرسش اصلی آن بود که آیا بين جهتگيری هدف
(تبحری ،عملكرد گرا و عملكرد گریز) و فراشناخت بااحساس
بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصيلی در دانشجویان
همبستگی کانونی وجود دارد؟ بر این اساس هدف از مطالعه اخير

و در هر دانشكده دو رشته بهصورت تصادفی انتخاب و سپس
بهطور تصادفی به دو کالس از هر رشته مراجعه و آزمون اجرا شد
(ظرفيت هر کالس بهطور متوسط  25نفر بود) .پژوهشگران در
یک دوره زمانی دهروزه و هماهنگی قبلی با اساتيد ،با مراجعه به
کالسهای درس و شرح اهداف پژوهش و حفظ محرمانه بودن
نتایج نظرسنجی ،پرسشنامههای پژوهش را بهمنظور پاسخگویی
در اختيار دانشجویان قراردادند تا در محيط کالس با اختصاص
زمان  41دقيقه تكميل نمایند .بهمنظور جمعآوری دادهها ،از
ابزارهای استاندارد زیر استفاده شد.
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ج) پرسشنامه احساس بهزیستی ذهنی:

Diener,

 Emmons, Larsen & Grrifenمقياس احساس بهزیستی ذهنی
را تهيه کردند[ .]44این مقياس متشكل از  44سؤال بود 11.سؤال
آن بااحساس بهزیستی ذهنی مرتبط بود که پس از بررسیهای
متعدد درنهایت به  5سؤال کاهش یافت و هر ماده دارای  4گزینه
که در این بررسی از( 1کامالً مخالف) تا ( 4کامالً موافق)
نمرهگذاری شده است .بهمنظور تعيين روایی پرسشنامه حاضر،
محققين ،همبستگی منفی و قوی بين نمرههای مقياس احساس
بهزیستی ذهنی و فهرست افسردگی بک یافتند(r= -1/42
 )p= 1/111،و همچنين همبستگی بين مقياس احساس بهزیستی
ذهنی و مقياسهای عاطفه مثبت و منفی به ترتيب 1/51و
1/34به دست آمد[ .]45در تحقيق حاضر برای تعيين پایایی
پرسشنامه احساس بهزیستی ذهنی نيز از دو روش آلفای کرونباخ
و تنصيف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتيب برابر با
 1/41و  ،1/45که بيانگر ضرایب پایایی قابلقبول پرسشنامه
یادشده میباشد.
د) پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان :این
پرسشنامه توسط  Owen & Fromanتهيهشده و  33سؤال دارد و
بر اساس مقياس 5درجهای ليكرت است [ .]44،46در پژوهشی
همسانی درونی پرسشنامه را  1/93گزارششده است [ ]44و پایایی
پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ  1/91بهدستآمده است
که نشان میدهد این ابزار از همسانی درونی خوبی برخوردار
است .در پژوهش حاضر ضریب پایایی بهدستآمده با روش آلفای
کرونباخ و تنصيف برای پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی به
ترتيب  1/44 ، 1/49به دست آمد که حاکی از پایایی قابلقبول
آن میباشد.
در تحقيق حاضر بهمنظور تحليل دادهها از نرمافزار
) Spss v22 (IBM, Armonk, NY, USAاستفاده شد و نتایج در
قالب آمار توصيفی و استنباطی گزارش شد .بهمنظور سنجش
ميزان همبستگی بين متغيرهای تحقيق از آزمون همبستگی بين

یافتهها
از تعداد  411شرکتکننده 211 ،نفر دختر و  211نفر پسر
بودند و  249نفر مجرد و  121نفر متأهل بودند .همچنين 243
نفر شاغل و  154نفر غير شاغل بودند و  44نفر کاردانی 314 ،نفر
کارشناسی و  39نفر کارشناسی ارشد بودند .با استفاده از
شاخصهای توصيفی ،ميانگين و انحراف معيار نمونه متغيرهای
پيشبين و مالك به ترتيب هدفگرایی تبحری  24/152و
 ،4/914هدفگرایی عملكردی-رویكردی  24/14و ،4/944
هدفگرایی عملكردی-اجتنابی  22/462و  ،4/534فراشناخت
 56/225و  ،14/622احساس بهزیستی ذهنی  24/445و ،6/94
خودکارآمدی تحصيلی  64/124و  36/459میباشد.
فرضيه پژوهش :بين جهتگيری هدف (تبحری ،عملكرد گرا
و عملكرد گریز) و فراشناخت بااحساس بهزیستی ذهنی و
خودکارآمدی تحصيلی در دانشجویان رابطه کانونی وجود دارد.
همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود ،ضرایب همبستگی
دومتغيری در سطح آماری کمتر از  1/11معنی دار هستند.
بدینصورت بين کليه متغيرهای تحقيق رابطه معنیدار در
سطح p < 1/11وجود دارد.
ابتدا نتایج آزمونهای معنیداری برای کل مدل بهکاررفته با
استفاده از چهار شاخص معنیداری چندمتغيری مختلف ارائه
میشود که در جدول  2آمده است .سپس ضرایب همبستگی
کانونی و آزمونهای چندمتغيری برای هر یک از ابعاد نشان داده
میشود .طبق نتایج مندرج در جدول  ،2معنیداری مقدار
المبدای ویلكز( =1/144 ، F=233/449مقدار)P<1/1111 ،
نشان میدهد که بين دودسته متغيرها رابطه معنیداری وجود
دارد .طبق جدول  ،3ریشههای حاصل از تحليل متعارف و
ویژگیهای آنها را برای دو متغير همگام و دو متغير وابسته در
مدل پژوهش حاضر دو بعد کانونی به دست آمد که طبق نتایج
حاصل هر دو معنیدار میباشد .مجذور ضریب همبستگی کانونی،
درصدی از واریانس بهدستآمده در متغيرهای مجموعه اول
بهوسيله متغيرهای مجموعه دوم میباشد .ابتدا نتایج آزمونهای
معنیداری برای کل مدل بهکاررفته با استفاده از چهار شاخص
معنیداری چندمتغيری مختلف ارائه میشود که در جدول 3
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کرونباخ و تنصيف به ترتيب برابر  1/41و  1/64به دست آمد و
عالوه بر آن از دو روش Brown – Spearman & Guttmannنيز
جهت پایایی این پرسشنامه استفاده شد ،که نتایج آن برابر 1/44
و  1/44گزارش شد و برای اعتباریابی این پرسشنامه ،مقياس
حالت فراشناختی اجرا گردید که همبستگی مثبت معنیدار
مشاهدهشده نشاندهنده اعتبار الزم پرسشنامه راهبردهای
فراشناخت است ( p> 1/1111و  .]43[ )r=1/54در پژوهش حاضر
پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و تنصيف  1/91و
 1/44به دست آمد.

متغيرهای تحقيق از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد و به
جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-
اسميرنف تک نمونهای استفاده شد .جهت پيشبينی سهم
متغيرهای پيشبين در پيشبينی واریانس احساس بهزیستی
ذهنی و خودکارآمدی تحصيلی در دانشجویان از همبستگی
کانونی استفاده شد.
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همبستگی کانونی یا متعارف متغير کانونی «متغير همگام» یا
مستقل تنها  1/914درصد واریانس در متغير کانونی وابسته را
توضيح و تبيين مینماید.

آمده است .سپس ضرایب همبستگی کانونی و آزمونهای چند
متغيری برای هر یک از ابعاد نشان داده میشود .بهصورت
متعارف اولين همبستگی کانونی از سایر همبستگیها حائز
اهميت بيشتری است .طبق نتایج حاصل از جدول  3برای اولين

جدول  .0ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
2

5

1

تبحری

1

2

عملكردی-رویكردی

-

1

3

عملكردی-اجتنابی

-

-

1

4

فراشناخت

-

-

-

1

5

بهزیستی ذهنی

-

-

-

-

1

6

خودکارآمدی تحصيلی

-

-

-

-

-

1/442

**

1/444

**

1/444

**

1/415

**

1/441

**

1/441

**

1/439

**

1/311

**

**

1/311

**

**

1/411

**

1/444

**

**

1/465

-1/424

1/932

1

جدول  .5نتایج آزمونهای چندمتغیری معنیداری برای مدل کامل تحلیلی کانونی (متعارف)
شاخص آماری آزمونها

مقدار

نسبت F

 dfفرضيه

dfخطا

سطح معناداریP

اثر پيالیی

1/945

96/11

4

491

1/1111

المبدای ویلكز

1/144

233/449

4

444

1/1111

اثر هتلينگ

9/546

464/944

4

446

1/1111

بزرگترین ریشه روی

1/914
جدول  :3مقدار ویژه و همبستگی کانونی

شماره توابع یا ریشهها

مجذور همبستگی

همبستگی کانونی RC

درصد تراکمی

درصد

مقدار ویژه

1

1/914

1/951

99/169

99/169

9/454

2

1/141

1/245

111

1/931

1/144

طبق نتایج حاصل از جدول  ،4نتایج آزمون  Fنشان
میدهد که هر دو بعد یا ریشه ازنظر آماری معنیدار میباشد.
برای اولين بعد نسبت  Fبرابر  233/449و برای دومين بعد برابر
 11/691میباشد.

درحالیکه احساس بهزیستی ذهنی با ضریب  -1/146در رتبه
بعدی قرار دارد.
جدول  .5ضریب همبستگی بین متغیرهای کانونی
و متغیرهای مجموعه اول

جدول  .4نتایج تحلیل کاهش بعد
ریشهها

المبدای
ویلكز

نسبت F

 dfفرضيه

 dfخطا

سطح
معناداریP

 1از 2

1/144

233/449

4

444

1/1111

 2از 2

1/914

11/691

3

395

1/1111

مطابق نتایج جدول  5اولين بعد یا متغير کانونی ،قویترین
رابطه را بااحساس بهزیستی ذهنی ( )1/949و سپس با متغير
خودکارآمدی تحصيلی ( )-1/461دارد .دومين متغير کانونی
قویترین همبستگی را با خودکارآمدی تحصيلی ( )1/514دارد

متغيرهای وابسته

تابع اول

تابع دوم

احساس بهزیستی ذهنی

1/949

-1/146

خودکارآمدی تحصيلی

1/461

1/514

همانطور که در جدول  ،6نشان دادهشده است ،فقط
 46/129واریانس متغيرهای وابسته با اولين بعد کانونی قابل
توضيح است .به عبارتی بعد اول مسئول تنها  46/129واریانس
متغيرهای وابسته است ،درحالیکه بعد دوم  13/942واریانس
متغيرهای وابسته را توضيح میدهد
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ردیف

متغير

1

1/461

3
**

4

6
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جدول  .6نتایج واریانس متغیرهای مجموعه اول (وابسته) که توسط متغیرهای کانونی توضیح داده میشود
متغير کانونی

درصد متغير وابسته

درصد تراکمی متغير وابسته

درصد متغير همگام

درصد تراکمی متغير همگام

1

46/129

46/129

44/413

44/413

2

13/942

111

1/139

44/942

بر اساس جدول  4متغير فراشناخت قویترین رابطه
( )1/944را با اولين متغير کانونی دارد و هدفگرایی تبحر
( ،)1/943هدفگرایی عملكردی-اجتنابی ( )-1/464و هدفگرایی
عملكردی-رویكردی ( )1/449به ترتيب در رتبه دوم ،سوم و
چهارم قرار دارند .در بعد دوم نيز هدفگرایی عملكردی-اجتنابی
قویترین رابطه ( )-1/541را با اولين متغير کانونی دارد و
هدفگرایی عملكردی-رویكردی ( ،)1/393هدفگرایی تبحری
( )1/222و فراشناخت ( )1/162به ترتيب در رتبه دوم ،سوم و
چهارم قرار دارند .این یافته در نمودار  2نشان دادهشده است .بر
اساس یافتههای جدول  56/196 ،4از واریانس متغيرهای همگام

جدول  .7همبستگی بین متغیرهای کانونی و متغیرهای
مجموعه دوم یا متغیر همگام
متغيرهای همگام

تابع اول

تابع دوم

هدفگرایی تبحری

1/943

1/222

هدفگرایی عملكردی-رویكردی

1/449

1/393

هدفگرایی عملكردی-اجتنابی

-1/464

-1/541

فراشناخت

1/944

1/162

جدول  .8نتایج واریانس متغیرهای همگام که توسط متغیرهای کانونی توضیح داده میشود
شماره توابع یا ریشهها

درصد متغير وابسته

درصد تراکمی متغير وابسته

درصد متغير همگام

درصد تراکمی متغير همگام

1

51/424

51/424

56/196

54/196

2

1/111

52/434

13/626

41/422

نمودار  .5نمودار کلی آزمون شده

بحث
هدف این پژوهش بررسی رابطه هدفگرایی و فراشناخت
بااحساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصيلی در دانشجویان
بود .همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود ،ضرایب
همبستگی دومتغيری برای کليه متغيرها در سطح آماری کمتر از
 1/11معنیدار هستند .این یافته با یافتههای دیگر[]14،13،3

همخوان میباشد.در تحقيق برخی پژوهشگران مشخصشده است
که اهداف پيشرفت تااندازهای بهوسيله نيازهای پيشرفت (نياز به
پيشرفت و ترس از شكست) و نگرانیهای دیگر تعيين میشوند.
ازجمله نگرانیهایی که ممكن است بر اهداف پيشرفت تأثير
گذارد اهداف فردی ارزشمندی هستند که افراد دنبال میکنند.
وقتیکه تكليف ادراكشده برای اهداف فردی سودمند تشخيص
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یا مستقل با اولين متغير کانونی قابل توضيح است .این مقدار در
متغير کانونی دوم برابر با  13/626است.
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در تبيين این فرضيه چنين میتوان استنباط کرد؛ در هر
جامعهای ،یكی از اهداف تعليم و تربيت پرورش تواناییهای فكری
و شناختی دانشجویان است ،بهگونهای که فرد بتواند بهطور
مستقل درباره مسائل مختلف بيندیشد و فرایندهای شناختیاش را
برای استفاده بهينه و در جهت مطلوب هدایت کند .در کل
استفاده از فراشناخت جزئی از یادگيری خود نظم ده به شمار
میآید [ ]51و در این نوع یادگيری ،دانشجو ،فعاليت یادگيری را بر
اساس نيازها و عالیق درونیاش تنظيم میکند .لذا احتمال
درگيری بيشتر یادگيرنده با تكليف یادگيری فراهم میشود ،آنچه
میتواند موفقيت فعاليت یادگيری را بيشتر کند و باعث تقویت

از سوی دیگر در پژوهشهای علمی نشان دادهشده است
بين فراشناخت و عوامل کاهشدهنده احساس بهزیستی ذهنی
مانند اضطراب و افسردگی و وسواس رابطه معكوس وجود دارد
[ .]55،54حالت فراشناختی با تأثير بر هدفگزینی مناسب بر اساس
موقعيت ،خود نظم دهی و برنامهریزی فرد میتواند بر عملكرد
تحصيلی یادگيرنده اثرگذار باشد و بر بهبود سطح عملكرد
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داده شود ،ارزش مشوقی آن تكليف از طریق ارتباط با اهداف
آینده دانش آموزان باال میرود [ .]49ازاینرو ميزان تمرکز فرد و
استفاده از مهارتهای شناختی و فراشناختی بيشتر برای موفقيت
در آن موضوع افزایش مییابد و در پی آن موفقيت در آن زمينه
میتواند خود برافزایش احساس سالمت روان و بهزیستی ذهنی
فرد اثر مثبتی داشته باشد .همچنين داشتن اهداف مشخص و
قابلتحليل و دستیافتنی همراه با ميزان نگرش صحيح به توانایی
شناختی خود میتواند در افزایش احساس قدرت تأثير بر محيط و
خودکارآمدی فرد مؤثر باشد .وقتی تكليف ادراكشده ازنظر
شناختی و توانایی فراشناختی فرد سودمند تلقی شود به دليل
اهميت ذاتی دانش یا مهارت در تكليف ،دانشجو با احتمال
بيشتری اهداف مناسبی همچون اهداف تبحری را در امر
یادگيری انتخاب میکنند [ .]22بنابراین وقتیکه فرد موضوعی را
سودمند ادراك میکند ،ارزش ادراكشده تكليف ،منجر به افزایش
تالش فرد درزمينه موردنظر شده و این عامل و موفقيت پسازآن
باعث رشد احساس شایستگی و کارآمدی در آن موضوع میشود
و این نكته به افزایش احساس کارآمدی مخصوصاً احساس
کارآمدی تحصيلی فرد مؤثر میباشد و خود تأیيدی بر یافته
حاضر است.همچنين در مدل پژوهش حاضر دو بعد کانونی در
نظر گرفته و محاسبه شد که طبق نتایج حاصل از جدول  4نتایج
آزمون  Fنشان میدهد که هر دو بعد یا ریشه ازنظر آماری
معنیدار میباشد .برای اولين بعد نسبت  Fبرابر  233/449و برای
دومين بعد برابر  11/691میباشد .اما به دليل اینكه همبستگی
کانونی برای بعد اول قویتر است ،بعد اول بهعنوان قویترین
همبستگی کانونی انتخاب میشود .به عبارتی میتوان قویترین
رابطه را با بعد اول کانونی بين متغير فراشناخت از متغيرهای
مجموعه اول (وابسته) و احساس بهزیستی ذهنی از متغيرهای
مجموعه دوم (مستقل) در نظر گرفت .این یافته با یافتههای
دیگر[ ]31،24،24،26،11،11همخوان است.

اهدافی مفيد و تبحری شود و فرد را برای بهکارگيری این اهداف
در موضوعات آینده مصممتر نماید ،استفاده از توجه به
شناختهای درونی و تسلط بر آگاهیهای موجود در ذهن
میباشد .این مسئله خود درروند هدفگزینی در تحصيل افراد
مؤثر میباشد و یادگيرنده به طبع آن اهدافی را که به درك و فهم
مطالب می انجاند را ارجح میکند .یافتههای محققين نشان
میدهند جهتگيری هدف تبحری کليهی راهبردهای اوليه و
پيشرفتهی یادگيری را بهطور مثبت پيشبينی مینماید.
یادگيرندگانی که اهداف تبحری و مناسبی دارند به دنبال فهم
عميق مطالب و تسلط بر آن میباشند [ .]51لذا بهمنظور یادگيری
یک درس ابتدا بهمرور ذهنی ،تكرار مطالب و حفظ نكات کليدی
آن پرداخته سپس مطالب آن را با مطالب فراگرفته شدهی قبلی
ربط داده و در ذهن خود سازمان میدهند و به تأمل و نقد آن
میپردازند .شواهد موجود بيانگر آن است که اتخاذ یک هدف
تبحری با الگوی سازگاری ،پيامدهای شناختی را فراهم میکند .به
این صورت که منجر به استفاده از راهبردهای عميق یادگيری می
شود .در پی آن توجه به اهميت افزایش خودآگاهی در دانشجویان
به معنای تبحر و تسلط فرد بر نحوه پردازش خود و همچنين
افزایش توان برنامهریزی فرد از همان سالهای اوليه ،میتواند سهم
بسزایی در بهداشت روانی فرد در سالهای بعدی داشته باشد.
بهعبارتدیگر تمرکز صرف بر یادگيری مطالب و بیتوجهی به
آموزش مهارتهای فراشناختی که بيشتر درگير نحوه و فرایند
یادگيری است تا موضوع یادگيری ،اگرچه میتواند به یادگيری
مطلب ختم شود ،ولی این یادگيری الزاماً به افزایش مهارت
شناختی و بهداشت ذهنی فرد منجر نمیشود .درحالیکه اگر در
کنار تأکيد بر موضوع یادگيری به مهارتهای شناختی و
فراشناختی افراد نيز توجه شود و به آن پرداخته شود نهتنها
فرایند یادگيری تسهيل شده بلكه بهداشت ذهنی یادگيرندگان
نيز افزایش مییابد .بر اساس تحقيقات پيشين توجه به باال بردن
آگاهی فرد از احساسات و تجارت خود نسبت به قوتها و
ضعفهای شناختیاش که همان فراشناخت شخص است و
همچنين دادن بينش به فرد درباره تواناییهایش ،میتوان
احساس بهزیستی روانشناختی فرد را باال برد [.]53،52
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این برنامه درسی با در نظر گرفتن دو عنصر مهم اهداف و
محتوا در برنامه درسی آموزش پرستاران ،جنبه های مختلف و
جامع توانمند سازی پرستاران در زمينه بحران را به ویژه جنبه
عملی و مهارتی را مورد توجه قرار داده است.
تربيت و توانمند سازی پرستاران برای پاسخگویی مطلوب
به نياز مصدومين حوادث و بالیا با بازنگری در برنامه درسی فعلی
و توجه به محتوای مورد نياز در حد  3واحد درسی مورد تأکيد
است .این برنامه درسی به برنامه ریزان درسی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی پيشنهاد می گردد تا در بازنگری برنامه
درسی این رشته به این نياز مهم توجه شده و در برنامه گنجانيده
شود.
تقدیر و تشکر
از کليه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اساتيد
محترم ،آموزش دانشكده و کليه کسانی که در اجرای
پرسشنامهها به ما یاریرساندن ،کمال تشكر و سپاس راداریم.
تأییدیه اخالقی
به افراد شرکتکننده در پژوهش در مورد محرمانه بودن
نتایج پرسشنامهها اطمينان دادهشده است.
تعارض منافع
هيچگونه تعارضی در منافع و فرایند داوری از طرف
نویسندگان گزارش نشده است.
منابع مالی
مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز میباشد.
References

4. Tsang SK, Hui EK, Law BC. Self-efficacy as a
Positive Youth Development Construct: AConceptual
Review. Scientific World J 2012 April 1;4(5):23-7.
5. Butler AL. Secondary transition experiences:
Analyzing perceptions, academic self-efficacy,
academic adjustment and overall impact college
students' with LD success in postsecondary education.
University of Maryland, Counseling and personal
services (Doctoral dissertation), 2011.
6. Marino P, Sirey JA, Raue P, Alexopoulos G. Impact
of social support and self-efficacy on functioning in
depressed older adults with chronic obstructive
pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis
2008 Dec 1;3(4):713-8.

1. Mohammadi Y, Kaykha A, Sadeghi A, Kazemi S,
Raeisoon, MR. Relationship of metacognition learning
strategy and locus of control with academic
achievement of students. Medical Education J 2015
]November-December 1;8(5):323-28. [Persian
2. Raeisoon MR, Mohammadi Y, Abdorazaghnejad M,
Sharifzadeh Gh. An investigation of the relationship
between self-concept, self-esteem, and academic
achievement of students in the nursing-midwifery
faculty in Qaen during 2012-13 academic year. Mod
]Care J 2014 Number;11(3):236-42. [Persian
3. Komarraju M, Nadler D. Self-efficacy and academic
achievement: why do implicit beliefs, goals, and effort
regulation matter?. Learn Individ Differ J 2013 June
3;25(1):67-72.

455

Downloaded from edcbmj.ir at 13:08 +0330 on Monday September 25th 2017

دانشجویان کمک کرده و در پی آن ميزان احساس خودکارآمدی
افراد را درزمينه یادگيری و تحصيل افزایش دهد و قدرت حل
مسئله را در افر اد باال ببرد و به طبع آن ميزان احساس رضایت از
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کننده مناسبی برای احساس بهزیستی ذهنی افراد و در کنار آن
برای احساس خود اثربخشی یادگيرندگان به شمار میرود.
محققين نيز طی تحقيقاتی نشان دادند جهتگيری هدف تسلط
با پردازش عميق شناختی رابطه مثبت دارد[ .]56در پایان باید
متذکر شد تحقيق حاضر نيز با محدودیتهایی روبرو بود .ازجمله
محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم همكاری برخی از
آزمودنیها و افت آزمودنیها و اینكه نتایج بهدستآمده محدود به
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بوده،
بنابراین تعميم نتایج به گروههای دیگر امكانپذیر نمیباشد اشاره
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انجام و نتایج قابلتعميم گردد و همچنين با توجه به نقش پيچيده
زمينههای فردی ،خانوادگی و اجتماعی و تعامل این عوامل در
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