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چکيده
با توجه به اهميت اهداف پيشرفت به عنوان مؤلفه مهم انگيزشیی بیرای فهیم رفتیار دانشی،ویان ،بررسیی زمينیههیا و
بسترهای آن ،همچون ادراکات محيط کالسی ساختنگرا حائز اهميت است؛ از اینرو ،هدف پیووه  ،بررسیی نقی
ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشیرفت در دانشی،ویان بیود .جامعیه آمیاری ایین پیووه
شامل کليه دانش،ویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکدههای ادبيات و علیوم انسیانی،
علوم تربيتی و روانشناسی ،علوم پایه و کشاورزی در سال ( )1232-9بود .ح،م نمونه بهروش نمونهگيیری سیهميهای،
با درنظرگرفتن ح،م جامعه در دانشکدههیای متتلیب بیا اسیتفاده از فرمیول کیوکران 132 ،تین بیرآورد شید .در ایین
پووه  ،دو پرسشنامه ادراک از محيط یادگيری سیاختنگیرای اجتمیاعی و اهیداف پيشیرفت اسیتفاده شید .دادههیای
بهدست آمده با استفاده از الگوی معادالت ساختاری تحليل و الگوی پيشنهادی آزمون شد .نتایج نشان داد کیه محیيط
یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت تأثير مثبت و معنادار دارد ( ،)p<0.5عالوه بر ایین ،اجیرای الگیوی
معادالت ساختاری نشان داد که دادهها با الگوی پيشنهادی برازش دارند .ضرایب مربوط به مسير بیين ادراک از محیيط
یادگيری ساختنگرا و اهداف پيشرفت 0.36 ،بهدست آمده است و نتیایج ناشیی از اجیرای آزمیون  tنشیان مییدهید،
ضریب مسير مورد نظر معنادار است ( .)p>0.5این بدان معناست که مؤلفههای اهداف پيشرفت دانش،ویان تحت تأثير
محيط یادگيری آنان قرار دارد.

واژههای کليدی :ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا ،اهداف پيشرفت ،الگوی معادالت ساختاری ،دانش،ویان.
نویسنده مسؤول
Copyright©2015, University of Isfahan. This is an open access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to
download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it
commercially.
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مقدمه
یادگيری به عوامل متعددی بستگی دارد؛ اما یکی از گامهای اساسی ،مشیارکت دادن یادگيرنیده
در فعاليتهای آموزشی و یادگيری است .این مسأله تحیت تیأثير انگيیزه و ادراک او قیرار دارد؛ آن
هم بهنوبه خود به ت،ارب قبلیی یادگيرنیدگان ،سیب

هیای ییادگيری ،محیيط و زمينیهای کیه در آن

آموزش اتفاق میافتد ،بستگی دارد (هاتچينسون .)3222 ،1بر همين اسیاس ،مییتیوان گفیت ،عوامیل
متتلفی موجب تفاوت در یادگيری انسانهیا مییشیود؛ کیه یکیی از ایین آنهیا ،محیيط اسیت (نهیار،
تالوکدر ،خان ،محمد و نرجس .)3212 ،3شیناخت عوامیل میؤثر بیر ییادگيری ،بیرای ارتقیای سیح
عملکرد و پيشرفت تحصيلی دان آموزان ،ی

هدف اساسی در اغلب پیووه هیای تربيتیی بیوده،

رابحه نيرومندی بين پيامدهای اکتسابی دان آموز و ادراک او از محيط یادگيری به وسيله بسياری از
پووهشگران نشان داده شده است (دنبیروک ،بریکلمنیز و ووبلیز .)3229 ،2بیا توجیه بیه تیأثير محیيط
آموزشی بر یادگيری فراگيران ،میتوان گفت شناسایی کالسهایی که برای ییادگيری ،محیيطهیای
مناسبتری هستند ،اهميت داشته (فریزر )3222 ،9و همواره یکی از روشهای مداخله برای یادگيری
بهتر ،تغيير محيط یادگيری بوده است (رامزدن .)1311 ،1در این ميان ،محيط کالس درس مهیمتیرین
تعيينکننده یادگيری در نظام آموزشی فراگيران است (فریزر3213 ،؛ 3211؛ هانیا3212 ،6؛ مروتیی و
چراغی.)3211 ،
بر اساس نظریه رشد شناختی -اجتماعی ویگوتسکی ،)1371( 7در کالسهیای درس ،زمیانی کیه
فعل و انفعاالت بين دان آموزان و معلمان و ییا در ميیان خیود دانی آمیوزان رخ مییدهید ،توسیعه
یییادگيری دانی آمییوزان در حییال وقییو اسییت و بییاوجود دوسییتی (وابسییتگی) و حمایییت معلییم در
کالسهای درس ،سح یادگيری دان آموزان بهبود خواهد یافت (وی ،الئوشيائو ،الياس و حبيبیه،1
 .)3211بر این اساس ،در دهههای اخير دیدگاه سازندهگرایی بر پایه نظریات ویگوتسکی و پيیاژه بیه

1- Hutchinson
2- Nahar, Talukder, Khan, Mohammad & Nargis
3- Den Brok, Brekelmans & Wubbels
4- Fraser
5- Ramsden
6- Hannah
7- vygotsky
8- Wei, Lau Shiao, Elias & Habibah

نق

ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت2/ ...

عنوان نظریه غالب در یادگيری محرح شده است (نی و لو )3212 ،1و متتصصیان تعلیيم و تربيیت بیه
طراحی محيطهای یادگيری کالسی بیر اسیاس اصیول و فیر هیای سیازندهگراییی روی آوردهانید
(آلدریج ،دورمن و فریزر .)3229 ،3نتایج پووه های پيشين بيانگر این اسیت کیه محیيط ییادگيری
که بر اساس اصول سازندهگرایی بنا شده ،محيط یادگيری مناسیبی بیرای کیالسهیای درس اسیت و
موجب کسب نتایج بهتر در پيشرفت تحصيلی و موجیب افیزای

اثربتشیی کلیی آمیوزش مییشیود

(برزگربفرویی ،خضری و شيرجهانی1233 ،؛ برزگر بفروییی ،شیبانيان و شیيرجهانی1239 ،؛ نیيکس،
فریزر و لدبتر3221 ،2؛ سنگ و فریزر3221 ،9؛ گي،بلز ،سگرس و استرایب3221 ،1؛ تنیگ و میای،6
3212؛ آنگییو و هییونگی3219 ،7؛ احمیید ،چينییگ ،یحيییی و عبدالییه3211 1؛ کییان و ونییگ3211 ،3؛
زیدان .(3216 ،12دیدگاه سازندهگرایی بر چگونگی ای،اد معنی توسط یادگيرندگان تأکيد میکنید.
این دیدگاه فراینید سیاختن دانی

را مسیتلزم درگيیری فعیال یادگيرنیده مییدانید (لیوینز ،ریکیوز و

اشميت3221 ،11؛ سانتراک .)3213 ،13معلمان نق

تسهيلگر را ایفا و دان آموزان را به رشد فکری

تشویق میکنند (نریمیانی ،خشینودی نيیا ،زاهید و ابوالقاسیمی .)1233 ،عیالوه بیر ایین ،محیيطهیای
یادگيری سیازندهگیرا ،12دانی

محورنید و بیر کنتیرل یادگيرنیده ،مسیؤوليت دانی آمیوز در تعيیين

هدفهای یادگيری و تنظيم عملکردشان با هدفها و مرتبط بودن مواد درسی با زندگی فیرد تأکيید
دارند (مارا3221 ،19؛ آرکون و اسکر3212 ،11؛ مروتی ،شهنی یيالق ،مهرابییزاده هنرمنید و کيیانرور
فرخی1232 ،؛ برزگربفرویی ،خضری و شيرجهانی .)1233 ،به این ترتيب ،میتوان نتي،ه گرفیت کیه
معلمان باید قیادر باشیند ،بیا توسیع محیيط ییادگيری محلیوب و متعاقیب آن ،مثبیت سیاختن ادراک
1- Nie & Lau
2- Aldridge, Dorman & Fraser
3- Nix, Fraser & Ledbetter
4- Seng & Fraser
5- Gijbels, Segers & Struyf
6- Theng & Mai
7- Ongowo & Hungi
8- Ahmad, Ching, Yahaya & Abdullah
9- Kwan & Wong
10- Zeidan
11- Loyens, Rikers & Schmidt
12- Santrock
13- Constructivism Learning Environment
14- Marra
15- Arkün & Aşkar
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فراگيران از محيط یادگيری ،پيامیدهای ییادگيری آنهیا را افیزای

دهنید؛ کیه یکیی از ایین پيامیدها

میتواند انگيزش فراگيران باشد (خالد و خحيب.)3219 ،1
نتییایج تحقيقییات گویییای اییین اسییت کییه ادراک از محییيط یییادگيری بییا باورهییای انگيزشییی
دان آموزان رابحه دارد و این دو با هم در تعاملانید (مانينیگ3222 ،3؛ کیاپالن و ميیدلتون3223 ،2؛
پاتری

 ،راین و کاپالن .)3227 ،9در واقع ،نتایج پووه های متتلب نشان میدهد ،محیيط کیالس

درس تأثير زیادی بر انگيزه دان آموزان از نظر باورهای انگيزشی و جهتگيری هدفی دارد (ایمیز،1
1333؛ ليزو ،ویلسون و سيمونز3223 6؛ آلدریج و فرییزر3222 ،؛ آردان و ميیدگلی3222 ،7؛ گیرین،
ميلر ،کرسون ،دوک و آکی3229 ،1؛ مولر و لیوو3229 ،3؛ اسیتفانو ،پریينسیيوی ،،دیکينتيیو ،ترنیر،12
3229؛ سییانگر و گییونرن3223 ،11؛ وی و همکییاران3211 ،؛ رادووان و مییاکووک3211 ،13؛ سییتين
دیندار3216 ،12؛ کارشکی ،خیرازی ،قاضیی طباطبیایی1217 ،؛ مروتیی و همکیاران1232 ،؛ چیای و
چای3223 ،19؛ به نقل از :حقیایقی و کارشیکی .)1239 ،نظرییههیا و میدلهیای شیناختی و اجتمیاعی
انگيزش سازههای انگيزشی مهمی را محرح کردهاند که ممکن است انگيزش و ییادگيری و عملکیرد
تحصيلی دان آموزان را تسهيل یا محدود نماید (ایمز .)1333 ،چهارچوب نظری برای مفهومسیازی
باورهای انگيزشی دان آموزان منحبق است با مدل انگيزشی انتظار -ارزش که ایین میدل سیه مؤلفیه
انگيزشی را پيشنهاد میکند -1 :مؤلفه انتظاری؛  -3مؤلفه ارزشی و  -2مؤلفه عیاطفی .مؤلفیه ارزشیی
انگيزش شامل اهداف دان آموزان برای ان،ام دادن تکاليب و باورهایشان درباره اهميت و عالقه بیه
تکليب است (پنتری ،و دی گروت .)1332،11از ميان مؤلفههای انگيزشیی سیازه میرتبط بیا ادراکیات
1- Khaldi & Khatib
2- Manning
3- Kaplan & Middleton
4- Patrick, Ryan & Kaplan
5-Ames
6- Lizzio, Wilson & Simons
7- Urdan & Midgley
8- Greene, Miller, Crowon, Duke & Akey
9- Müller & Louw
10- Stefanou, Perencevich, Dicintio & Turner
11- Sungur & Güngören
12- Radovan & Makovec
13- Cetin-Dindar
14- Chae
15- Pintrich & Digrot

نق

ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت1/ ...

محيحی که تأثيرات متقابلی با آن دارد ،اهداف پيشرفت یا جهتگيریهای هدفی است .جهتگيیری
هدفی ،هدف و معنایی است که شتص برای رفتار پيشرفت خود درنظرمیگيیرد (رییان و پينتیری،1،
 .)1337در واقع ،جهتگيریهای هدفی ،دالیلی است که افراد برای رسيدن به آن تالش مییکننید و
نق

مهمی در برانگيتتن فرد دارند (کارشکی و همکاران)1217 ،؛ در حالی که کارهای اوليه فقیط

بر تفکي

دو جهتگيری تبحری و جهیتگيیری عملکیردی تأکيید مییکردنید (دووک،)3222 ،3

محققان معاصر معتقدند که چهار جهتگيری هدفی اصلی وجود دارد :تبحری رویکیردی ،2تبحیری
اجتنییابی ،9عملکییردی رویکییردی 1و عملکییردی اجتنییابی( 6اليییوت و همکییاران3226 ،7؛ بییه نقییل از:
کارشکی .)1217،افراد دارای جهتگيری تبحری برای تبحر بر تکليب ،غلبه بیر چیال

ییا افیزای

سییح کفایییت و افییراد دارای جهییتگيییری عملکییردی بییرای دسییتی یابی بییه نمییرههییای خییوب یییا
خرسندکردن دیگران (معلمیان ،اوليیا ییا دیگیران) تیالش مییکننید .ویوگیی رویکیردی ییا اجتنیابی
جهتگيریها نيز به تمایل شتص برای دور شدن یا نزدی
اشاره دارد (ایمز .)1333 ،پي فر

شدن به تکليب برای رسیيدن بیه هیدف

کلی اهداف پيشرفت ،این است که اهداف تبحری به پيامدهای

انگيزشی سازشیافته و پيشرفت تحصيلی من،ر میشود و اهیداف عملکیردی ،پيامیدهای انگيزشیی و
تحصيلی سازشنيافته یا سازش یافتگی کم را درپی دارد (هاراکيویکز و ليننبرین

 .)3221 ،1با توجیه

به اهميت اهداف پيشرفت بهعنوان مؤلفه مهم انگيزشی برای فهم رفتار دانش،ویان ،بررسی زمينههیا و
بسترهای آن ،همچون :ادراکات محيط کالسی سیاختنگیرا حیائز اهميیت اسیت؛ بنیابراین ،پیووه
حاضر قصد دارد ،به بررسی رابحیه بیين ادراک از محیيط ییادگيری سیاختنگیرا و اهیداف پيشیرفت
دانش،ویان برردازد .بدین منظور ،فرضيههای زیر بررسیشدهاند:
 -1الگوی پيشنهادی پووه

با دادهها برازش دارد.

 -2ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بهطیور مسیتقيم بیر اهیداف پيشیرفت دانشی،ویان
تأثير مثبت و معنادار دارد.
1- Ryan & Pintrich
2- Dweck
3- Mastery- Approach
4- Mastery- Avoiding
5- Performance – Approach
6- Performance- Avoiding
7- Eliot
8- Harackiewicz & Linnenbrink
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 -3ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بهطور غيرمستقيم بر مؤلفههای اهیداف پيشیرفت
دانش،ویان (تبحری ،عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی) تأثير مثبت و معنیادار
دارد.

روش پووه
این پووه
ی

از حيث هدف کاربردی است؛ هدف تحقيقات کاربردی توسعه دان

زمينه خاص است و در جهت بهکار بردن عملی دان

کیاربردی در

اسیت (سیرمد و همکیاران.)73 :1389 ،

این محالعه از حيث روش ،توصيفی و از نو همبستگی است .در ایین محالعیه روابیط ميیان ادراک از
محيط یادگيری ساختنگرا و مؤلفههیای اهیداف پيشیرفت دانشی،ویان بررسیی شید .بیهزعیم گیال و
بورگ و گال ( ،)1231روش همبستگی برای برآورد قدرت پي بينی و یا بررسی روابط بين متغيرها
بهکار میرود.
جامعه و نمونه پووه  :جامعیه آمیاری در ایین پیووه

شیامل کليیه دانشی،ویان کارشناسیی و

کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکدههای ادبيات و علیوم انسیانی ،علیوم پاییه ،علیوم
تربيتییی و روانشناسییی و کشییاورزی در سییال ( )1232-9اسییت .بییرای دسییتيابی بییه نمونییه ،بییهشییيوه
نمونهگيری سهميهای و با درنظرگرفتن ح،م جامعه در دانشکدههیای متتلیب بیا اسیتفاده از فرمیول
کوکران 132 ،تن از دانش،ویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برآورد شدند.
ابزار پووه  :در این پووه

از دو پرسشنامه ادراک از محيط یادگيری ساختنگرای اجتمیاعی

تيلور ،فيشر و فریزر ( )1336و پرسشینامه اهیداف پيشیرفت ميیدگلی ،کیاپالن ،ميیدلتون و همکیاران
( )1331استفاده شد.
پرسشیینامه ادراک از محییيط یییادگيری سییاختنگییرای اجتمییاعی :تيلییور ،فيشییر و فرییزر ()1336
پرسشنامه ادراک از محیيط ییادگيری سیاختنگیرای اجتمیاعی را بیر مبنیای ترکيبیی از مقيیاسهیای
اعتباریابی شده قبلی خود؛ یعنی پرسشنامه ادراک از محيط یادگيری سیاختنگیرا و پرسشینامه تعامیل
معلم که بوفور استفاده شدهاند ،ساختهاند .ایین پرسشینامه دارای شی

مقيیاس فرعیی اسیت ،شیامل:

ارتباط فردی ،تفکر تأملی ،تعامل کالسی ،هدایت یا رهبری ،همدلی و حمایت .سیه مقيیاس اول ایین

نق

ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت7/ ...

پرسشنامه؛ یعنی ارتباط فردی ،یادگيری تأملی و تعامیل کالسیی نشیان مییدهنید کیه اسیتاد دانشیگاه
چقدر فرصتهایی را برای درگير کردن دانشی،ویان در فعاليیتهیای تعیاملی و تفکیر تیأملی کیه بیه
درک مفهومی عميق از یادگيری درس موردنظر من،ر میشود ،فراهم مییکنید .سیه مقيیاس بعیدی؛
یعنی رهبری ،همدلی و حمایت هم نشان میدهند که استاد دانشیگاه چقیدر کيفيیتهیای بیين فیردی
الزم را برای ترغيب دانش،ویان به اتتاذ شناختشناسی و رویکیرد بیه ییادگيری خیود دارد (فيشیر و
تيلور.)1337 ،
پرسشنامه ادراک از محيط یادگيری ساختنگرای اجتماعی ی

پرسشینامه خیود گیزارشدهیی

 26سؤالی است که دانش،ویان در مقياس ليکرت از خيلی موافقم تا خيلیی متیالفم (از یی

تیا پینج

نمره) نظر خود را اعالم میکنند .نمیره بیاال در ایین پرسشینامه نشیاندهنیده ادراک خیوب از محیيط
یادگيری است .رواییی و پاییایی پرسشینامه ادراک از محیيط ییادگيری سیاختنگیرای اجتمیاعی در
پووه

یمينی ،کدیور ،فرزاد و مرادی ( )1217بهکم

روشهای پاییایی و تحليیل عیاملی تأیيیدی

محالعه شده است .نتایج نشان داد که پرسشنامه از ارزش آلفای کرونباخ قابل قبولی برای هیر مقيیاس
برخوردار است .اعتبار بهدست آمده در اجرا برای ش

مقياس بين  2777تا  2711بیود و اعتبیار کلیی

پرسشنامه  2731بهدست آمد .نتایج تحليل عاملی تأیيدی که برای تعيين روایی پرسشینامه ان،یام شید،
برازش خوبی را برای ساختار ش
در اجرای نهایی پووه

مؤلفه اصلی پرسشنامه نشان داده است .اعتبار کلی بهدسیت آمیده

حاضر نيز ،برحسیب آلفیای کرونبیاخ ( )2/39بیهدسیت آمید .اعتبیار شی

خردهآزمونهای پرسشنامه مزبیور (ارتبیاط فیردی ،تفکیر تیأملی ،تعامیل کالسیی ،رهبیری ،همیدلی،
حمایت) بهترتيب ( )2/11( ،)2/11( ،)2/11( ،)2/31( ،)2/11( ،)2/12بهدست آمد.
پرسشنامه اهداف پيشرفت دارای  11سؤال است .اعتبار خردهآزمونهای جهتگيریهیای هیدفی
تبحری ،عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی پرسشنامه مذکور برحسیب آلفیای کرونبیاخ بیين
( )2/72تا ( )2/19گزارش شده است (ميدگلی و همکیاران .)1331 ،اعتبیار کلیی بیهدسیت آمیده در
اجرای نهایی پووه

حاضر نيز ( )2712بهدست آمد .اعتبار خردهآزمیونهیای پرسشینامه مزبیور ،بیه

ترتيب ( )2763( ،)2711( ،)2711بهدست آمد.
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یافتهها
در این قسمت بهترتيب فرضيههای پووه
 -1الگوی پيشنهادی پووه

بررسی میشود.

با دادهها برازش دارد.

پس از جمعآوری دادهها ،تحليل آماری مناسب؛ یعنی الگوی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار ليزرل ان،ام شد .نتایج این تحليل در نمودار  1گزارش شده است .اگرچه روابط همبستگی
اطالعات خوبی را در مورد روابط بين متغيرها ارائه میدهد؛ ولی به تبيين روابط نمیپردازد .آزمون
الگوهای کلی پيشنهادی ،با استفاده از الگوی معادالت ساختاری ،بهطور همزمان تحليل عاملی
تأیيدی و روابط ساختاری را آزمون میکند .هدف الگوی پيشنهادی ،بررسی نق

ادراک از محيط

یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت دانش،ویان است .شکل زیر مدل خروجی حاصل
از نرمافزار ليزرل است که اعداد مربوط به ضرایب مسير بين متغيرهای نهفته اصلی (ضرایب بتا و
گاما) برای جلوگيری از کجفهمی و ازدحام اعداد ،این اعداد در جداول  1و  3گزارش شده است.

ارتباط فردی
تفکر تاملی

تبحری

ادراک از محيط

اهداف پيشرفت

تعامل

بحری
عملکردی
رویکردی

کالسی

هدایت یا
رهبری

عملکردی
اجتنابی

همدلی
حمایت
DF= 26, Chi-Square= 71.77, RMSEA= 0.133, GFI= 0.86
نمودار  :1آزمون الگوی رابحه ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت دانش،ویان

ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت3/ ...

نق

همانطورکه در نمودار ( )1مشاهده میشیود ،شیاخصهیای کلیی آزمیون نيکیویی بیرازش در
الگوی معادالت ساختاری گویای برازش کلی الگوی پيشنهاد است ( Chi-Square/DF= 2.76,

 .)RMSEA=0.133, GFI= 0.86, AGFI= 0.79, NFI=0.86, NNFI=0.87هرچه شیاخص
 NFI ،GFI ،AGFIو  NNFIبه ی

نزدی

دادهها بهنحو بهتری الگوی روابط مفرو

تر باشیند ،الگیو از بیرازش بهتیری برخیوردار اسیت و
را تأیيد میکنند .بر همين قياس ،محلیوب اسیت شیاخص

ریشه ميانگين م،ذورات تقریب ( )RMSEAبه صفر نزدی

باشد تا برازش بهتر الگو را نشان دهد.

شاخص نسبت م،ذور کای به درجه آزادی ( ،)Chi-square/DFنيز هر چه کمتیر از  2باشید ،بهتیر
است (هومن)1211 ،؛ بنابراین ،دادههای ما بتوبی الگوی کلیی پيشینهادی فرضیيه اول پیووه

را

تأیيد کردهاند و ساختار کلی روابط مورد آزمون از طریق دادههای به دست آمده تأیيد شید؛ یعنیی
ادراک محییيط یییادگيری سییاختنگییرا بتییوبی توانسییته اسییت ،نق ی

علییت بییرای اهییداف پيشییرفت

دانش،ویان را ایفا نماید.
 -3ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بهطور مستقيم بر اهداف پيشرفت دانش،ویان تأثير مثبت و
معنادار دارد.
شاخصهای توليدی الگوی معادالت ساختاری تنها محدود به شاخصهای برازش کلی الگو
نيست؛ بلکه پارامتر استاندارد گاما و مقادیر  tمتناظر با آن برای هر ی

از مسيرهای علی از متغير

برونزاد ادراک محيط یادگيری ساختن گرا به متغيرهای درونزاد اهداف پيشرفت (ضرایب گاما) نيز
وجود دارد که باید تفسير شوند .این ضرایب و شاخصها ،قدرت نسبی هر مسير را نشان میدهند.
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،ضریب مربوط به مسير بين ادراک از محيط یادگيری
ساختنگرا و اهداف پيشرفت 2726 ،بهدست آمده است و نتایج ناشی از اجرای آزمون  tنشان
میدهد ضریب مسير موردنظر معنادار است ( .)p>2721بدین ترتيب ،فرضيه دوم پووه
تأثير مستقيم ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر اهداف پيشرفت دانش،ویان تأیيد شد.

مبنی بر
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جدول  :1ضرایب مسير تأثير مستقيم محيط یادگيری ساختنگرا بر اهداف پيشرفت
نام مسير
محيط یادگيری بر اهداف
پيشرفت

ضریب مسير (بتا)

آزمون معناداری t

نتي،هگيری

2726

*3731

تأثير مثبت و معنادار

 -2ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بهطور غيرمستقيم بر مؤلفههای اهداف پيشرفت دانش،ویان
(تبحری ،عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی) تأثير مثبت و معنادار دارد.
درکنار بررسی شاخصهای کلی برازش و ضرایب مسير گاما و بتا ،به بررسی تأثير غيرمستقيم
ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت (اهداف تبحری ،عملکردی-
رویکردی و عملکردی -اجتنابی) پرداخته شده است .نتایج بهدست آمده در جدول ( )3نشاندهنده
این است که ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا عالوه بر اینکه بهطور مستقيم با اهداف پيشرفت
دانش،ویان رابحه مثبت و معنادار دارد ،با تمامی مؤلفههای اهداف پيشرفت دانش،ویان (تبحری،
عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی) نيز بهطور غيرمستقيم رابحه مثبت و معناداری دارد .به این
ترتيب ،فرضيه سوم پووه

نيز مبنی بر تأثير غيرمستقيم ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر

مؤلفههای اهداف پيشرفت دانش،ویان تأیيد شد.
جدول  :3ضرایب مسير غيرمستقيم محيط یادگيری ساختنگرا بر ابعاد اهداف پيشرفت
نام مسير

ضریب مسير (بتا)

آزمون معناداری t

نتي،هگيری

محيط یادگيری و اهداف تبحری

2791

*3799

تأثير مثبت و معنادار

2796

**3713

تأثير مثبت و معنادار

2721

*3722

تأثير مثبت و معنادار

محيط یادگيری و عملکردی
رویکردی
محيط یادگيری و عملکردی
اجتنابی

نق

ادراک از محيط یادگيری ساختنگرا بر مؤلفههای اهداف پيشرفت11/ ...

براساس نتایج ،هیر سیه فرضیيه پیووه

تأیيید شید و سیاختار کلیی روابیط میورد آزمیون از راه

دادههای بهدست آمده نشان داد ،الگوی پيشنهادی پووه
یادگيری ساختنگرا بتوبی توانسته است ،نق

با دادهها برازش دارد و ادراک از محیيط

علت برای اهداف پيشرفت دانش،ویان را ایفا نماید.

بحث و نتي،هگيری
با توجه به اهميت اهداف پيشرفت به عنیوان مؤلفیه مهیم انگيزشیی بیرای فهیم رفتیار دانشی،ویان،
بررسی زمينهها و بسترهای آن همچیون ادراکیات محیيط کالسیی سیاختنگیرا حیائز اهميیت اسیت؛
بنابراین ،در پووه

حاضر ،به بررسی رابحه بیين ادراک از محیيط ییادگيری سیاختنگیرا و اهیداف

پيشرفت دانش،ویان پرداخته شد و اینکه آیا مؤلفههای اهداف پيشرفت دانش،ویان بهوسيله ادراک از
محيط یادگيری ساختنگرا قابل پي بينی است یا خير؟ در این پووه  ،روابط یادشده از راه الگوی
معادالت ساختاری آزمون شد .نتایج با توجه به نمودار ( )1نشان داد الگیوی پيشینهادی پیووه

کیه

دارای مبانی نظری و ت،ربی قیوی اسیت ،بیا دادههیا بیرازش دارد .مقیادیر همبسیتگیهیای چندگانیه
م،ذور شده نشان میدهند که این الگو 13 ،درصد واریانس اهداف پيشرفت را تبيين میکند؛ به ایین
معنا که مؤلفههای اهداف یادگيری ساختنگرا این مقدار از واریانس اهداف پيشیرفت دانشی،ویان را
تبيين میکند .در م،مو  ،شاخصهای کلی برازش ،الگوی پيشنهادی را تأیيد میکنند؛ یعنی محیيط
یادگيری ساختنگرا بتوبی نق

علت را برای اهداف پيشرفت دارد و بتوبی تبيیين میینمایید .ایین

یافتهها به طور کلی با پووه های ایمز ()1333؛ دیکنسون ( )1331فرییزر ()3222؛ چیر ،،اليیوت و
گيبل ()3221؛ ليزو و همکاران ()3223؛ آلدریج و فریزر ()3222؛ آردان و ميدگلی ()3222؛ گیرین
و همکاران)3229( ،؛ مولر و لوو ()3229؛ اسیتفانو و همکیاران)3229( ،؛ سیانگر و گیونرن ()3223؛
شییياوی و اليییاس ()3211؛ راداوان و مییاکووک ()3211؛ کارشییکی و همکییاران ()1217؛ مروتییی و
همکاران ( )1232مبنی بر رابحه بين ادراک از محیيط ییادگيری و باورهیای انگيزشیی همسوسیت؛ و
بهطور خاص یا جزئیتر با الگوی تحليل مسیير چیر ،و همکیاران ( )3221در میورد نقی

ادراکیات

محيحی کالسی بر اهداف پيشرفت ،انگيزش و عملکیرد همتیوان اسیت .همچنیين ،نتیایج دیکنسیون
( )1331نشان داد ،بیين ادراک مثبیت از محیيط کیالس ،جهیتگيیری هیدفی ،ییادگيری و انگيیزش
ارتبییاط وجییود دارد .نتییایج تحقيییق غنیییزاده و جهاندیییده ( )3211نيییز نشییان داد ،بییين ادراک از
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فعاليتهای کالسی و جهتگيری هدفی رابحه معنادار وجود دارد .نتایج حاصل از محالعه ان،ام شیده
توسییط گییرین و همکییاران ( )3229و راداوان و مییاکووک ( )3211نشییان داد کییه ادراک از مح یيط
کالس درس بر باورهای انگيزشی ،خودکارآمدی و جهتگيری هدفی اثر میگذارد .عالوه بر ایین،
م،موعه تحقيقات جمعبندی شده توسط ایمز ( )1333در مورد نق
پيشرفت تبحری همتوان اسیت .نتیایج پیووه

ساختارهای کالسی در اهیداف

کارشیکی و همکیاران ( )1217نيیز ،نشیان داد تمیام

مؤلفههای ادراکات محيحی کالسی و اهداف پيشرفت (تبحری ،عملکردی رویکیردی و عملکیردی
اجتنابی) دو به دو با یکدیگر رابحه دارنید .در یی

محالعیه ت،ربیی ان،یام شیده توسیط میولر و لیوو

( )2004نتییایج نشییان داد کییه در محییيطهییایی کییه بییا ت،ربییه دوسییتانه و ج یوّ مثبییت همییراه اسییت،
دان آموزان در یادگيری خود مستقل هستند ،بیازخورد آموزنیده در میورد پيشیرفت خیود دریافیت
میکنند و با یکدیگر در طول فرایند یادگيری تعامل دارند ،به احتمال زیاد انگيزه درونی ترویج پيیدا
میکند.
عییالوه بییر اییین ،لییی و یانییگ ( )3221پيشیینهاد کردنیید کییه سییازماندهی فعاليییتهییای آموزشییی،
آمادهسازی و مساعد کردن ساختار محيط ییادگيری و ارائیه فرصیتهیایی بیرای نظیارت و ارزییابی
یادگيری دان آموزان میتواند به ترویج فرایندهای شناختی و فراشناختی دان آموزان کم
نتایج پووه

کنید.

آرادان و ميدگلی ( )3222نشان داد که تأکيد بر درک ساختار کیالس درس بیا نتیایج

تحبيقی مانند خودکارآمدی عاطفیه مثبیت و اهیداف تسیلط شتصیی میرتبط بیود .سیانگر و گیونرن
( )3223به بررسی رابحه بين ادراک دان آمیوزان از محیيط کیالس درس ،انگيیزه دانی آمیوزان و
یادگيری خودتنظيمی و پيشرفت تحصيلی پرداختهاند .نتایج این پووه

نشیان داد ،ادراک از محیيط

کالس درس ،ساختار هدف و اهداف شتصی دانی آمیوزان مییتوانید توسیط مدرسیه ،خیانواده و
محيط اجتماعی ،فرهنگی که در آن دان آموزان زندگی مییکننید ،تحیت تیأثير قیرار گيیرد .نتیایج
پووه

مروتی و همکاران ( )1217نشان داد ،محيط یادگيری سازندهگرای ادراک شده هم بیهطیور

مستقيم و هم غيرمستقيم از راه جهتگيری درونی هدف ،ارزش تکليب و نگرش نسبت به ریاضی و
خودکارآمدی ریاضیی رابحیه دارد .در م،میو  ،در تبيیين یافتیه ایین پیووه

بیا توجیه بیه نتیایج و

تبيينهای متتلفی که در پووه های متتلب نيز به آن اشاره شده است ،میتوان گفت بیا توجیه بیه
اینکه متغير اهداف پيشرفت از شرایط محيحیی؛ از جملیه فرهنیگ و محیيط کیالس متیأثر اسیت و از
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طرفی دیگر ،سازه کالس درس بیر بهبیود فیردی و توسیعه باورهیای انگيزشیی انحبیاقی تمرکیز دارد
(ایمز ،)1333،سازه کالس درس باید استقالل دان آموز و مسؤوليت در فراینید ییادگيری فراگيیران
را تشویق کند .دان آموزان باید قادر به انتتاب باشند و احساس کنند که بر ییادگيری خیود کنتیرل
دارند .در واقع ،نظریه خودمتتیاری نشیان مییدهید کیه سیاختار کیالس درس از اسیتقالل و تیرویج
باورهای انگيزشی و تحبيقی انگيزش درونی حمایت میکنید (دسیی ،والرنید ،پليتیر و راییان.)1331،
همچنين ،با توجه بیه اینکیه یکیی از ملزومیات محیيط ییادگيری سیازندهگیرا داشیتن جیوّ حمیایتی و
خودمتتارانه در جهت آزادی شاگردان است ،منفعل بودن دان آموز و داشتن انگيزه بيرونیی میورد
نقد است؛ لذا داشتن انگيزه درونی که با هدف پرورش افراد خودگردان محیرح اسیت ،تیرجي داده
میشود .به عقيده بيگز ،کيمبر و دوریس ( )3221محيط یادگيری که بر اساس اصول سیازندهگراییی
بنا شده باشد ،محيط یادگيری مناسبی برای کیالسهیای درس اسیت و بیرای ایینکیه دانی آمیوزان
احساس کارآمدی کنند و برای یادگيری راهبردهای شناختی سح باال اتتاذ نمایند ،الزم اسیت کیه
محيط یادگيری سازندهگرا باشد ،در این محيطها نقحه آغاز هر فعاليتی نيازی است کیه دانی آمیوز
احساس می کند .این رغبت ذاتی و انگيزش درونی برای فعال بودن دان آمیوز در محیيط ییادگيری
مؤثر است و بهتبع میتواند عملکرد تحصيلی را نيیز افیزای

دهید .در محیيط ییادگيری سیازندهگیرا

هدف آموزشی در محيط نيست؛ بلکه محيط زمينهای است که دان آموز از آن بهعنیوان یی

ابیزار

استفاده میکند تا به عملکرد محلوب برسد.
از محدودیتهای این تحقيق میتوان به محدود بودن جامعه آماری مورد نظر اشاره کرد؛ لیذا در
تعميم نتایج به نمونههای دیگر دانش،ویان باید با احتياط برخورد کرد .با توجه به اینکه برای ارزییابی
برازندگی الگوی پيشنهادی از روش الگویابی معادالت ساختاری اسیتفاده شیده اسیت ،نتي،یهگيیری
علت و معلولی باید با احتياط ان،ام شود .پيشنهاد میشود ،پووه های مشابه در گروههای متتلب با
استفاده از همين روش و یا روشهای جایگزین ان،یام شیود .همچنیين ،مییتیوان الگیوی یادشیده ییا
تعدیلیافته آن در دانشگاهها یا نمونههای دیگری ان،ام شود.
بر اساس یافتههای این پووه  ،محيط یادگيری ساختنگرا بتوبی توانسته است نق

علت برای

اهداف پيشرفت دانش،ویان را ایفا نماید .بر این اساس ،مربيیان بیا فیراهم کیردن فرصیتهیایی بیرای
انتتاب ،تصميمگيری و مهار درونی و استفاده از تکاليب چال انگيز ،متنو و لیذتبتی

و تأکيید
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بر هدفهای چندگانه و تبحری (یادگيری برای خیود ییادگيری و کسیب مهیارت و نیه مشیوقهیای
بيرونی) ،میتوانند نق

مهمی در ای،اد ادراکیات مفيید و افیزای

انگيیزش و عملکیرد دانشی،ویان

داشته باشند؛ لذا پيشنهاد میشود ،معلمان و مربيان از اصول یادگيری سازندهگرا در کالسهای درس
استفاده کرده ،دستاندرکاران تعليم و تربيت با ای،اد شرایط مناسب یادگيری و پياده کیردن اصیول
یادگيری سیازندهگیرا در کیالس هیای درس باعیث چیال

و افیزای

عالقیه در دانشی،ویان شیوند،

احساس کنترل بر تکليب را در طول یادگيری در آنها ای،اد کنند و نگیرش و سیح انگيیزه درونیی
دانش،ویان را ارتقا دهند.
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