
 

 

  
  
  

 و انگیزشی با راهبردهاي شناختی معرفتهوشی،  یابی روابط بین باورهاي  مدل
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  چکیده
 بین روابط بررسی حاضر، پژوهش هدف
 و شناختی معرفت اورهايهوشی، ب باورهاي متغیرهاي
 بر آنها نقش نیز و یکدیگر با انگیزشی باورهاي
 شناختی راهبردهاي( خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

 در قالب نور پیام دانشگاه دانشجویان) فراشناختی و
 منظور به. است مسیر تحلیل روش به و علّی مدل
از  دانشجو نفر 600 شامل اي نمونه ،ها فرضیه آزمون
 روش از استفاده با نور پیام دانشگاهمختلف  مراکز
روش  و اي چندمرحله اي خوشه گیري نمونه
و به  انتخاب تصادفی به طور اي طبقه گیري نمونه
 هاي مقیاسخودگزارشی متشکّل از  نامه پرسش
 ،)1993 شومر،( شناختی معرفت باورهاي

تحصیلی و راهبردهاي یادگیري  خودکارآمدي
 باورهاي ،)1990 گروت،  دي و پینتریچ( خودتنظیمی
 پیشرفت اهداف و) 2006 یتس، و احعبدالفت( هوشی

 حاکی ها یافته. پاسخ دادند) 1997 میگلی، و میدلتون(
 از اصالح از پس مفروض لّیع مدل که است آن از

 در پژوهش متغیرهاي و بوده برخوردار مناسبی برازش

 راهبردهاي واریانس کل درصد از 35 و 29 مجموع
 کلی، به طور. نمودند تبیین را فراشناختی و ناختیش

 تأثیر بر عالوه هوشی باورهاي که داد نشان نتایج
 اهداف ،شناختی معرفت باورهاي به واسطه مستقیم،
 راهبردهاي بر تحصیلی خودکارآمدي و پیشرفت
نیز  غیر مستقیم تأثیر دانشجویان خودتنظیمی یادگیري
 هوشی باورهاي که ادد نشان ها یافته همچنین. دارند

 ندتوان می افزایشی هوشی باورهاي به ویژه دانشجویان
 اهداف ،شناختی معرفت گري باورهاي با میانجی
 راهبردهاي تحصیلی بر خودکارآمدي پیشرفت و
 عملکرد نهایتاً و خودتنظیمی فراگیران یادگیري
 زمینۀ که است ضروري لذا،. باشند مؤثر آنها تحصیلی
 کردن تر غنی طریق از باورها این ءارتقا جهت الزم
 فراهم آموزش و یادگیري محیط و زندگی محیط
 گردد.
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  مقدمه
 از مهمی بخش تربیت و تعلیم حاضر، عصر در
 و »1یادگیري« و داده تشکیل را فرد هر زندگی

 یک عنوان به ،2خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 مؤسسات، جوامع، براي اساسی و مهم موضوع
است  بوده مطرح   فراگیران و معلمان والدین، ،ها گروه

 قرن یک به نزدیک لذا بر این اساس،. )1391(سیف، 
 اند تالش در گسترده  به صورتی شناسان روان که است
تحصیلی  پیشرفت و یادگیري با مرتبط عوامل تا

 همچنین قابل ذکر است که. کنند شناسایی را فراگیران
 و یادگیري و اعم طور به تحصیلی پیشرفت
به ، اخص طور به  خودتنظیم یادگیري راهبردهاي

 تحت مختلفی انگیزشی و شناختی متغیرهاي ۀوسیل
که شناسایی این عوامل نقش  گیرد می قرار تأثیر

 تاًینهاو   خودتنظیمی یادگیري بسزایی در راهبردهاي
خواهد  فراگیران تحصیلی پیشرفت و در یادگیري

   داشت.
 پردازان نظریه از یکی عنوان به ،)1986( زیمرمن

 یادگیري ردهايراهب ،»3اجتماعی -شناختی« تئوري
 آن در که نمود تعریف یادگیري نوعی را خودتنظیمی
 بر دانش و مهارت کسب براي که آن جاي فراگیران به
 کنند، تکیه آموزشی عوامل دیگر و والدین معلمان،
. کنند می هدایت و شروع را خود هاي کوشش شخصاً
 در یادگیري را به ، وي خودتنظیمیدیگر عبارت به

ال مشارکت 5انگیزشی ،4رفتاري نظر از ادگیرندهی فع، 
 جهت یادگیري فرایند در 7فراشناختی و 6شناختی

همچنین، بر . کنند می اطالق یادگیري بیشتر کردن
 یادگیري راهبردهاي«، )1991( اساس نظر شانک

                                                             
1. Learning 
2. Self-Regulatory learning strategies 
3. Social-cognitive 
4. Behavioral 
5. Motivational 
6. Cognitive 
7. Metacognitive 

 تقویت را فراگیران یادگیري فقط »خودتنظیمی
 کنند می فراهم آنها براي را هایی فرصت بلکه ،کنند مین
 ،8اهداف تنظیم مانند فرایندهایی فعال طور به تا

 را 11انگیزشی  خود و 10خودارزشیابی ،9خودکنترلی
 راهبردهاي ،)2009( همکاران و 12فرال کنند. مدیریت
 ذهنی،  مرور( شناختی راهبردهاي به را یادگیري
 فراشناختی راهبردهاي و )دهی سازمان و دهی بسط

) دهی خودنظم و مطلب درك بر نظارت ،ریزي طرح(
)، 1391که با توجه به نظر سیف ( اند کرده تقسیم

 هاي استراتژي و راهبردها همان شناختی راهبردهاي
 عملکرد یادگیري، فرایند تسهیل با که هستند یادگیري
 و راهبردهاي بخشند می بهبود را فراگیران تحصیلی

 کنترل ،ریزي برنامه فرایندهاي مجموعه به فراشناختی،
 یعنی دارند، اشاره شناختی هاي فعالیت حاصال و

 تا کنند می کمک فراگیران به که هستند هایی تکنیک
 ذهنی فرایندهاي یادگیري، جریان  بر نظارت ضمن
بر  کنند. هدایت یادآوري و یادگیري تفکر، در را خود

 امر یک» خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي« این اساس،
 شرکت که بر باشند می انسان یادگیري براي مهم
 تأکید انفعالی یادگیري تجربه جاي به یادگیرنده فعاالنه
   ).2000 پینتریچ،( کنند می

 زمینه در مطرح هاي نظریه از یکی در این راستا،
 یادگیري«خودتنظیمی، نظریه  یادگیري راهبردهاي
 .باشد می) 1990( 13گروت  دي و پینتریچ »خودتنظیمی
 است استوار اصل این بر نظریه این اصلی چهارچوب

 شناختی، باورهاي از استفاده با فراگیران چگونه که
 را خود یادگیري رفتاري، و انگیزشی فراشناختی،
). 2002 پینتریچ، و 14برینک لنین( کنند می دهی سازمان

                                                             
8. Goals-setting 
9. Self-monitoring 
10. Self-evaluation 
11. Self-Motivational  
12. Feral 
13. Pintrich & DeGroot 
14. Linnenbrink 
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 یادگیري الگوي در) 1990( گروت  دي و پینتریچ
 متغیرهاي متقابل نقش بر خود، بخش خودنظم

 (شناختی یادگیري خودتنظیمی ردهايراهب انگیزشی و
 تحصیلی عملکرد و یادگیري در فراشناختی) و

 الگو، این اساس . براند کرده تأکید یادگیرندگان
 اضطراب« و »2درونی گذاري ارزش« ،»1خودکارآمدي«

 راهبردهاي« و »4انگیزشی باورهاي« عنوان به »3امتحان
ردهاي راهب« عنوان به ،»فراشناختی و شناختی یادگیري
 پینتریچ .شوند می گرفته نظر در ،»خودتنظیمی یادگیري

 را 1- 1نمودار شماره  الگوي ،)1990( گروت  دي و
  :اند کرده مطرح خودتنظیمی یادگیري براي

 اند شده انجام اخیر هاي سال در که هایی پژوهش
 ،5سپاجار و چن ؛2011 لواسانی، غالمعلی و ملّت(

 و دوئک ؛1391 پور،  سعدي و بفرویی برزگر ؛2010
 و رستگار ؛1389 همکاران، و عابدینی ؛2008 ، 6مستر

 ،)1386 همکاران، و پور محسن ؛1388 همکاران،
 فرایند تسهیل در یادگیري راهبردهاي اهمیت بیانگر

 لتحو نقش و بوده یادآوري و یادسپاري یادگیري،
 نشان را یادگیري راهبردهاي از استفاده در شناختی
 که است آن بیانگر ،ها پژوهش این تایجن. دهند می

 در را اثر بیشترین شناختی و فراشناختی، راهبردهاي
 دارند. عهده  بر فراگیران تحصیلی عملکرد و یادگیري
 داد نشان) 1990( گروت  دي و پینتریچ پژوهش نتایج

 درگیر خود تکالیف در شناختی نظر از که فراگیرانی
 دهی سازمان ریقط از کوشیدند می یعنی ،شدند می

                                                             
1. Self-efficacy 
2. Intrinsic valuing 
3. Test anxiety 
4. Motivational beliefs 
5. Chen & Pajares 
6. Master 

 کنند، کمک خود یادگیري به کردن تمرین و مطالب
 گیري بهره به تمایل که بود آنهایی از بهتر عملکردشان

 همچنین، .نداشتند یادگیري راهبردهاي این از
 زیمرمن و 2007( 7زوشو و پینتریچ پژوهش يها یافته

 داد، نشان) 2008 ،8بِمبوتی ؛ به نقل از2008 و شانک
 شناختی، هاي جنبه کنترل و ه قادر به تنظیمک افرادي
 هستند، خود تحصیلی عملکرد رفتاري و انگیزشی

 نتایج مجموع، در .اند بوده موفقی بسیار یادگیرندگان
 از استفاده که است آن از حاکی متعدد، مطالعات
 شناختی، دهی نظم خود و 9عمیق یادگیري راهبردهاي

یادگیري و  به رمنج ،10سطحی راهبردهاي با مقایسه در

) 1989( زیمرمن .است شده بهتري تحصیلی عملکرد
 از فراگیران بیشتر معموالً که است نیز معتقد
 اما ،کنند می استفاده خودتنظیم یادگیري راهبردهاي

 از آگاهی ،شود می دیگران از آنها تمایز موجب آنچه
 انگیزه داشتن نیز و راهبردها این کاربرد چگونگی
 دیک نظر به توجه با بنابراین، ؛ستنهاآ کاربرد براي

مبنی بر  )1391و سیف ( )2011( همکاران و 11هاسر 
 یادگیري خودتنظیم جهت راهبردهاي آموزش که این
 اي ویژه اهمیت از تحصیلی هاي مهارت بهبود

 و مربیان سوي از ها مهارتبوده و این  برخوردار
 اییهستند، لذا شناس یادگیري و آموزش قابل فراگیران،
 یادگیري راهبردهاي با مرتبط و مؤثر عوامل

 بهبود براي را مناسبی زمینۀ خودتنظیمی دانشجویان،
 یادگیري و در نهایت پیشرفت تحصیلی فرایندهاي
  .کرد خواهد ایجاد

                                                             
7. Zusho 
8. Bembenutty 
9. Deep learning strategies 
10. Shallow strategies 
11. Dickhauser 

 راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی

 راهبردهاي شناختی راهبردهاي فراشناختی(خودتنظیمی)

 باورهاي انگیزشی

 خودکارآمدي گذاري درونی ارزش اضطراب امتحان

 )1990گروت ( ي یادگیري خودتنظیم پینتریچ و دي الگو .1نمودار 
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در  گذشته دهه دو در هک نظریاتی عالوه بر این، از
ارتباط با یادگیري و راهبردهاي یادگیري خودتنظیم، 

ه حوز بین محققان در فراوانی ابیتجذ و توجه
باورهاي « انگیزش تحصیلی داشته است، نظریۀ

 باورها این. باشد می) 1990( شومر» 1شناختی معرفت
 فراگیران، روزمره زندگی هاي جنبه تمامی که

 تأثیر تحت را تحصیلی عملکرد و یادگیري بخصوص
 و ؛ چن2011ملّت و غالمعلی لواسانی، ( دهد می قرار
 و بفرویی برزگر ؛2004 وولفولک، ؛2010 س،پاجار
 مطرح »شناسی معرفت« قالب در )1391 پور، سعدي
 فلسفی، کوشش یک عنوان به شناسی معرفت. شود می
 و ها روش ،ها محدودیت ساختارها، به اشاره
 و 2هوفر( دارد انسان دانش به مربوط هاي توجیه

 3بعد از پريکه  )1990( شومر ).2002پینتریچ، 
صورت ه را ب شناختی معرفتباورهاي  )،1970(

این باورها که اعتقاد دارد  نموده است،اساسی بررسی 
بافت  با تحول شناختی و از سوي دیگر بااز یک سو 

د بر خودتنظیمی و توان میو  بودهفرهنگی مرتبط 
 . بعالوه، باورهايداشته باشدعملکرد کالسی اثر 

 هايانداز چشم از شده پژوهش شناختی معرفت
 مردم چگونه که مطلب این ، باشناسی روان و آموزشی
 و داده شکل را دانستن و دانش از تصورشان و ادراك
 کنند، درك را اطرافشان محیط تا برند می کاره ب را آن

 و دانش به مربوط همچنین، باورهاي. است مرتبط
 از شخص راتتصو بر است ممکن یادگیري،
 براي ضروري هاي فعالیت و تحصیلی فرایندهاي
 شکل را تحصیلی رفتار و گذاشته تأثیر تکالیف تکمیل
شناسان تربیتی، باورهاي  لذا روان .بدهد
و  ها فرضرا به عنوان نظامی از  شناختی معرفت

که فراگیران  گیرند میباورهاي ضمنی و مطلق در نظر 
 و پالسن(ماهیت دانش و کسب آن دارند  دربارة

                                                             
1. Epistemological beliefs  
2. Hofer 
3. Perry 

 ،)2004( 5ایکینس -راز نظر شوم ).2005 ،4فلدمن
الف)  از: عبارتند شناختی معرفت مستقل باور چهار
دانش، ب) باور به  بودن اکتسابی یا ذاتی به باور

 یا یادگیري، ج) پیچیده فرایند بودن سریع یا تدریجی
 دانستن نسبی یا دانش، د) مطلق کردن  تلقی ساده

 از پیوستاري در ،شناختی معرفت باورهاي این دانش.
 رضایی پژوهش در .گیرند می قرار باال تا پایین سطح

 باورهاي ابعاد از بعد نیز چهار ،)1388(
 قرار تأیید مورد تجربی صورت به که شناختی معرفت
 و 7قطعی دانش/  6ساده دانش: از عبارتند است، گرفته

). 10ثابت توانایی( 9ثابت یادگیري/  8سریع یادگیري
 دانش باال، سطح شناختی معرفت باورهاي داراي افراد
 یادگیري که نظرند این بر و دانسته نسبی و پیچیده را

 دانش و بوده) اکتسابی( پذیر کنترل و تدریجی فرایندي
 این لذا است، شخصی تفسیر و تعبیر حاصل بیشتر
 برزگر( ترند موفق مسئله حل رفتار و یادگیري در افراد

   .)1391 پور،  سعدي و بفرویی
 اشخاص باورهاي که هندد می نشان ها پژوهش

 از بسیاري با یادگیري، فرایند و دانش ماهیت دربارة
 باورهاي دارد. ارتباط آموزشگاهی یادگیري هاي جنبه
 در مشارکت و استفاده میزان بر شناختی معرفت
 احساس تکلیف، انجام در پشتکار و مقاومت یادگیري،

 هاي گیري جهت و مطالعه هاي استراتژي ،خودکارآمدي
 کمک یادگیري امر به ندتوان می و لذا دارد تأثیر فیهد
 فراگیران اعتقاد هرچه مثال، براي). 2004 هوفر،( کنند
 درکی باشد، تر ضعیف دانش یکپارچگی و انسجام به

 داشت خواهند درسی مطالب از تر سطحی و تر ضعیف
 بود خواهند خود یادگیري بر نظارت به قادر کمتر و

                                                             
4. Paulsen & feldman 
5. Schommer-Aikins 
6. Simple knowledge 
7. Certain knowledge 
8. Quick learning 
9. Fixed learning 
10. Fixed ability 
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 و سریع به اعتقاد هرچه ،)2002 ،همکارانو  1شراو(
 پیشرفت باشد، تر قوي یادگیري فرایند بودن ناگهانی
 و )1997 همکاران، شومر و( است کمتر تحصیلی
 و ذاتی اي پدیده یادگیري توانایی که باور این هرچه

 که آن احتمال باشد، تر مستحکم است، تغییرناپذیر
 نتیجه بی و اهمیت کم را تربیت و تعلیم فراگیران
 ).1997 ،2والکر و شومر( بود خواهد بیشتر بدانند،

 به نسبت تري پیچیده دیدگاه که همچنین، دانشجویانی
 براي تري تسلطی اهداف بیشتر احتمال به دارند، دانش

 تري عمیق به صورت را مطالب و داشته یادگیري
 ).1388و همکاران،  آقازاده( کرد خواهند پردازش
 داد نیز نشان ،)1387( مرزوقی و سیف پژوهش نتایج
 شناختی معرفت باورهاي ابعاد بین پیچیده روابطی که
 پیچیدگی بعد دو و بوده برقرار خودکارآمدي و

 ترین مهم تجمعی و تدریجی یادگیري و دانش  ساختار
 تحصیلی خودکارآمدي ابعاد کننده  بینی پیش عوامل
 نتایج .باشند می تجربی علوم درس در آموزان دانش
 داد ) نیز نشان2004( 3ورمیتن و ورمونت همطالع

 و قطعی دانش که بودند باور این بر که دانشجویانی
 گرایش مطالعه سطحی رویکرد به است، تغییرناپذیر
 مستلزم را یادگیري که دانشجویانی مقابل، داشتند و در

 تمایل مطالعه عمقی رویکرد اتخاذ به دانستند می تالش
 بین که اند داده نشان ها پژوهشداشتند. همچنین، 

 و متغیرهاي باال سطح شناختی معرفت باورهاي
 فراشناختی راهبردهاي ،)2008 ،4فان( خودکارآمدي

 -و شومر 2005 ،6استرامسو و براتن ؛2005 ،5کانو(
 اطالعات عمیق پردازش و راهبردهاي )2004 ایکینس،

 رابطه) 2005 کانو، و 2010 ،7تاپکو و توزون - یلماز(
 مطالعات از برخی نتایج .دارد وجود معناداري و مثبت

                                                             
1. Schraw 
2. Walker 
3. Vermunt & Vermetten 
4. Phan 
5. Cano 
6. Braten & Stromso 
7. Yilma-Tuzun & Topcu 

 باورهاي تأثیر که است آن از اخیر، حاکی
 شناختی عملکرد متفاوت هاي جنبه بر شناختی معرفت
 عوامل طریق از و غیر مستقیم به طور دتوان می

 ایکینس، -شومر( شود اعمال عاطفی و انگیزشی
؛ 1997 پینتریچ و هوفر و 1999( پینتریچ مثالً). 2002

 ، در)2007 ،8سنیادوو و پائولو به نقل از استاسو
 باورهاي که دادند نشان خود يها پژوهش
 و از مستقیم غیر صورت به ندتوان می شناختی معرفت
 راهبردهاي بر پیشرفت اهداف بر اثرگذاري طریق

 و مویس .بگذارند اثر تحصیلی پیشرفت و یادگیري
 نقش بر خود يها پژوهش نیز در) 2009( 9فرانکو
 باورهاي یادگیري بین اهداف گیري جهت اي واسطه
 با لذا. اند داشته اشاره متغیرها سایر و شناختی معرفت
 بر شناختی معرفت مطالب مذکور، باورهاي به توجه
نیز  فراگیران یادگیري راهبردهاي از استفاده انگیزش
  دارند. تأثیر

 یادگیري پدیده تبیین در معاصر، گرایان شناخت
 عوامل آن در که را گرایانه  کل رویکرد ،وزشگاهیآم

 کند مین عمل انگیزشی الگوهاي از مجزا شناختی،
 پیشنهاد را الگوهایی اساس، همین بر و نموده اتخاذ
 آموزشگاهی یادگیري پیامدهاي و فرایند که ندکن می
 هاي ویژگی به توجه با را دانش مختلف هاي حوزه در

 توضیح فراگیران شناختی هاي سبک و انگیزشی
 یک انعنو بهحال  ).1988 لگت، و دوئک( دهد می
 که بپرسیم دخو از ستا ممکن تربیت و تعلیم مربی
 و عهمطال در سایرین به نسبت فراگیران از برخی اچر
 اچر ل،مثا ايبر ؟میکنند رکا سختتر نشايگیردیا

 مطالعه خوبی به را دخو سیدر ادمو فراگیران از بعضی
 را دخو سیدر يهابکتا انیگرد حالیکه رد   ،میکنند
 فراگیران از بعضی اچر ؟نمیکنند زبا هرگز
 وار طوطی حفظ مانند ،سطحی يگیردیا يهادهبررا   از

                                                             
8. Stathopoulou & Vosniadou 
9. Muis  & Franco 
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 از   انیگرد حالیکهدر ،میکنند دهستفاا مطالب
و گسترش  بسط مانند ترهپیچید يگیردیا يهادهبررا

 ،همچنین ؟میکنند دهستفاا خودتنظیمی معنایی و
 کمک ستاخودر انیگرد از فراگیران از بعضی   اچر

 ؟هنددنمی   منجاا را رکا ینا سایرین حالیکهدر ،میکنند
 1شنگیزا به ديیاز ارمقد به، هاالسؤ ینا به پاسخ

 یادگیري راهبردهاي«جهت استفاده از  فراگیران
 2تینرما و لیم .دارد   بستگی آن يپیامدها و »خودتنظیمی

 ،3رگازسا   شنگیزا بعد که ندا کرده نبیا)، 2012(
 پیشرفتدرگیري تحصیلی و در نهایت یادگیري و 

 شنگیزا بعد ،مقابل در و هددمی تقاار را تحصیلی
یادگیري و  نهایتاًو درگیري تحصیلی  ،4رگازناسا

 ل،مثا ايبر .آورد می پایین   را تحصیلی پیشرفت
 خوبی به را سیدر ادمو نددار تمایل که فراگیرانی
 را هشد  تعیین سیدر تکالیف   دیاز لحتماا به ،دبفهمن
 دهستفاا يگیردیا هپیچید يهادهبررا از ،هنددمی منجاا

 بهمم آنها ايبر يگیردیا موقعیت که مانیز   و میکنند
 نهایت در که میکنند کمک ستاخودر ،باشد
 دیگر لذا، از .دمیشو منجر باال تحصیلی پیشرفت   به

 و شناختی درگیري مختلف سطوح مرتبط با هاي  تبیین
 آنهاست انگیزشی باورهاي یادگیرندگان، خودتنظیمی

 پور،  سعدي و بفرویی برزگر ؛2010 پاجارس، و چن(
 و رستگار و 1389 همکاران، و عابدینی ؛1391

             ).1388همکارن، 
 ) در1990( گروت  دي و پینتریچ بررسی نتایج                                                                                                                       
 با شناختی و انگیزشی هاي مؤلفه ارتباط زمینۀ

 تحصیلی راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی و عملکرد
 یادگیري، - یاددهی فرایند در که دهد می نشان
 و 6زشار ،5انتظار: یادگیري شامل انگیزش هاي مؤلفه

                                                             
1. Motivation 
2. Liem & Martin 
3. Adaptive motivation dimension 
4. Maladaptive motivation dimension 
5. Expectation 
6. Value 

 گروت  دي و پینتریچ نظر بر اساس. است 7عاطفه
 در فراگیران عقاید بیانگر ،»انتظار« مؤلفه ،)1990(

 با که باشد می تکلیف انجام براي شان توانایی زمینۀ
 و »اسنادي هاي سبک« ،»خودکارآمدي« مانند مفاهیمی

 مؤلفۀ لذا است، ارتباط در »شده ادراك صالحیت«
 راهبردهاي شناختی، راهبردهاي از استفاده به انتظار

 سازة. دارد بستگی فراگیران تالش میزان و فراشناختی
 موسوم »ارزش« به پینتریچ، انگیزشی الگوي در دوم
 دربارة او باورهاي و یادگیرنده اهداف که شامل است
 مؤلفهسرانجام  و است تکلیف به عالقه و اهمیت

 به فرد که دارد طرابیاض میزان بر ، اشاره»عاطفه«
 آن به اندیشیدن یا و خاص درس در امتحان هنگام
 ،»تحصیلی خودکارآمدي« آنها. دکن می تجربه

 به را »امتحان اضطراب« و »درونی گذاري ارزش«
 عنوان و تحت انگیزشی هاي مؤلفه هاي شاخص عنوان

باورهاي . «گیرند می نظر در »انگیزشی باورهاي«
 قضاوت و ادراك ، مبین»تحصیلی خودکارآمدي
 مورد در خود هاي توانایی و ها ظرفیت درباره فراگیران
 مواجهه براي مؤثر طور به ندتوان می که است اي شیوه
 کنند، لذا این اعمال خاص هاي موقعیت در عملکرد و

 و  امتناع ، استقامت ، تالش ، تکلیف انتخاب بر باورها
 در که گذارند. فراگیرانی می تأثیر افراد پیشرفت
 دارند، خودکارآمدي احساس  تکلیف انجام و یريیادگ
 هاي قابلیت به نسبت که فراگیرانی با مقایسه در

  باالتري سطح در دارند تردید و شک خود یادگیري
 بیشتري جدیت با هستند، تر آماده کنند، می پیشرفت
 امر این دارند و نیز  بیشتري استقامت و کنند می فعالیت
 شوند، می رو روبه شکالتیم با افراد که مواقعی در
 الگو در). 1997 ،8بندورا( یابد می بیشتري نمود

 باورهاي ،)2003( پینتریچ و برینک  نینل مفهومی
 انگیزشی مهم هاي سازه از یکی که خودکارآمدي

                                                             
7. Affection 
8. Bandura 
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 مختلف ابعاد و یادگیري بر مستقیمی لّیع اثر است،
 دیگران، از طلبی  کمک جمله از تحصیلی درگیري
 هاي توانایی عمیق، پردازش راهبردهاي زا استفاده

 و درسی مطالب مطالعه هنگام آن تنظیم و فراشناختی
عابدینی و  پژوهش دارد. نتایج منفی و مثبت عواطف
 معنادار لّیع روابط دهنده نشاننیز  )،1389( همکاران

 و شناختی راهبردهاي انگیزشی و باورهاي بین
 یعنی ،باشد می تحصیلی پیشرفت با فراشناختی
 راهبردهاي از باالتر، کارآمدي خود با آموزان دانش
 ،کردند می استفاده بیشتري فراشناختی و شناختی
 پیشرفت و داشتند کمتري آزمون اضطراب
  بود.  نیز بیشتر شان تحصیلی

 ،)2010و همکاران ( 1هولمناز نظر همچنین، 
 درك در برجسته و ديبررکا ربسیا ينظریهها از یکی
» پیشرفت اهداف« نظریه فراگیران، شیزنگا فهم و

 دالیل بر ناظر اساساًکه  »پیشرفت اهداف«میباشد. 
 و تحصیلی فعالیت در شدن درگیر براي یادگیرنده
در  رفتار فهم براي مهم اي سازه ،باشد می تکلیف انجام
 فۀمول چه اگر .رود می شمار به آموزشی يها محیط
 هدافا( متفاوت هاي روش به پیشرفت اهداف
 گیري جهت و 3عملکردي اهداف مقابل در 2تبحري
 )5درونی هدفی گیري جهت مقابل در 4بیرونی هدفی
 لگت و دوئک نظر از است، اما شده سازي مفهوم

 نوع، به دو )1999( همکاران و و الیوت )1988(
 .شود میعملکردي تقسیم  اهداف و تبحري اهداف
 و وپیراتد ؛1997 ،6چارچ و الیوت(محققان  از برخی
 تقسیم با ،)1997 پینتریچ، و 7و ریان 2005 مارین،
 -   رویکرد اهداف بعد، دو به عملکردي اهداف

                                                             
1. Hulleman 
2. Mastery Goals 
3. Performance Goals 
4. Extrinsic Goal orientation 
5. Intrinsic Goal orientation 
6. Elliott & Church 
7. Ryan 

 اهداف نظریه ،9عملکرد -  اجتناب اهداف و 8عملکرد
 )1999( همکاران و و الیوت) 1988( لگت و دوئک
اند.   هقرارداد مدنظر را هدف نوع سه و داده گسترش را
پیشرفت و با توجه به نتایج  فاهدا نظریه اساس بر

 الگوهاي با تبحري اهداف ي مختلف،ها پژوهش
 10والترز( خودکارآمدي قبیل از یادگیري یافته سازش

 راهبردهاي از گیري بهره و )1996 و همکاران،
 مک و الیوت ؛1998 ،11آرچر و ایمز( عمیق پردازش

 مرتبط) 1997 ،13میگلی و میدلتون ؛1999 ،12گریگور 
 که است آن بیانگر پژوهشی يها یافته           .باشد می

 با رویارویی در تبحري هدفی گیري جهت با فراگیران
 و تالش افزایش ضمن دشوار، یادگیري و تکلیف یک
 راهبردهاي از استفاده و با موجود راهبردهاي در تغییر
 فراگیران که حالی در هستند، مسئله حل دنبال به مؤثر
 از استفاده ضمن کردي،عمل هدفی گیري جهت با

 موقعیت از فرار دنبال به مؤثر  غیر راهبردهاي
 که فراگیرانی). 1988 لگت، و دوئک( گردند می

 بر ،کنند می انتخاب عملکرد را -رویکرد اهداف
 ییآنها و دارند توجه دیگران با مقایسه در عملکردشان

در  ،کنند می انتخاب را عملکرد -   اجتناب اهداف که
 تنبیه از اجتناب جهت خود دادن جلوه شباهو صدد
 داراي فراگیران و )1997 پینتریچ، ریان و( هستند
 و تکالیف بر تسلط مهارت، رشد بر تبحري اهداف
 مرجعی و داشته تأکید یادگیري درونی ارزش
 فهم و جدید هاي مهارت توسعۀ و بهبود به مند عالقه
 ).1998 آرچر، و ایمز( هستند خود تحصیلی وظایف
 تأیید، ضمن )1998( آچر  و ایمز مطالعه يها یافته
 نشان یادگیري، رویکردهاي با انگیزشی عوامل رابطۀ
 تأثیر انگیزشی متغیرهاي از شناختی درگیري داد که

                                                             
8. Performance-approach  
9. Performance-avoidance 
10. Wolters 
11. Ames & Archer 
12. Elliott & McGregor 
13. Middleton & Midgley  
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 1جنتري و پالسن پژوهش . همچنین، نتایجپذیرد می
 انگیزشی باورهاي بین لّیع رابطه وجود از نیز) 1995(
 و فراشناختی و شناختی يیادگیر راهبردهاي با

 ؛کند می در درس ریاضی حمایت تحصیلی پیشرفت
 اجتماعی -   شناختی الگوي اخیر، هاي دهه بنابراین طی

 مورد متعدد يها پژوهش در پینتریچ براي انگیزش،
 و شناختی عوامل با آن ارتباط و گرفته  قرار استفاده

 سوي از تحصیلی عملکرد و سو یک از فراشناختی
   .است رسیده تأیید به دیگر،

 - شناختی«رویکردهاي  دیگراز عالوه بر این، 
 تحصیلی، انگیزش حوزه در شده مطرح »اجتماعی

» 3باورهاي هوشینظریه «یا » 2نظریه ضمنی هوش«
 ،)1985( 4استرنبرگ و) 2000( دوئک نظر از است.

 به که هستند معنایی هاي نظام هوشی باورهاي
 براي را او رفتار بینی  پیش و داده جهت فرد رفتارهاي
 باورهاي دیگر، عبارت به ؛سازند  می ممکن دیگران
 و دنیا خود، درباره فرد قضاوت بناي  زیر هوشی،
 برخی. باشند می ،کنند می زندگی آن در که افرادي
 مهم مقوله یک عنوان به را هوشی باورهاي محققان،
ي اند؛  هقرارداد توجه مورد انگیزش  و 5مثال، دا

 هوشی باورهاي ،)1381؛ به نقل از خیابانی، 1998(
 گرفته نظر در آنان 6لّیع هاي سبک عنوان به را افراد

 عنوان به افراد هوشی باورهاي ،آنها نظر از اند. 
 ساختارهاي که آیند  می حساب به درونی هاي  واسطه
 فراهم رفتار و عاطفه شناخت، براي ذهنی برجسته
نیز ) 2007( همکاران و ول  بلک يها هشپژو. آورد  می
 در کلیدي نقش هوشی، باورهاي که دهد می نشان

 .کنند می بازي فراگیران تحصیلی پیشرفت و انگیزش
بر  مبتنی الگویی ارائه با ،)1988( لگت و دوئک

                                                             
1. Gentry 
2. Implicit theories of intelligence 
3. Beliefs about intelligence 
4. Sternberg 
5. Dai 
6. Causal styles 

 مطرح را هوشی  نظریه (باور) نوع دو پژوهش،
 نظریۀ«) ب و» 7ذاتی هوش نظریۀ«) الف: اند کرده
 این به افزایشی هوش، اشاره نظریۀ». 8زایشی هوشاف

 افزایش قابل و پذیر انعطاف کیفیتی ،هوش که دارد
 افزایش را آن توان می تجربه و تالش طریق از و بوده
 که کند می بیان ذاتی هوش نظریه مقابل، در داد و
. است افزایش قابل  غیر و ثابت کیفیتی هوش

 بر دارند، هوش وردم در افزایشی باور که فراگیرانی
 و داشته تأکید جدید دانش اکتساب و شایستگی بهبود
 خود گذشته هاي  شکست و ها  ناکامی بر غلبه براي
 بر ذاتی از هوش، باور با فراگیران ولی ،کنند می تالش
 جهت و کنند می تمرکز خوب عملکرد به دستیابی
 دهند می خرج به را تالش حداقل مشکالت بر غلبه

). 1996 گرالینسکی، استیپک، ؛1988 لگت، و دوئک(
 لگت و دوئک و )1998( آرچر و ایمز مطالعات

 گذشته تجارب که داده است نشان ،)1988(
 و ها  موفقیت تاریخچه درسی، تکالیف از دانشجویان
 ساختار والدین و اساتید و عقاید و اهداف ها،  شکست
 گیري جهت و هوشی باورهاي گیري  شکل در کالسی
داشته  اي  کننده  تعیین نقش دانشجویان، اف یادگیرياهد
 و شکست علل از تفسیر جهت را هایی  واره طرح و

 و سازگار الگوهاي در ریشه که کنند می ایجاد موفقیت
 که شود می فرض رو این دارند. از انگیزشی ناسازگار
 هوشی باورهاي و اهداف یادگیري گیري جهت

 الگوهاي کننده  تعیین و مهم هاي  واسطه دانشجویان،
  هستند.  رفتاري و شناختی عاطفی،
 باورهاي میان روابط که چندي يها پژوهش نتایج
 ،اند داده قرار بررسی مورد را پیشرفت اهداف و هوشی
 باور هوشی بین معنادار و مثبت رابطۀ از حاکی
 س،پاجار و چن( است تبحري اهداف و افزایشی

 و رستگار ؛1996 گرالینسکی، و استیپک ؛2010

                                                             
7. Entity theory of Intelligence  
8. Incremental theory of intelligence  
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 دادند نشان) 1988( لگت و دوئک). 1388 ،همکاران
 راهبردهاي هدفی دانشجویان، گیري جهت که

 و شکست و تالش معناي مورد در باورشان یادگیري،
 باورهاي تأثیر تحت آنها تحصیلی پیشرفت نهایتاً
 و دوئک پژوهش به توجه با. گیرد می قرار هوشی
 سطح هوش، ردمو در ذاتی باور ،)2008( مستر

در  ولی ،دهد مین افزایش را یادگیري الفع درگیري
 در مؤثري نقش هوش، مورد در افزایشی باور مقابل،

ن. دارد فراگیران یادگیري خودتنظیمی  1اوماندس
 هوشی باور با دانشجویان که داد نشان نیز )2003(

 مانعی با آموزشی هاي دوره در که زمانی افزایشی،
 را شان  استراتژي بیشتر احتمال به ،شوند می مواجه
 هاي  پردازش از و کرده بیشتر را شان  تالش داده، تغییر
 هوشی باور داراي همساالن با در مقایسه تري  عمیق
 يها پژوهش نتایج با توجه به .کنند می استفاده ذاتی
 افزایشی باور که دانشجویانی ،)1988( لگت و دوئک
 ب اهداف تبحري،با توجه به انتخا دارند، هوش از

 نشان خود از سازشی رفتاري الگوهاي که احتمال دارد
 را هوشی ذاتی باور که دانشجویانی بدهند و در مقابل،

 اهداف هاي  گرایش مستعد بیشتر دارند، قبول
 و رفتارهاي ناسازگارانه هستند. همچنین، عملکردي
 طرفداري افزایشی هوشی باور از که دانشجویانی

 و انگیزه تا کنند می تالش بیشتر نهات نه ،کنند می
 براي بیشتري تمایل بلکه کنند، مدیریت را یادگیریشان
 از خود نشان  یادگیري نواقص نمودن مشخص

 و 2بر اساس نظر هانگ دیگر، طرف از. دهند می
 که ذاتی هوشی باور با ، دانشجویان)1999( همکاران
 مترک اي  مالحظه قابل طور به دارند، ضعیفی عملکرد

 تا دارد احتمال هوشی افزایشی باور با دانشجویان از
 کردن و جبران مشخص براي را جبرانی هاي  دوره

 بگذرانند. شان هآیند عملکرد بهبود و یادگیري نواقص

                                                             
1. Ommundsen 
2. Hong 

 داد نیز نشان) 2010( پاجارس و چن پژوهش نتایج
 غیر و مستقیم تأثیرات هوش از افزایشی باور که

 باورهاي و سازشی نگیزشیا عوامل روي بر مستقیمی 
 بر مستقیمی  غیر و مستقیم تأثیرات نیز، هوشی ذاتی
 همچنین، باورهاي. دارد ناسازگار عوامل روي
 روي بر را هوشی باورهاي تأثیر ،شناختی معرفت
 تحصیلی خودکارآمدي پیشرفت، اهداف هاي  گرایش

نتایج  بعالوه، .دادند نشان تحصیلی پیشرفت و
 باورهاي که دهد می نشان دیگر متعدد يها پژوهش
 تحصیلی پیشرفت و انگیزش در کلیدي نقش هوشی،

 و ول  بلک ؛2010 پاجارس، و چن( دارند دانشجویان
 و هانگ ؛1988 گت،ل و دوئک ؛2007 ،همکاران
 ؛)1388 همکاران، و اررستگ و 1999 همکارن،
 باورهاي با هوشی اینکه، باورهاي به توجه با بنابراین
 انگیزشی ساختارهاي از بسیاري و اختیشن  معرفت

 با قادرند باورها این لذا هستند، دیگر مرتبط
 ساختارهاي و شناختی معرفت باورهاي گري میانجی
 خودتنظیمی و نهایتا یادگیري راهبرهاي انگیزشی،
  قرار دهند.  تأثیررا تحت  فراگیران تحصیلی پیشرفت

 که متعددي يها پژوهش به توجه در مجموع، با
 عوامل و متغیرها توان می گرفت،  قرار بررسی مورد

 یادگیري خودتنظیمی راهبردهاي با مؤثرمرتبط و 
 این در که دانست شمار بی مورد استفاده دانشجویان را

 شناختی معرفت هوشی، باورهاي ابعاد شناسایی میان،  
 یادگیري راهبردهاي بر آنها نقش نیز انگیزشی و و

 زمینه این پژوهشی در خط جدیدترین خودتنظیمی،
 که دکر عنوان توان می جرأت به زیرا ؛رود می به شمار
 در خصوص هب آموزشی هاي محیط در پژوهشی چنین
 با است. لذا، نپذیرفته صورت دور از آموزش هاي نظام
که  پژوهشی بیان شده ۀپیشین و نظري مبانی به توجه

باورهاي  ابعاد از برخی میان روابط دهد مینشان 
 راهبردهاي با انگیزشی و شناختی معرفت هوشی،
 نیست روشن چندان خودتنظیمی دانشجویان یادگیري
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است. هدف کلی پژوهش  بیشتر هاي بررسی مستلزم و
حاضر، پاسخ به این سؤاالت است که چه ارتباطی بین 

و انگیزشی با  شناختی معرفتباورهاي هوشی، 
 یکدیگر و با راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی
(راهبردهاي شناختی و فراشناختی) دانشجویان 

نور وجود دارد و سهم هر کدام از این  دانشگاه پیام
راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی  بینی پیشمتغیرها در 

 روابط پیشنهادي الگوي دانشجویان چقدر است؟ و آیا
راهبردهاي و هوشی باورهاي متغیرهاي میان لّیع 

 باورهاي متغیرهاي یگريمیانج با خودتنظیمی یادگیري
 هاي دادهبا  انگیزشی باورهاي و شناختی معرفت
نور، برازنده  پیام دانشگاه دانشجویان شده از آوري جمع
 مفهومی پیشنهادي لذا بدین منظور، مدل ؟هاست داده

ي ها پژوهشنظري و  پژوهش حاضر که از پیشینۀ
  :گردد می ارائه 1شکل شماره  در ،شود میقبلی مشتق 

  شناسی روش
پژوهش حاضر، با توجه به روش اجراي پژوهش، 
از نوع توصیفی و به دلیل بررسی روابط بین متغیرها 

همبستگی  هاي طرحیک طرح غیرآزمایشی و از نوع 
  است.

: جامعه آماري گیري نمونهجامعه، نمونه و روش 
پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی 

 1393- 94ل تحصیلی نور که در سا دانشگاه پیام
. لذا براي دهند میمشغول به تحصیل بودند، تشکیل 

انتخاب گروه نمونه، با توجه به هدف تحقیق و از 
 600شامل  اي نمونه طریق استفاده از فرمول کوکران،

از مراکز ) پسر نفر 217 و دختر نفر 383(نفر دانشجو 
تصادفی انتخاب  به طورنور کل کشور   دانشگاه پیام

 23(آزمودنی  36 هاي نامه پرسشاز این میان،  که شدند
ناقص بود که با حذف این ) پسر نفر 13 و دختر نفر

 نفر 360( 564، در نهایت نمونه اصلی به  ها نامه پرسش
آزمودنی کاهش یافت. شیوه  )پسر نفر 204 و دختر

که  بود صورت اجراي انتخاب گروه نمونه هم به این
 اي خوشه گیري نمونه ابتدا با استفاده از روش

از بین هر کدام از مناطق دانشگاهی  اي چندمرحله
نور در کشور (شمال، جنوب، شرق، غرب و  پیام

، اند شدهمرکز) که به عنوان یک خوشه در نظر گرفته 
هر  بین استان و از پنج نور واحدهاي دانشگاهی پیام

ي انتخاب شده نیز واحدهاي ها ناکدام از است
شهر و از بین شهرهاي انتخاب  10 نور دانشگاهی پیام

ي علوم انسانی، ها رشتهورودي را از  چهارشده نیز 

 توانایی ثابت

 -اهداف اجتناب
 عملکرد

 شناختی راهبردهاي دانش قطعی

 -اهداف رویکرد
خودکارآمدي  عملکرد

 تحصیلی

  

 باور هوشی ذاتی

یادگیري 
سریع  راهبردهاي فراشناختی

 تبحرياهداف 
باور هوشی 
 افزایشی

 دانش ساده

یادگیري خودتنظیمی  انگیزشی با راهبردهاي و شناختی هوشی، معرفت بین باورهاي علّی روابط مفهومی الگوي .1شکل 
 (راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی) دانشجویان
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مهندسی به صورت تصادفی انتخاب  - علوم پایه و فنی
 بعدي، به دلیل ناهمگن بودن جامعۀ گام در کردیم.

آماري از لحاظ متغیرهاي مورد بررسی، بر اساس 
ظر گرفتن و با در ن اي طبقهتصادفی  گیري نمونهروش 
 600 مجموعاًهاي جمعیت شناختی مورد نظر،  نسبت

آماري تحقیق برگزیده و  نفر دانشجو را به عنوان نمونۀ
مورد  هاي داده آوري جمعمربوطه را جهت  نامه پرسش

  دیم.توزیع کر آنهانیاز تحقیق، در بین 
   ها دادهابزارهاي گردآوري 

 1یادگیري براي انگیزشی راهبردهاي مقیاس - 1

(MSLQ)   خودکارآمدي: براي ارزیابی متغیرهاي 
شناختی و فراشناختی،  تحصیلی و راهبردهاي یادگیري

 انگیزشی راهبردهاي استاندارد نامه پرسشاز بخشی از 
 گروت  دي و پینتریچ به وسیلۀیادگیري که  براي

تهیه و  لیکرت اي درجه پنج به صورت مقیاس )1990(
 نامه پرسشل آمد. این تدوین شده است، استفاده به عم

 و تنظیمی  خود یادگیري در دو بخش راهبردهاي
 پینتریچ و دي. تنظیم گردیده است انگیزشی باورهاي

 نامه پرسش روایی بررسی در )،1990گروت ( 
 روش از استفاده با یادگیري براي انگیزشی راهبردهاي
 سه »انگیزشی باورهاي« مقیاس براي عاملی، تحلیل
 و درونی گذاري ارزش تحصیلی، ديخودکارآم عامل

 یادگیري راهبردهاي« مقیاس براي و امتحان اضطراب
 شناختی راهبردهاي از استفاده عامل دو »خودتنظیمی

همچنین،  .آوردند دست به را فراشناختی راهبردهاي و
همسانی درونی این  )1990( گروت  دي و پینتریچ
باخ را با استفاده از ضریب آلفاي کرون نامه پرسش

ارزیابی و مقدار ضرایب پایایی را براي خرده 
راهبردهاي شناختی و  و خودکارآمدي هاي مقیاس

گزارش  74/0و  83/0، 89/0فراشناختی به ترتیب 
 يها پژوهش در) 1389( همکاران و کردند. عابدینی

 خودکارآمدي عوامل براي ایران، در شده انجام
                                                             

1.  Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

 ترتیب بهتحصیلی و راهبردهاي شناختی و فراشناختی 
. اند کردهگزارش  را 74/0 و 75/0، 84/0 آلفاي ضرایب

 هاي مقیاس خرده در پژوهش حاضر، ضریب پایایی
 و شناختی راهبردهاي تحصیلی، خودکارآمدي
 آلفاي کرونباخ، به ضریب از با استفاده فراشناختی
ه حاکی از ک آمد دسته ب 63/0 و 77/0 ،77/0 ترتیب

 ها دارد.  اسمقی پایایی مناسب این خرده

: 2 (EQ)شناختی معرفتباورهاي  مقیاس - 2
 نامه پرسش با استفاده از شناختی معرفت باورهاي
 مشتمل که )1993نظر شده شومر (و تجدید استاندارد

 شناختی معرفت بعد باورهاي چهار و گویه 30 بر
بودن توانایی  )، ثابتCKشامل: قطعی بودن دانش (

)FA یادگیري ( )، سریع بودنQL و ساده بودن دانش (
)SK (اي درجه پنج صورت مقیاسه و ب باشد می 

تنظیم  )مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از( لیکرت
این  گردیده است، مورد سنجش قرار گرفت.

، از لحاظ )1391(پور   معنوي به وسیلۀ نامه پرسش
 و گرفته  نظر قرار سنجی مورد بررسی و تجدید روان
برآورد  78/0 کل آزمون براي خکرونبا آلفاي ضریب

 شده است. همچنین، روایی سازه ابعاد باورهاي
 هاي شاخصبر اساس  نامه پرسش شناختی معرفت

قرار گرفته است. در پژوهش  تأییدبرازندگی، مورد 
 خرده آمده براي دست بهحاضر، ضرایب پایایی 

، بودن توانایی قطعی بودن دانش، ثابت هاي مقیاس
 از گیري و ساده بودن دانش با استفادهیاد سریع بودن 

 و 71/0، 79/0 ،61/0 ترتیب آلفاي کرونباخ، به ضریب
که حاکی از پایایی مناسب این خرده  باشد می 70/0

  دارد. ها مقیاس
 هاي گیري جهت( اهداف پیشرفت مقیاس - 3

هدفی): در این پژوهش، جهت سنجش اهداف  
 و ي میدلتنا  گویه 12 نامه پرسشپیشرفت دانشجویان، 

 )1388؛ به نقل از رستگار و همکاران، 1997( میگلی

                                                             
2. Epistemological Questionnaire 
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 اهداف تبحري، اهداف مقیاس خرده سه که شامل
 عملکرد - اجتناب اهداف و عملکرد -رویکرد
الزم به ذکر است . مورد استفاده قرار گرفت ،باشد می

 به وسیلۀ شده گزارش کرونباخ آلفاي که ضریب
 مقیاس خرده سه هر براي) 1997( میگلی و میدلتن

 ،)1393( زارع و رستگار مطالعۀ در. باشد می 84/0
 اهداف هاي مقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي ضرایب
 -   اجتناب اهداف و عملکرد -   رویکرد اهداف تبحري،
گزارش شده  75/0 و 78/0 ،79/0 ترتیب به عملکرد

 دست بهاست. در پژوهش حاضر، ضرایب پایایی 
 اهداف تبحري، اهداف هاي یاسمق خرده آمده براي
عملکرد با  -  اجتناب اهداف و عملکرد -  رویکرد
 ،62/0 ترتیب آلفاي کرونباخ، به ضریب از استفاده

که حاکی از پایایی مناسب این  باشد می 71/0 و 83/0
  دارد. ها مقیاس خرده
 1نظریه ضمنی هوش اي ماده 14 مقیاس - 4 

 هوشی باورهاي گیري اندازه هوشی): براي (باورهاي
 نظریه ضمنی هوش اي ماده 14 مقیاس از دانشجویان

 مقیاس خرده دو که شامل )2006( 3و ییتس 2عبدالفتاح
 افزایشی هوشی باورهاي و ذاتی هوشی باورهاي

 کرونباخ آلفاي ضرایب. شده است ، استفادهباشد می
 ،)2006( عبدالفتاح و ییتس به وسیلۀ شده گزارش

                                                             
1. Implicit theories intelligence scale (ITIS-14) 
2. Abd-El-Fattah 
3. Yates 

و براي  82/0مقیاس نظریه افزایشی هوش  براي خرده
محبی . باشد می 74/0خرده مقیاس نظریه ذاتی هوش 

براي برآورد روایی )، 1392ن (او همکارنورالدین وند 
عبدالفتاح و باورهاي هوشی  اي ماده 14 مقیاس مالکی
ضمنی هوش دوپیرات   از مقیاس نظریه ،)2006( ییتس

که ضرایب همبستگی  کردنداستفاده  )2005( و مارین
نظریه افزایشی و نظریه ذاتی  هاي مقیاس بین خرده

 001/0که در سطح  هوش در دو مقیاس محاسبه شد
براي محاسبه روایی سازه همچنین، دار بود. امعن

 مقیاس، از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدي استفاده شد
نتایج مؤید آن است که ساختار مقیاس نظریه ضمنی و 

در . است داشته ها دادههوش برازش قابل قبولی با 
 دست آمده برايه پژوهش حاضر، ضرایب پایایی ب

نظریه ذاتی و ی هوش نظریه افزایش هاي مقیاس خرده
 ترتیب آلفاي کرونباخ، به ضریب از با استفاده شهو
که حاکی از پایایی مناسب این  باشد می 74/0و  73/0

  دارد. ها مقیاسخرده 
  ها یافته

  ي توصیفی ها یافتهالف) 
آمار توصیفی براي نمونه مورد  هاي شاخص

) نفر دختر 360نفر پسر و  204شامل  n=564بررسی (
  آورده شده است: 1 در جدول

 ي آمار توصیفی و نتایج بهنجار بودن متغیرهاي پژوهشها شاخص. 1جدول 
  کشیدگی  کجی  انحراف استاندارد   میانگین  متغیرها             

 - 36/0 - 30/0  61/4  68/34  خودکارآمدي تحصیلی
 - 30/0 - 38/0  00/3  40/19  اهداف تبحري (تسلطی)

 - 29/0 - 49/0  18/3  28/15  عملکرد (عملکردي) - اهداف رویکرد
 39/0 68/0  43/2  14/11  عملکرد (اجتنابی) - اهداف اجتناب

 - 17/0 - 54/0  18/3  25/20 ی هوشباور ذات
 - 86/0 11/0  07/5  57/22  باور افزایشی هوش

 - CK(  84/28  31/4  04/0 - 38/0باور قطعی بودن دانش (
 - FA(  15/18  16/5  12/0 58/0باور ثابت بودن توانایی (

 - /QL(  08/31  28/4  20/ - 60باور سریع بودن یادگیري (
 - SK( 63/28  67/4  33/0 15/0باور ساده بودن دانش (
 82/0 - /59  88/5  49/47  راهبردهاي شناختی
 24/0 - 34/0  50/3  15/23  راهبردهاي فراشناختی
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و با توجه به این که  1جدول بر اساس مندرجات 
مطلق ضریب کجی   همه متغیرهاي پژوهش داراي قدر

مطلق ضریب   و داراي قدر از سه تر کوچک(چولگی) 
ی از بهنجار هستند، بنابراین تخط 10کمتر از  کشیدگی

مشاهده نشد و توزیع تمامی متغیرها نرمال  ها دادهبودن 
ي پژوهش، ها یافتهلذا جهت تجزیه و تحلیل است. 
  یم از الگوي تحلیل مسیر استفاده نماییم.توان می

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش 
با توجه به این که ماتریس همبستگی مبناي تجزیه و 

لّی است، ماتریس همبستگی متغیرهاي هاي ع تحلیل الگو
، آورده شده 2مورد بررسی در این پژوهش در جدول 

  است:
که باالترین  شود می، مشاهده 2با توجه به جدول 

ضریب همبستگی در میان متغیرهاي این پژوهش مربوط 
به رابطۀ بین باورهاي افزایشی هوش و باور ثابت بودن 

 01/0که از نظر آماري در سطح  ) است67/0توانایی (
همبستگی به دست  ترین ضریب و پایین استدار  معنا

آمده نیز مربوط به رابطۀ بین باورهاي افزایشی هوش و 
و سریع بودن یادگیري و ثابت  تحصیلی خودکارآمدي

 معنادارکه از نظر آماري  ) است01/0بودن توانایی (
  .باشند نمی

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2جدول                                                

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها
خودکارآمدي 
                        1  تحصیلی

اهداف 
  تبحري 

**54/0  1                      

اهداف 
 - رویکرد

  عملکرد 
**31/0  **29/0  1        

            

اهداف 
 - اجتناب

  عملکرد 
**31/0  **21/0  **43/0  1      

            

باور ذاتی 
 هوش

*41/0  **35/0  **26/0  **28/0  1                

باور افزایشی 
              1  - 07/0  27/0**  10/0*  27/0**  01/0  هوش

باور قطعی 
  بودن دانش 

**31/0  **21/0  **24/0  **29/0  **33/0  **36/0  1            

باور ثابت 
          1  25/0**  67/0**  25/0**  21/0**  17/0*  02/0  - 02/0  بودن توانایی 

باور سریع 
بودن 
  یادگیري

**36/0  **42/0  **23/0  **16/0  **51/0  **16/0  **55/0  02/0  1        

باور ساده 
  بودن دانش

**27/0  **25/0  **31/0  **24/0  **21/0  **48/0  **54/0  **45/0  **50/0  1      

راهبردهاي 
  شناختی

**55/0  **45/0  **24/0  **28/0  **47/0  **13/0  **45/0  01/0  **51/0  **30/0  1    

راهبردهاي 
 فراشناختی

**55/0  **34/0  **31/0  **29/0  **36/0  **24/0  **40/0  03/0  **45/0  **24/0  **66/0  1  
**01/0P<      *05/0P<  
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 آنهاشده  نییتب انسیوار زانیم و اثرات کل متغیرهاي پژوهش به همراه غیر مستقیمضرایب استاندارد اثرات مستقیم،  .3جدول 
  برآوردها                             

  واریانس تبیین شده  اثر کل  غیر مستقیماثر   اثر مستقیم  متغیرها

  29/0        شناختی: روي راهبردهايبه 
    35/0**  08/0**  27/0**  عملکرد  - اهداف اجتناب

    65/0**  ----   65/0**  خودکارآمدي تحصیلی
    11/0**  11/0**  ----   باورهاي هوشی ذاتی

    03/0**  03/0**  ----   باورهاي هوشی افزایشی
    01/0  01/0  ----   توانایی ثابت
    15/0**  15/0**  ----   دانش قطعی

    02/0  02/0  ----   یادگیري سریع
    05/0**  05/0**  ----   دانش ساده

    10/0*  04/0*  06/0  عملکرد - اهداف رویکرد
    22/0**  22/0**  ----  اهداف تبحري

  35/0        فراشناختی: به روي راهبردهاي
    14/0**  01/0  13/0**  باورهاي هوشی افزایشی

    25/0**  03/0  22/0**  یادگیري سریع
    36/0**  ----   36/0**  دي تحصیلیخودکارآم

    07/0**  07/0**  ----   باورهاي هوشی ذاتی
    02/0  02/0  ----   توانایی ثابت
    12/0**  12/0**  ----   دانش قطعی
    06/0**  06/0**  ----   دانش ساده

    04/0*  04/0*  ----   عملکرد - اهداف رویکرد
    08/0**  08/0**  ----   عملکرد - اهداف اجتناب
    21/0**  21/0**  04/0 اهداف تبحري

  32/0        به روي خودکارآمدي تحصیلی:
    11/0**  03/0*  08/0**  باورهاي هوشی افزایشی

    10/0*  03/0  07/0*  توانایی ثابت
    26/0**  08/0**  18/0**  دانش قطعی
    31/0**  ----   31/0** عملکرد - اهداف اجتناب
    12/0*  ---   12/0*  عملکرد - اهداف رویکرد
    65/0**  ----   65/0** اهداف تبحري

    15/0**  15/0**  ----   باورهاي هوشی ذاتی
    06/0  ----   06/0  یادگیري سریع
    12/0**  12/0**  ----   دانش ساده

          عملکرد: - به روي اهداف اجتناب
    27/0**  01/0  26/0**  باورهاي هوشی ذاتی 

    12/0**  ----   12/0**  توانایی ثابت 
    09/0**  ----   09/0**  دانش قطعی

    11/0**  ----   11/0** یادگیري سریع
     :عملکرد - به روي اهداف رویکرد

    11/0**  ----   11/0**  توانایی ثابت
    17/0**  ----   17/0**  یادگیري سریع

    04/0**  04/0**  ----   باورهاي هوشی ذاتی
    04/0**  04/0**  ----   باورهاي هوشی افزایشی
          :به روي اهداف تبحري

    17/0**  12/0**  05/0*  هوشی افزایشیباورهاي 
    09/0**  ----   09/0**  دانش قطعی

    31/0**  ----   31/0**  یادگیري سریع
    16/0**  ----   16/0**  دانش ساده 

    12/0**  12/0**  ----   باورهاي هوشی ذاتی
          ثابت: به روي توانایی

    40/0**  ---   40/0**  باورهاي هوشی ذاتی
          قطعی: به روي دانش

    45/0**  -----   45/0**  باورهاي هوشی ذاتی
          سریع: به روي یادگیري

    13/0**  -----   13/0**  باورهاي هوشی افزایشی
          ساده: به روي دانش

    45/0**  -----   45/0**  باورهاي هوشی افزایشی
01/0 P < **     05/0 P < *  
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از میان متغیرهاي پژوهش، به ترتیب متغیرهاي 
)، خودکارآمدي تحصیلی 66/0فراشناختی ( راهبردهاي

)، باور ذاتی هوش 51/0)، سریع بودن یادگیري (55/0(
)، قطعی بودن دانش 45/0)، اهداف تبحري (47/0(
 - )، اهداف اجتناب30/0)، ساده بودن دانش (45/0(

)، باور 24/0عملکرد ( - )، اهداف رویکرد28/0عملکرد (
)، 01/0نایی () و ثابت بودن توا13/0هوش (افزایشی 

ترین ضریب همبستگی با  داراي باالترین تا پایین
که همگی این ضرایب  باشند میراهبردهاي شناختی 

هستند.  دار امعن 01/0ثابت بودن توانایی، در سطح  جز به
همچنین، از میان متغیرهاي پژوهش به ترتیب متغیرهاي 

تحصیلی  خودکارآمدي)، 66/0راهبردهاي شناختی (
)، قطعی بودن دانش 45/0ریع بودن یادگیري ()، س55/0(
)، اهداف تبحري 36/0)، باور ذاتی هوش (40/0(
)، اهداف 31/0عملکرد ( - )، اهداف رویکرد34/0(

)، 24/0)، باور افزایشی هوش (29/0عملکرد ( - اجتناب
)، 03/0) و ثابت بودن توانایی (24/0ساده بودن دانش (

همبستگی با  ترین ضریب داراي باالترین تا پایین
ثابت  جز بهکه همگی  باشند میراهبردهاي فراشناختی 
  هستند. معنادار 01/0بودن توانایی، در سطح 

  (تحلیل مسیر) استنباطیآمار  يها شاخصب) 
در پژوهش حاضر، جهت بررسی اثرات مستقیم و 

متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر و بر  غیر مستقیم
ی، یک الگوي راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناخت

که  فرضی بر اساس پیشینۀ نظري و تجربی طراحی شد
لیه صورت ها در قالب الگوي او فرضیه زمان همبررسی 
گیرد. براي ارزیابی الگوي فرضی پژوهش نیز ابتدا به  می

برآورد پارامترها که شامل ضرایب اثر مستقیم، ضرایب اثر 
و در جدول  باشد میو ضرایب اثر کل  غیر مستقیم

پردازیم. در نهایت،  آورده شده است، می 3اره شم
هاي برازندگی الگو و نمودار الگوي برازش  مشخصه

  شده، ارائه شده است. 

، شود میمشاهده  3که در جدول شماره  همان طور
 خودکارآمدي،  عملکرد - اثر مستقیم اهداف اجتناب

عملکرد بر راهبردهاي  - ی و اهداف رویکردلیتحص
است که دو  06/0و  65/0، 27/0ب برابر ، به ترتی شناختی

دار  دار هستند و اثر سوم معنا معنا 01/0اثر اول در سطح 
نیست. همچنین، اثر مستقیم باورهاي هوشی افزایشی، 

ی و اهداف تبحري لیتحص خودکارآمديیادگیري سریع، 
، 22/0، 13/0بر راهبردهاي فراشناختی، به ترتیب برابر 

دار  معنا 01/0اثر اول در سطح است که سه  04/0و  36/0
دار نیست. اثر مستقیم باورهاي  هستند و اثر چهارم معنا

هوشی افزایشی، توانایی ثابت، دانش قطعی، یادگیري 
 - عملکرد، اهداف رویکرد - سریع، اهداف اجتناب

عملکرد، اهداف تبحري و یادگیري سریع بر 
، 07/0، 08/0ی، به ترتیب برابر لیتحص خودکارآمدي

که چهار اثر  باشد می 06/0و  65/0، 12/0، 31/0، 18/0
و دو اثر دوم و  01/0اول، سوم، چهارم و ششم در سطح 

دار  معنادار هستند و اثر آخر معنا 05/0پنجم در سطح 
نیست. اثر مستقیم باورهاي هوشی افزایشی، توانایی 
ثابت، دانش قطعی و یادگیري سریع بر روي اهداف 

و  09/0، 12/0، 26/0ه ترتیب برابر ، ب عملکرد - اجتناب
دار هستند.  معنا 01/0در سطح  آنهاکه همه  باشد می 11/0

اثر مستقیم باورهاي توانایی ثابت و یادگیري سریع بر 
و  11/0عملکرد، به ترتیب برابر  - روي اهداف رویکرد

دار هستند.  معنا 01/0است که هر دو اثر در سطح  17/0
ی افزایشی، دانش قطعی، اثر مستقیم باورهاي هوش

یادگیري سریع و دانش ساده بر روي اهداف تبحري به 
که اثر اول  است 16/0و  31/0، 09/0، 05/0ترتیب برابر 

دار  معنا 01/0و اثرات بعدي در سطح  05/0در سطح 
هستند. اثر مستقیم باورهاي هوشی ذاتی بر روي توانایی 

دار  معنا 01/0است که در سطح  40/0، برابر با  ثابت
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است. اثر مستقیم باورهاي هوشی ذاتی بر روي دانش 
دار  معنا 01/0که در سطح  باشد می 45/0قطعی، برابر با 

است. اثر مستقیم باورهاي هوشی افزایشی بر روي 
 01/0که در سطح  باشد می 13/0یادگیري سریع برابر با 

 ، اثر مستقیم باورهاي هوشی افزایشیتاًینهادار است.  معنا
که در سطح  باشد می 45/0بر روي دانش ساده، برابر با 

دار است. قابل ذکر است که از بین متغیرها،  معنا 01/0
ی بیشترین اثر را بر راهبردهاي لیتحص خودکارآمدي
و فراشناختی داشته و در مجموع این متغیرها به   شناختی
و   از واریانس راهبردهاي شناختی 35/0و  29/0ترتیب 
اثر مستقیم  که یدرحالتی را تبیین نمودند. بعالوه، فراشناخ

عملکرد بر روي راهبردهاي شناختی و  - اهداف رویکرد
اثر مستقیم اهداف تبحري بر روي راهبردهاي فراشناختی 

بر روي  آنها غیر مستقیمنیستند، ولی اثر  معنادار
. همچنین، است معنادارراهبردهاي شناختی و فراشناختی 

ست که اکثر متغیرهاي پژوهش بر روي الزم به ذکر ا
 غیر مستقیمو فراشناختی، اثر   راهبردهاي شناختی

  دارند.  يمعنادار
  نیکویی برازندگی الگو  يها شاخص

برازندگی  يها شاخصجهت بررسی برازندگی الگو، 
 ینیب شیپشده   )، همراه با مدل برازش4(جدول شماره 

)، ارائه 2اره و فراشناختی (شکل شم  راهبردهاي شناختی
  :گردد می

هاي نکویی برازش گزارش  که مشخصه همان طور

 يها شاخص، مقدار دهد مینشان  4شده در جدول 
)، df=2x/87/2ه آزادي (نسبت مجذور کاي به درج

 ، نکویی برازش تعدیل شده)=98/0GFI(نکویی برازش 
)94/0AGFI=(برازندگی تطبیقی ، )96/0CFI=(  و

 آنهااست که همه  )=95/0NFI( شده برازندگی هنجار 
و جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب  90/0باالتر از 

)026/0RMEA= (در نتیجه باشد می 05/0از  تر نییپا ،
 باورهاي متغیرهاي بین لّیع وي پیشنهادي روابطالگ

 میانجیگري با خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و هوشی
 انگیزشی باورهاي و شناختی معرفت باورهاي متغیرهاي
 دانشگاه شده از دانشجویان آوري جمع هاي داده براي
  .باشد میاز برازش مناسبی برخوردار  نور، پیام

 شده نهایی  نمودار مسیر الگوي برازش
 دهد میکه نشان  4جدول  جیبا توجه به نتا حال
 مناسبی نسبتاًاز برازش  اصالح شده پیشنهادي الگوي

که از نقش  3جدول  جینتا نیو همچن باشد میبرخوردار 
 یزشیانگ يو باورها شناختی معرفت يباورها يا واسطه

 یمیخودتنظ يریادگی يو راهبردها یهوش يباورها نیب
 یلّکه روابط ع شود میحاصل  جهینت نیا ،کند می تیحما
 ،یهوش يباورها نیب يمعنادار میمستق  ریو غ میمستق
 يریادگی يو راهبردها یزشیانگ ،یشناخت معرفت
 )یو فراشناخت یشناخت ي(راهبردها یمیخودتنظ

، 2در شکل  وجود دارد.نور   دانشجویان دانشگاه پیام
با پارامترهاي نمودار مسیر الگوي برازش شده همراه 

 برآورد شده، ارائه شده است. 

 بینی راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی (راهبردهاي شناختی و فراشناختی) هاي نکویی برازندگی الگوي پیش مشخصه .4جدول 

  برآورد  مشخصه  برآورد  مشخصه
  98/0  (GFI)شاخص نکویی برازش   df2x(  87/2/نسبت مجذور کاي به درجه آزادي (

  94/0  (AGFI)شاخص نکویی برازش تعدیل شده   96/0  (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 
  026/0 (RMSEA)جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب   95/0  (NFI)شده  شاخص برازندگی هنجار 

01/0 P < **   05/0 P < *  
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  و بحث گیري نتیجه
هوشی،  ؛باورهايتحقیقات گذشته در حوزه 

که بین این  اند دادهو انگیزشی، نشان  شناختی معرفت
روابط معناداري  آنهاباورها و پیامدهاي یادگیري 

که  اند کردهعا د دارد. در واقع این تحقیقات، ادوجو
اي هوشی یادگیرندگان به متغیرهاي ممکن است باوره

مهم یادگیري  هاي جنبهانگیزشی و شناختی (که از 
اساس این   ) مربوط باشند. برشوند میمحسوب 

، در تحقیق حاضر مدلی پیشنهاد شد که فرض ها یافته
، شناختی معرفتباورهاي هوشی بر باورهاي  کند می

ان راهبردهاي انگیزشی و راهبردهاي فراشناختی فراگیر
مستقیم و بر راهبردهاي  مستقیم و غیر تأثیرات
مستقیمی دارد. هدف نهایی  غیر تأثیرات آنها  شناختی

تحقیق پس از طراحی و تدوین مدل پیشنهادي، 
برازش دادن الگویی ساختاري از روابط بین متغیرها 

که نتایج تحلیل  با استفاده از روش تحلیل مسیر بود
ی به دست آمده حاکی برازندگ هاي شاخصو  ها داده

و برازش خوب مدل دارد.  ها دادهاز قابل قبول بودن 
 هاي دادهلذا، نتایج نشان داد که مدل پیشنهادي با 

گردآوري شده از دانشجویان دانشگاه پیام نور برازش 
 35و  29خوبی داشته و متغیرهاي پژوهش به ترتیب 

و  یشناخت يریادگی يراهبردهادرصد از واریانس 
که  همان طوری را تبیین نمودند. بعالوه، اختفراشن

نشان داد که اکثر  ، نتایج تحلیل مسیر نیزرفت میانتظار 
متغیرهاي پژوهش، بر روي راهبردهاي یادگیري 

دارند  معناداريمستقیم  و فراشناختی اثر غیر  شناختی

ثابت توانایی  

اهداف اجتناب 
 عملکرد -

 دانش قطعی

 باورهاي  هوشی
 ذاتی

راهبردهاي  
 شناختی

اهداف رویکرد 
عملکرد -  خودکارآمد 

 ي تحصیلی

یادگیري 
 سریع

راهبردهاي  
 فراشناختی

 شیباورهاي  هو
 افزایشی

**40/
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 يبا راهبردها یزشیشناختی و انگ معرفت ،یهوش يباورها نیب یلّروابط عنمودار مسیر الگوي برازش شده  .2شکل 
 نور دانشجویان دانشگاه پیام )یو فراشناخت یشناخت ي(راهبردهای میخودتنظ يریادگی



 94 بهارم، هشتوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال دوم، شماره پژ - فصلنامه علمی  60

 

باورهاي  يا واسطهاز نقش  نتایج تحقیق و
ین باورهاي هوشی و باورهاي انگیزشی ب شناختی معرفت

 . پسکند میو راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی حمایت 
دریافت که روابط  توان میبا توجه به نتایج  طور کلی  به
مستقیم معناداري بین باورهاي   لّی مستقیم و غیرع

، باورهاي انگیزشی و شناختی معرفتهوشی، باورهاي 
ی و فراشناخت  راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی شناختی

  وجود دارد.
 نتایج ي پژوهش،ها یافتهبر این اساس و در راستاي 

نشان داد  ،)1988( لگت و دوئک تحقیقات
با توجه  دارند، هوش از افزایشی باور که دانشجویانی

 الگوهاي که احتمال دارد به انتخاب اهداف تبحري،
 دهند و در مقابل، نشان خود از سازشی رفتاري

 بیشتر دارند، قبول را ذاتی باور هوشی که دانشجویانی
و رفتارهاي  عملکردي اهداف هاي گرایش مستعد

 دادند نشانهمچنین  آنها ناسازگارانه هستند.
 راهبردهاي دانشجویان، هدفی هاي گیري جهت

 و شکست و تالش معناي مورد در باورشان یادگیري،
 باورهاي تأثیر تحت ،آنها تحصیلی پیشرفت نهایتاً
 و همکاران ول  بلکنتایج تحقیق . دگیر می قرار هوشی

 فراگیران مثبت که باورهاي داد نشاننیز  ) 2007(
 تحت را آنها تحصیلی عملکرد هوش، درباره
 بودند معتقد که فراگیرانی یعنی ،دهد می قرار   تأثیر
 به نسبت کند، رشد دتوان می   و است تغییر قابل هوش
 ،دانستند می تغییر  قابل  غیر و ثابت را هوش که کسانی
 ،کردند می خود تحصیلی تکالیف صرف بیشتري   تالش

 به خود تحصیلی   نتایج از مثبت بینانه خوش اسنادهاي
 را باالیی سطح یادگیري هاي هدف و آوردند می عمل
 و دوئک تحقیق به توجه با همچنین   .گزیدند می  بر

 سطح هوش، مورد در ذاتی باور ،)2008( مستر
در  ولی دهد مین افزایش را ادگیريی فعال درگیري
 در مؤثري نقش هوش، مورد در افزایشی باور مقابل،

) 2003( اوماندسن .دارد فراگیران یادگیري خودتنظیمی

 هوشی باورهاي با دانشجویان که داد نشاننیز 
 مانعی با آموزشی هاي دوره در که زمانی افزایشی،
 را انش استراتژي بیشتر احتمال به ،شوند می مواجه
 هاي پردازش از و کرده بیشتر را تالششان داده، تغییر
 هوشی باور داراي همساالن با در مقایسه تري عمیق
 پاجارس و چن تحقیق نتایج. کنند می استفاده ذاتی

 داراي که باورهاي هوشی افزایشی، داد نشان) 2010(
 عوامل روي بر مستقیمی  غیر و مستقیم تأثیرات
 نیز ذاتی هوشی باورهاي واست  سازشی انگیزشی
عوامل  روي بر مستقیمی غیر و مستقیم تأثیرات
 باورهاي بعالوه،. دارد ناسازگار انگیزشی
 روي بر را هوشی باورهاي تأثیر ،شناختی معرفت
 پیشرفت و خودکارآمدي پیشرفت، اهداف هاي گرایش
نیز ) 1388( و همکاران رستگار .دادند نشان تحصیلی

 باورهاي که یافتند نتایج دست ینا در تحقیق خود به
 عملکردگرا، اهداف طریق از ذاتی، هوشی

 با پایین سطح شناختی راهبردهاي   و عملکردگریز
 و مستقیم و غیر منفی صورت به تحصیلی پیشرفت
 تبحري، اهداف طریق از نیز افزایشی هوشی باورهاي
 به تکلیف، سودمندي   و فراشناختی راهبردهاي تالش،
 بنابراین مرتبط هستند، مستقیم غیر و تمثب صورت
 هدفی هاي گیري جهت میان مثبت رابطه بر ها یافته این

 و داشته تأکید باال تحصیلی عملکرد و تبحري
 تحصیلی عملکرد با را عملکردي هدفی گیري جهت
تحقیق  همچنین، نتایج   .دانند می مرتبط پایین
 که داد نیز نشان) 2011( و همکاران 1یموویتزه

 را تحصیلی تکالیف هوشی، ذاتی باورهاي فراگیران با
 نظر خود در هاي توانایی تأیید براي اي وسیله عنوان به
 باورهاي با فراگیران به نسبت نتیجه در و گرفتند می

 انگیزش تحصیلی سال   طول در هوشی افزایشی،
 که لذا میزانی ،دادند می دست از بیشتر را خود درونی
 حال در یا ثابت   صفت یک هوش ددار باور فرد یک

                                                             
1. Haimovitz 
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 یادگیري، به او بر رویکرد است، رشد
 اسنادها، تالش، به مربوط باورهاي ،هدفی   گیري جهت

 نفس عزت ،ها نمره استفاده، مورد راهبردهاي
 ،1مولدن و دوك( است تأثیرگذار وي انگیزش  و

 هوش، ضمنی يها هینظر به هر حال   ).2005
 براي   را متفاوتی گیزشیان - شناختی يها چارچوب
 از یکی یادگیرنده که زمانی و کنند می ایجاد یادگیرندگان

 چگونگی بر باور این ،پذیرد می   را هوشی باورهاي انواع
 و یده پاسخ نحوه  و یادگیري تکالیف با او شدن مواجه
 به توجه پس به طور کلی، با. گذارد می تأثیر آنها تفسیر

 و یشناخت معرفت باورهاي با هوشی اینکه باورهاي
 لذا هستند، مرتبط انگیزشی دیگر ساختارهاي از بسیاري
 باورهاي میانجیگري با قادرند باورها این

 راهبرهاي انگیزشی، ساختارهاي و شناختی معرفت
تحصیلی  پیشرفت نهایتاًخودتنظیمی و  یادگیري
                                                                                             .قرار دهند تأثیررا تحت  فراگیران
معتقد است که باورهاي  )،1993( شومر
از یک سو با تحول شناختی و از  شناختی معرفت

د بر توان میبافت فرهنگی مرتبط است و  سوي دیگر با
. داشته باشد تأثیرخودتنظیمی و عملکرد کالسی 

 معتقدند هستند لوحانه ساده يباورها يدارا که يافراد
 کسب اقتدار مرجع از و بوده یقطع و ساده دانش که
 تنها و نداشته يریادگی بر یکنترل فرد بعالوه ،شود می
 گر،ید يسو از. هستند يریادگی به قادر باهوش افراد
 دانش که معتقدند عالمانه و پخته يباورها يدارا افراد
 ثبات از آن تاطالعا وبوده  دهیچیپ يساختار يدارا
 و معنا سازنده خود فرد و است برخوردار يکمتر
 شومر،( دارد کنترل خود يریادگی بر و بوده مفهوم
 اشخاص باورهاي که دهد می نشان ها پژوهش ).1990
 از بسیاري با یادگیري، فرایند و دانش ماهیت درباره
 باورهاي دارد. ارتباط آموزشگاهی یادگیري هاي جنبه
 در مشارکت و استفاده میزان بر شناختی معرفت

                                                             
1. Molden 

 احساس تکلیف، انجام در پشتکار و مقاومت یادگیري،
 هاي گیري جهت و مطالعه هاي استراتژي ،خودکارآمدي

هم  یادگیري امر به دتوان می و لذا دارد تأثیر هدفی
 اعتقاد هرچه مثال، براي). 2004 هوفر،( کند کمک

 تر فضعی دانش یکپارچگی و انسجام به فراگیران
 درسی مطالب از تر سطحی و تر ضعیف درکی باشد،
 یادگیري بر نظارت به قادر کمتر و داشت خواهند
در این  ).2002 ن،اشراو و همکار( بود خواهند خود

 آموزشی نیز حاکی از تحقیقات راستا، نتایج
 بر رویکردهاي شناختی معرفتباورهاي  تأثیرگذاري
 - است (شومر ذهنی هاي یادگیري نتایج و یادگیري

 از کیزیل به نقل ؛1990 و شومر، 2002ایکینس، 
 ). نتایج تحقیق برزگر2009همکاران،  و 2گونس 

 داراي )، نشان داد افراد1391پور (  سعدي و بفرویی
 و پیچیده را دانش باال، سطح شناختی معرفت باورهاي
 فرایندي یادگیري که نظرند این بر و دانسته نسبی

 تعبیر حاصل بیشتر دانش و بوده ذیرپ  کنترل و تدریجی
 و یادگیري در افراد این لذا است، شخصی تفسیر و

 و 3تحقیق بارنارد . نتایجترند موفق مسئله حل رفتار
 بین که است آن از حاکی نیز )2008( همکاران
 خود یادگیري هاي مهارت و شناختی معرفت باورهاي

 و دارد وجود معناداري و مثبت رابطه تنظیمی، 
 کارگیري به در مهمی نقش ،شناختی معرفت باورهاي
 آنالین هاي محیط خودتنظیمی در یادگیري هاي مهارت
 ،)2005( استرامسو و بعالوه، نتایج تحقیق براتن .دارند
 و شناختی معرفت باورهاي بین که است آن از حاکی
 وجود معناداري و مثبت خودتنظیمی رابطه یادگیري
 نیز تأثیر تحصیلی عملکرد بر متغیر دو این و دارد

 مطالعات از برخی دارند. نتایج معناداري و مستقیم
 باورهاي تأثیر که است آن از اخیر حاکی

 شناختی عملکرد متفاوت هاي جنبه بر شناختی معرفت

                                                             
2. Kizilgunes  
3. Barnard 
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 عوامل طریق از و مستقیم  غیر به طور دتوان می
 ایکینس، -شومر( شود اعمال عاطفی و انگیزشی

 پور سعدي و بفرویی برزگر قیق، تحمثالً). 2002
 عالوه شناختی معرفت باورهاي که داد نشان ،)1391(
 و تحصیلی خودکارآمدي واسطه به مستقیم، تأثیر بر

 عملکرد بر دتوان می فراشناختی دهی  نظم خود راهبرد
 داشته نیز مستقیم  غیر تأثیر آموزان دانش تحصیلی

ی لواسانی ملّت و غالمعل تحقیق باشد. همچنین، نتایج
، شناختی معرفت ) نیز نشان داد که باورهاي2011(

تحصیلی  خودکارآمدياثرهاي مستقیم معناداري بر 
اطالعات و  پردازش هاي استراتژيدارند و  دانشجویان
معناداري بر  اي واسطهتحصیلی، آثار  خودکارآمدي

 و خودتنظیمی شناختی معرفت رابطه بین باورهاي
 همکارانپژوهش رستگار و دارند. نتایج  یادگیري

)، نیز نشان داد که اهداف پیشرفت، 2010(
ریاضی و راهبردهاي یادگیري  خودکارآمدي

خودتنظیمی (راهبردهاي شناختی و فراشناختی)، نقش 
و پیشرفت  شناختی معرفتمیانجی بین ابعاد باورهاي 

 ،)2009(فرانکو  تحقیق مویس و ریاضی دارند. نتایج
 باورهاي هاي مؤلفهکه  است آن از حاکی
 اهداف بر معناداري و مستقیم تأثیر شناختی معرفت
 نقش بر آنهابعالوه،  دارند. دانشجویان پیشرفت
 باورهاي بین هدفی هاي گیري جهت اي واسطه
 .اند داشته اشاره متغیرها نیز سایر و شناختی معرفت

 نتایج تحقیقات متعدد، به توجه و با کلی به طورپس 
 در مهمی بسیار نقش شناختی تمعرف باورهاي
 به مربوط هاي تئوري و پیشرفت اهداف با سازگاري

 راهبردهاي از استفاده انگیزش بر ندتوان میدارند و  آن
  باشند. داشته تأثیرنیز  فراگیران خودتنظیمی یادگیري
 تأیید، ضمن )1998(  آچر و ایمز مطالعه يها یافته
 نشان دگیري،یا رویکردهاي با انگیزشی عوامل رابطه
 تأثیر انگیزشی متغیرهاي از شناختی درگیري داد که
 نیز ،)1995( نتريج و نپالس پژوهش . نتایجپذیرد می

 با انگیزشی باورهاي بین لّیع رابطه وجود از
 پیشرفت و فراشناختی و شناختی یادگیري راهبردهاي
گروت   پینتریچ و دي .کند می حمایت تحصیلی

 يگذار ارزشکارآمدي و  ه خود)، نشان دادند ک1990(
درونی با درگیري شناختی و فراشناختی و عملکرد 
رابطه مثبت دارد و فراگیرانی که از راهبرد 

، به مراتب سطح باالتري کنند یمدهی استفاده  خودنظم
از انگیزش درونی، خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی 

در  ،)2005( ینارمدوپیرات و . دهند میرا نشان 
به این نتیجه رسیدند که تالش براي باال ود تحقیق خ

 بردن شایستگی (هدف تبحري) تأثیر مثبتی بر
و پیامدهاي یادگیري، نظیر پیشرفت  ها یتفعال

 شایستگی تالش براي اثبات که یدرحال ،تحصیلی دارد
(هدف عملکردگرا) یا گریز از تالش (اجتناب از کار) 

 دارد.تأثیر منفی بر یادگیري و پیشرفت تحصیلی 
در پژوهشی بر  ،)2012( و همکاران 1سوینی - تامینن
دبیرستانی به این نتیجه رسیدند که  فراگیرانروي 
ف تبحري به میزان باالیی درگیر اهداداراي  فراگیران
 .دانند می دار امعنو تکالیف مدرسه را  شوند یممطالعه 
 نشان دادند که نیز )2010( و همکاران 2الهارتی

و معنادار  ف تبحري به طور مثبتاهدا باخودکارآمدي 
 و معنادار رابطه دارد. منفی طور ف اجتنابی بهاهدبا ا و

روي بر  و معناداري اثر مستقیم ف تبحرياهدبعالوه، ا
نتایج  همچنین، .فراگیران داردفراشناختی  تنظیمیخود

 نشان داد که) 1386( و همکاران پور  تحقیق محسن
 اي واسطه هايمتغیر طریق از تبحري اهداف

 بر پایداري، و یادگیري راهبردهاي ،خودکارآمدي
 و مستقیم غیر تأثیر ریاضی درس در تحصیلی پیشرفت
 باورهاي که این به توجه با دارد بنابراین، معناداري
 از استفاده انگیزش بر ندتوان می شناختی معرفت

 لذا باشند، داشته تأثیر فراگیران یادگیري راهبردهاي

                                                             
1. Tuominen-Soini 
2. Al-Harthy 
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 باورهاي بین رابطه ندتوان می هااین متغیر
 عملکرد و یادگیري راهبردهاي ،شناختی معرفت
همچنین،  .کنند گري میانجینیز  را تحصیلی
؛ به نقل از طالبی، 2004( و همکاران 1رادوسویچ

کردند که  گزارشبر مبناي تحقیق خود  ،)1387
تبحري، تخصیص منابع شناختی و هدفی  یريگ جهت

و در مقایسه  دهد می ا افزایشخودتنظیمی شناختی ر
عملکردي دارند، افراد  يها هدفکه  فراگیرانیبا 
و لذت شناختی بیشتري  بهتر مدار خودتنظیمی  تسلط

و استرس کمتري دارند. از طرفی  کنند یمرا تجربه 
تحصیلی عملکردگرا داشتند،  هدف دانشجویانی که

تمایل بیشتري به استفاده از انواع راهبردهاي سطحی 
استیپک و در آنان دیده شد.  اطالعات پردازش

) گزارش کردند دانشجویانی که 1996گرالینسکی (
نمایند، براي انجام  اهداف تبحري را انتخاب می

تکالیف درسی خود و رسیدن به اهدافشان از 
کنند  راهبردهاي فراشناختی و خودتنظیمی استفاده می
حصیلی و این امر منجر به بهبود و افزایش عملکرد ت

. ولی دانشجویانی که اهداف عملکردي را شود می آنها
کنند، براي انجام تکالیف درسی همواره از  انتخاب می

راهبردهاي شناختی و سطح پایین استفاده کرده و از 
 تحقیقنتایج تري برخوردارند.  عملکرد تحصیلی پایین

ف تبحري به اهدانشان داد که  نیز )2004والترز (
شناختی  راهبردهاي استفاده از دار امعنصورت مثبت و 

از  یک یچه، ولی کند می بینی یشپو فراشناختی را 
کننده   بینی یشپعملکردي در این مورد  يها هدف

 )،1389( عابدینی و همکاران پژوهش نتایجنبودند. 
انگیزشی  باورهاي بین معنادار لّیع روابط دهنده نشان
 پیشرفت اب فراشناختی و شناختی راهبردهاي و

 باالتر، کارآمدي خود با فراگیران یعنی است، تحصیلی
 استفاده بیشتري فراشناختی و شناختی راهبردهاي از
 پیشرفت و داشتند کمتري آزمون اضطراب ،کردند می

                                                             
1. Radosevich 

همچنین، نتایج تحقیقات بود.  نیز بیشتر شان تحصیلی
و متغیرهاي  خودکارآمديکه  دهد میانجام شده نشان 
م رابطه دوسویه دارند؛ بدین صورت که شناختی با ه
د یادگیري و عملکرد توان می خودکارآمدياز یک سو 

تحصیلی را تسهیل کند و از دیگر سو، نتایج 
د یکی از منابع توان مییادگیري تحصیلی  آمیز موفقیت

و  2دینتر  نتلقی شود (و خودکارآمدينیرومند افزایش 
تحقیقات متعدد نتایج  به توجه با). لذا 2011همکاران، 

که حاکی از رابطه اهداف پیشرفت و باورهاي 
خودتنظیمی  یادگیري با راهبردهاي خودکارآمدي

 توان می (راهبردهاي شناختی و فراشناختی) است،
 نقش ندتوان می انگیزشی نتیجه گرفت که باورهاي

 راهبردهاي از و استفاده سازگاري در مهمی بسیار
  باشند.  داشته فراگیران خودتنظیمی یادگیري

 پیشین تحقیقاتپس به طور کلی با توجه به نتایج 
انگیزش و متغیرهاي انگیزشی بر  دهد میکه نشان 

مستقیم و  تأثیراتکارکردهاي شناختی فراگیران 
آموزش  کهمعناداري دارند و همچنین با توجه به این 

د متغیرهاي توان میراهبرهاي شناختی نیز  کارگیري بهو 
، انگیزش و اسنادهاي خودکارآمدير انگیزشی نظی

یک هیچ)؛ 1986، دوئکقرار دهد ( تأثیررا تحت  لّیع 
از متغیرهاي انگیزشی و شناختی، به تنهایی قادر به 
تبیین یادگیري و عملکرد تحصیلی فراگیران نیستند، 
 بلکه با استفاده از راهبرد یادگیري خودتنظیم و در نظر

اختی و انگیزشی است گرفتن تعامل بین متغیرهاي شن 
یادگیري و عملکرد تحصیلی دانشجویان را  توان میکه 

). از سوي 2008بهتر تبیین کرد (زیمرمن و شانک، 
دیگر، وقتی فراگیران در یک نظام آموزشی مشغول به 

میزان دانش و اطالعات  کننده تعیینکه خود اند تحصیل
مانند  پذیري انعطافهستند و باورهاي  شان اکتسابی

شکل  آنهادر  تغییرپذیرانش موقتی، آزمایشی و د
، با چنین باورهایی است که افراد خواهند گیرد می

                                                             
2. VanDinther 
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توانست ساختارهاي متنوع دانشی در قالب ذهنی خود 
آموزش از راه دور و  هاي نظامایجاد کنند. لذا در 

یادگیري الکترونیک، چنین باورها و رویکردهاي 
فراگیران را به  به منبع دانش است که پذیر انعطاف

 شود میاکتسابی دانش سوق داده و باعث  سوي خود
باور داشته باشند که خودشان سازندگان فعال  آنهاکه 

را ارزیابی کرده  آنهاساختارهاي دانش بوده و قادرند 
این امر منجر به  نهایتاًکه  و مورد استدالل قرار دهند

افزایش دانش و توانش فراگیران شده و ارتقاي 
را در پی خواهد داشت. سرانجام  آنها کارآمديخود

و  اندرکاران دستبر اساس نتایج این پژوهش، به 
، ضمن شود مییان آموزش و یادگیري پیشنهاد متول
بستري مناسب براي رشد و شکوفایی  سازي فراهم

و انگیزشی،  شناختی معرفتباورهاي؛ هوشی، 
ی را جهت آموزش راهبردهاي یادگیري های کالس

نظیمی به فراگیران، فراهم نمایند. همچنین در خودت
از  هایی محدودیتاجراي این پژوهش، پژوهشگر با 

 يها پژوهش با برخی از دانشجویان نبودن قبیل، آشنا
 گونه این نتایج به آنها باور بعضی از یا عدم و علمی
 از برخی مسئولیت احساس عدم پژوهشی، امور
 و یا ها نامه شپرس به گویی پاسخ در دهندگان پاسخ
 ، پراکندگیها نامه پرسشبرخی از  پر شدن ناقص

بررسی رو به رو بوده است.  مورد جامعه جغرافیایی
علت و معلولی باید با احتیاط  گیري نتیجه کهاین  نهایتاً

  صورت گیرد.

تقدیر و تشکر: در نهایت از زحمات و 
ارزنده اساتید بزرگوارم: آقایان دکتر  هاي راهنمایی

، دکتر اللهی فرجپور، دکتر مهران  ن سعیديبهم
صیف و دکتر  محمدحسنسرمدي، دکتر  محمدرضا

  سعید طالبی، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
  
  منابع
 .علی محمدزاده، ؛اکبر رضایی، ابراهیم؛ آقازاده،

 و شناختی معرفت باورهاي رابطه" .)1388(
 ."شناختی درگیري دچار دانشجویان انگیزشی

 شماره ،11 سال .شناختی علوم هاي تازه امهفصلن
  .63- 74 ، ص4
 .)1391( .اسماعیل پور، سعدي ؛کاظم بفرویی، برزگر
 ،شناختی معرفت باورهاي بین روابط یابی  مدل"

 فراشناختی دهی  نظم خود تحصیلی، خودکارآمدي
 آموزان دانش تحصیلی عملکرد با عمیق پردازش و

 سال .شناختی لومع هاي تازه فصلنامه ."دبیرستان
  .53- 66 ، ص1 شماره ،12
 لواسانی، غالمعلی ؛الهه حجازي، احمد؛ رستگار،
 پیشرفت و هوشی باورهاي" .)1388( .مسعود
 درگیري و پیشرفت اهداف نقش: تحصیلی
 ،12 دوره .شناختی روان يها پژوهش ."تحصیلی
  .11-25 ، ص2و 1 شماره

 باورهاي نقش" .)1388( .اکبر رضایی،
 راهبردهاي تفکر، هاي سبک ،شناختی معرفت
 ."دانشجویان تحصیلی عملکرد در یادگیري
 شماره ،4 سال .تبریز دانشگاه شناسی روان فصلنامه

  .188- 204 ، ص16
 شناختی معرفت باورهاي رابطه" .)1390( . ------- 
 رویکردهاي با یادگیري از دانشجویان تصورات و

 علوم ايه تازه فصلنامه ."یادگیري عمقی و سطحی
 .1- 14 ، ص1 شماره ،13 سال .شناختی

لّی مدل ع"). 1393( .رستگار، احمد ؛زارع، حسین
پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش  بینی پیش

مجازي: نقش باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت و 
سال  .شناخت اجتماعی. "تحصیلی هاي هیجان

 .19- 32، ص 2سوم، شماره 

 ابعاد رابطه" .)1387( .اله رحمت مرزوقی، ؛دیبا سیف،
 با خودکارآمدي و شناختی معرفت باورهاي
 در راهنمایی مقطع آموزان دانش تحصیلی عملکرد



  65... شناختی و انگیزشی هوشی، معرفت یابی روابط بین باورهاي  : مدلو همکاران عابدي صمد

 

 ،15 سال .رفتار دانشور ."تجربی علوم درس
  .1- 14 ، ص33 شماره
: نوین پرورشی شناسی روان). 1391( .اکبر علی سیف،
 انتشارات: تهران آموزش، و یادگیري شناسی روان
 .دوران

 پیشرفت بینی پیش مدل ارائه" .)1387( .سعید البی،ط
 درگیري و خودکارآمدي نقش بر تأکید با تحصیلی
 ."فارس استان نور پیام دانشجویان بین در تحصیلی
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