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 چكيده
راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری در انگیزش نقش خودکارآمدی و پژوهش حاضر تعیین در هدف 

تگی . پژوهش حاضر از نوع همبسآموزان دختر مقطع ششم ابتدایی بوددانش پیشرفت و عملکرد تحصیلی
باشد که از بین آنها با می تهران 09منطقه  آموزان دختر مقطع ششم ابتداییاست. جامعه آماری تمامی دانش

آموز انتخاب شدند. برای اندازه گیری دانش 020ای، مرحلهچندایخوشهگیری استفاده روش نمونه
ای هکرد تحصیلی به ترتیب از مقیاسلخودکارآمدی، راهبردهای یادگیری، انگیزش پیشرفت و عم

(، مقیاس انگیزه 0800، پرسشنامه راهبردهای یادگیری )کرمی، (0500شرر و همکاران ) خودکارآمدی
نتایج آزمون رگرسیون  ( استفاده شد.0808پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج )و  (0592پیشرفت هرمانس )

چندگانه نشان داد که به ترتیب سه متغیر خودکارآمدی، راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری توانستند 
های یافتهنند. بینی کطور معناداری پیشآموزان بهطور عملکرد تحصیلی را در دانشانگیزش پیشرفت و همین

 ن عرصه آموزش و پرورش دارد.اارزگهای کاربردی مفیدی برای سیاستپژوهش اشاره

 ،راهبردهای یادگیری، انگیزش پیشرفت، عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی كليدي: گانواژ
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 قدمهم
چنان برای پژوهشگران هدف با اهمیتی هم 0کننده عملکرد تحصیلیبینیشناسایی عوامل پیش

(. در 0200، 0سیاسی وسیعی را به دنبال داشته است )پیریرا - های اجتماعیاست و داللت
طور میانگین ( بهOECD) 8، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه0200سال 

اند )سازمان ( را صرف آموزش و پرورش کردهGDP) 4از تولید ناخالص ملی %0بیش از 
، نرخ رشد 0200تا  0222های (. افزون بر آن، بین سال0204همکاری اقتصادی و توسعه، 

مخارج آموزش و پرورش تقریباً در بین تمامی کشورهای عضو، بیشتر از نرخ رشد تولید 
پیشرفت رو، از این (.0204ناخالص ملی بوده است )سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 

توجه ردشی موزموی آهامیابی نظاارزای یك شاخص مهم بران به عنوزان موآنشداتحصیلی 
زان، موآنشن، دامعلماای براره پیشرفت تحصیلی همو، ینابر وه ست. عالاگرفته ار قر
پیشرفت ل، مثاای ست. برده اهمیت بواتربیتی نیز حائز ن محققادازان و نظریهپر، لدینوا

 بمحسون معلماد یابی عملکری ارزهاکمهمترین مالاز یکی ن گیرندگادتحصیلی یا
 (.0808، )فردانش دمیشو

در این بین، نقش خودکارآمدی در موفقیت تحصیلی در پژوهش های اخیر توجه زیادی 
را به خود جلب کرده است. پژوهشگران در بررسی عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی، 

؛ 0208، 0ی مهم و با اهمیتی است )کوماراجو و نادلرسازه 9دریافته اند که خودکارآمدی
؛ 0220، 5؛ ونکوور، تامبسون و ویلیامز0220و همکاران،  0؛ بندورا0229، 9و کانفرهگستاد 
(. خودکارآمدی 0550، 00مالتون، براون و لنت؛ 0554و بندورا،  02؛ زیمرمان0550بانگ، 

خود است، که اغلب براساس  00ک شدهاهای تحصیلی ادرشامل توصیف و ارزیابی توانایی
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، 0نگباشد )بای موضوعی خاص میرد در یك حیطهتجارب پیشین یا عملکرد پیشین ف
( 0220بندورا ) 0شناختی - ی اجتماعیطور که در نظریه(. خودکارآمدی، همان0220، 0550

مورد میزان عملکرد در یك تکلیف  توصیف شده است، به معنای قضاوت شخصی خود در
یا بدبینانه  بینانهوشکارگیری تفکر خباشد. خودکارآمدی ادراک شده، بهیا شرایط خاص می

دهد، و بنابراین گرایش یا اجتناب فرد از تکالیف را نیز متاثر تاثیر قرار میرا در فرد تحت
 (. 0220کند )بندورا، می

( دریافتند که باورهای خودکارآمدی ارتباط مثبتی با موفقیت 0208کوماراجو و نادلر )
باورهای خودکارآمدی، تنظیم تالش و تحصیلی داشتند. در بررسی این ارتباط مثبت، 

از واریانس موجود در موفقیت تحصیلی را تبیین نمودند.  درصد 00تقریبا  8طلبیکمك
ی اندازه اثر باالی خودکارآمدی روی دهندهچندین فراتحلیل صورت گرفته نیز نشان

بندورا و (. 0224؛ رابینز و همکاران، 0550باشد )مالتون و همکاران، عملکرد تحصیلی می
( نیز دریافتند که باورهای خودکارامدی تحصیلی، اجتماعی و یادگیری 0220همکاران )

ه همسو با باشند. این یافتای میهای مدرسهبین اهداف تحصیلی و موفقیتخودتنظیمی، پیش
ی پژوهشی است که باورهای خودکارآمدی ارتباط مثبتی با این تصور غالب در پبشینه

؛ بندورا و 0229؛ هگستاد و کانفر، 0208دارند )کوماراجو و نادلر، موفقیت تحصیلی 
مالتون ؛ 0554؛ زیمرمان و بندورا، 0550؛ بانگ، 0220؛ ونکوور و همکاران، 0220همکاران، 

 (.0550و همکاران، 
، 0220خودکارآمدی تحصیلی هم مختص به حوزه است و هم مختص به بافت )بانگ، 

را  های مقطعی مثبتیی بر حوزه بودن آن، خودکارآمدی ارتباطرغم ماهیت مبتن(. علی0224
 (.0220، 0550از خود نشان داد )بانگ، 

قیت بین موفی خودکارآمدی به عنوان یك پیشبا این حال، پژوهشگران اعتبار سازه 
ی بین قودهنده قدرت پیشویژه، مطالعات نشانهاند. بتحصیلی را مورد تردید قرار داده

که در همین مطالعات قدرت حالی اند، درگذشته روی باورهای خودکارآمدی بودهعملکرد 
بینی منفی باورهای خودکارآمدی روی موفقیت تحصیلی کنونی نشان داده شده است پیش

؛ ونکوور و همکاران، 0229؛ هگستاد و کانفر، 0505؛ بندورا و وود، 0550)بندورا و جوردن، 
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زیاد کارهای پژوهشی روی ارتباط علّی بین باورهای  زان نسبتاًرغم می(. در نتیجه، علی0220
خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی، هنوز هم مغایرت موجود در ارتباط علّی به قوت خود 

 باقی است. 
های کلیدی انگیزش تحصیلی باورهای خودکارآمدی در تاثیر بر شاخصحال با این

پافشاری و عملکردهای هیجانی، روایی همگرا را از ها، میزان کوشش، مانند انتخاب فعالیت
آموزان خودکارآمد نسبت دهند دانشاند. شواهدی وجود دارند که نشان میخود نشان داده

تر کنند، سختهای خود تردید دارند، راحت مشارکت میبه افرادی که نسبت به توانایی
متری های هیجانی نامطلوب ک کنند، پافشاری بیشتری دارند و واکنشروی تکالیف کار می

 .(0559)بندورا،  دهندرا در هنگام مواجهه با مشکالت از خود نشان می
ای همدی ادراک شده روی پافشاری )پشتکار(، تحلیلآدر ارتباط با تاثیرات خودکار

طریق افزایش پافشاری یا همان پشتکار  اند که خودکارآمدی ادراک شده ازمسیر نشان داده
د )شانك، گذارطور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر میهآموزان بکتساب مهارت دانشآنها روی ا

های یادگیری دهد که خودکارامدی ادراک شده روی روش(. اثر مستقیم نشان می0500
 گذارد. این نتایج نقش میانجیآموزان و همچنین فرایندهای انگیزشی آنان تاثیر میدانش

مرور  کنند. در یكپیشرفت تحصیلی را تایید میخودکارآمدی در تحریك پشتکار و 
بندی های درجه( و اندازه گیری0ی مرتبط با پافشاری )پشتکارمطالعه 92فراتحلیلی از تقریبا 

( دریافتند که اندازه اثر باورهای خودکارامدی 0550انگیزش، مالتون، براون و لنت )
 باشد. طور معناداری مثبت میهآموزان بدانش

بازی  آموزان نقشرد تحصیلی دانشکلاز متغیرهایی که در انگیزش و عم دیگریکی 
مطالعات انجام شده در این خصوص نیز نشان دادند که  کند راهبردهای یادگیری است.می

استفاده از راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی منجر به بهبود انگیزش و عملکرد 
؛ 0202و رحمان،  8؛ کتمین0209، 0)میوالس و ناواروگردد آموزان میتحصیلی دانش

عطار خامنه و سیف، و  0858صوفی و گنجی، ؛ 0858آبادی، ؛ رستمی و علی0228، 4فاکیتی
 به نسبت آموزاندانش چگونه و چرا کهاین به دارد اشاره پیشرفت انگیزش(. 0800
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 یتاهم (.0202، 0)کایان کنندمی پیدا یادگیری انگیزه یادگیری، گوناگون هایموقعیت
 یقاتت. تحقشده اس ییدتا یقیتحق یاتدر ادب یادگیری یمثبت رو یرعنوان تأثبه یزشانگ

 یور یادگیرندهو کنترل  یشناخت یریدر درگ یزشیدهد که عوامل انگینشان م یمتعدد
 (.0،0220؛ مایر0224 )دیالنگ، وینتر، و یاکل، باشدیگذار میرتاث یادگیری یندفرا

طور کلی به دو نوع راهبرد شناختی و راهبرد بهدر ارتباط با راهبردهای یادگیری 
فراشناختی تاکید شده است. راهبردهای شناختی و فراشناختی تدابیری هستند که به یادگیری 

گونه رفتار، اندیشه  راهبردهای شناختی به هر. (0852و یادآوری کمك خواهند کرد )سیف، 
و هدف  دهدشود که او در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار میگفته مییا عمل یادگیرنده 

ها و نیز سهولت ها و مهارتسازی دانشآن کمك به فراگیری، سازماندهی و ذخیره
 دانش به فراشناخت اصطالح .(0225، 8هیوم و برداری از آنها در آینده است )واینستاینبهره

به  بهینه از آنها برای رسیدن یهو چگونگی استفاد فرآیندهای شناختی خودمان یهدربارما 
منظور از راهبردهای فراشناختی،  .(0220، 4شود )بایلرو اسنومناهداف یادگیری اطالق می

های مناسب، نظارت بر اثربخشی آنها، اصالح روش یهتدابیری است جهت انتخاب هوشیاران
و  9سازی آنها با راهبردهای جدید )گودها و در صورت لزوم تغییر راهبردها و جانشیناشتباه
  .(0559، 0برافی

ارتباط بین استفاده از راهبردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی در بسیاری از مطالعات 
 ،02فاکیتی؛ 0225 ،5؛ الی0،0202؛ چن0202 ،9)کتمین و رحمانسی قرار گرفت رمورد بر

 ؛ پولیتزر،0559، 08کروتیو مك؛ پولیتزر 0550 ،00؛ وندن0220، 00نارسنهانگ و ون؛ 0228
حال، این مطالعات هیچ تصویر منسجمی از این با این (.0800عطار خامنه و سیف،  ؛0558
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ای را گزارش ( ارتباط قوی0229) 0ای مثال، هانگ و ون نارسناند. برارتباط ارائه نداده
کارگیری در بهآموزان دهند که آموزش دانش( پیشنهاد می0202) 8و رحمان 0کتمین کردند.

های یادگیری، به شکل مؤثری چون شناختی و فراشناختی در فعالیتراهبردهای خاص هم
( ارتباط بین راهبردهای 0228) 4در این ارتباط، فاکیتیکند. آنان را به یادگیری تشویق می

مطالعه قرار داد و آموزان در آزمون خواندن را موردشناختی و فراشناختی و عملکرد دانش
واندن آموزان در خدریافت که استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد دانش

تر از راهبردهای ای( نشان داد که یادگیرندگان حرفه0225الی ) ارتباط مثبت معنادار دارد.
( نیز دریافت که یادگیرندگانی که موفقیت 0550کنند. وندن )تر استفاده مییادگیری قوی

زر و کنند. در مقابل، در مطالعه پولیترند، از راهبردهای یادگیری کمتر استفاده میکمتری دا
(، هیچ ارتباطی بین راهبردهای یادگیری و پیامدهای یادگیری مشاهده 0559کروتی )مك

( نیز ارتباط ضعیفی را بین انتخاب راهبردهای یادگیری و پیشرفت 0558نشد. مطالعه پولیتزر )
آموزانی که موفقیت ( حاکی از آن بود که دانش0202های پژوهش چن )نشان داد. یافته
ی به مراتب از راهبردهای یادگیر آموزان موفق،تری دارند، نسبت به دانشتحصیلی پایین

 کنند.بیشتری استفاده می
هنگی دانست رتوان بافت فکننده ناهمسویی در ادبیات پژوهش را مییکی از عوامل تبیین

در  ستا ثیرات راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی ممکنأبه عبارتی، ت (.0225، 9)لی
لذا با توجه به همسو نبودن  .(0550، 0)آکسفورد آموزان سراسر جهان متفاوت باشدبین دانش

 آموزان ایرانی نیز مورد بررسیمطالعات پیشین، ضروری است تا این ارتباط در بین دانش
 قرار گیرد.
طور همزمان ای که بهتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نبود مطالعهرو، با از این

 نقشتا  محققان را بر آن داشتمورد بررسی قرار داده باشد،  را متغیرهای مطالعه حاضر
خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری را در انگیزش پیشرفت و 
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، د. بر این اساسنمطالعه قرار دهمورد ،آموزان مقطع ششم ابتداییدانش عملکرد تحصیلی
 :اند ازعبارتهای مطالعه حاضر فرضیه
آموزان از طریق خودکارآمدی، راهبردهای شناختی و انگیزش پیشرفت دانش. 0

 بینی است.فراشناختی یادگیری قابل پیش

آموزان از طریق خودکارآمدی، راهبردهای شناختی و عملکرد تحصیلی دانش. 0
 بینی است.یادگیری قابل پیشفراشناختی 

  روش
 . از نوع همبستگی استتوصیفی مطالعه حاضر روش 

جامعه پژوهش حاضر تمامی  گیری و تعداد نمونه:جامعه آماری، روش نمونه
-59باشند که در سال تحصیلی تهران می 04آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی منطقه دانش
تدا از ای، ابمرحلهای چندگیری خوشهروش نمونه طریقاز اند. مشغول به تحصیل بوده 0854

طور تصادفی کالس ششم به 9مدرسه و سپس  9تهران،  09مدرسه ابتدایی منطقه  99بین 
باشد. پس از تعیین نمونه آموز میدانش 020انتخاب شدند. نمونه در مطالعه حاضر برابر با 

ضر و به کمك معلمان، بین ها توسط پژوهشگران مطالعه حانامهپژوهشی، پرسش
 .گردیدصورت گروهی تکمیل آموزان هر کالس توضیح شد و بهدانش

 های زیر استفاده شد:ها از پرسشنامهوری دادهآبرای گرد: گیریابزارهای اندازه
 50مقیاس اولیه را شامل  (،0592) 0هرمانس (:0592مقیاس انگیزه پیشرفت هرمانس ). 0

آورد. در جمله ناقص و تکمیل کردنی  05صورت ای بهماده تهیه کرد و پس از تحلیل خوشه
( ضرایب همبستگی هر ماده را با نمره کل انگیزه پیشرفت محاسبه کرد و 0592هرمانس )

د. این بو 99/2الی  82/2ای بین آزمون را دارای اعتبار دانست. ضرایب همبستگی در دامنه
استفاده پژوهشگران متعددی قرار گرفته است. هومن و عسگری مقیاس در ایران مورد

آموز دبیرستانی به کار بردند. آنها نفر دانش 02ای متشکل بر ( مقیاس را در نمونه0895)
ماده برابر با  42ماده به آن اضافه کردند. ضریب آلفا برای  00ماده پرسشنامه، 05عالوه بر 

ماده برابر با  05(، ضریب آلفا را برای 0800پور و همکاران )بدست آوردند. طالب 09/2
( در پژوهش با دانشجویان ابتدا ضریب آلفا 0800گزارش کردند. همچنین لواسانی ) 94/2

                                                           
1. Hermance 
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همسانی درونی این پرسشنامه در مطالعه حاضر با  بدست آورد. 90/2برابر با  را ماده 05برای 
 بدست آمده است. 00/2رونباخ محاشبه شد که برابر با استفاده از آلفای ک

منظور سنجش در این پژوهش به (:0800پرسشنامه راهبردهای یادگیری )کرمی، . 0
سؤالی کرمی استفاده شد. این پرسشنامه  00آموزان، از پرسشنامه راهبردهای یادگیری دانش

 )تکرار و مرور ذهنی، بسط دو مؤلفه اصلی راهبردهای یادگیری، یعنی راهبردهای شناختی
ترل دهی و کنریزی( و راهبردهای فراشناختی )نظارت، نظمو گسترش، سازماندهی و برنامه
دهد. شواهد پژوهشی به روایی محتوایی و ضریب پایایی قابل خود( را مورد سنجش قرار می

روش همبستگی  (، ضرایب پایایی را به0809زاده )قبول این پرسشنامه اشاره دارند. قربانعلی
پایایی پرسشنامه در مطالعه حاضر براساس روش آلفای  گزارش کرده است. 02/2پیرسون 

 بدست آمده است. 95/2کرونباخ برابر با 
منظور اندازه گیری عملکرد تحصیلی به (:0808پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج ). 8

پرسشنامه اقتباسی است از  ( استفاده شد. این0858درتاج ) 0از پرسشنامه عملکرد تحصیلی
( که توسط درتاج برای جامعه ایرانی ساخت و اعتباریابی 0858) 0های فام و تیلورپژوهش

گویه پنج حوزه عملکرد تحصیلی  49شده است. پرسشنامه عملکرد تحصیلی قادر است با 
را  9و انگیزش 0، فقدان کنترل پیامد9، تاثیرات هیجانی4ریزی، برنامه8شامل خودکارآمدی

( بسنجد. در 2؛ و هیچ: 0؛ کم، 8؛ زیاد: 4ای لیکرت )خیلی زیاد: روی یك مقیاس پنج درجه
( روایی محتوا با استفاده از جدول محتوا و هدف و نظر اساتید مورد 0808مطالعه درتاج )

د از روش تحلیل عاملی استفاده شده بود که مؤیّ تایید قرار گرفت. برای ارزیابی روایی سازه
وجود پنج عامل بود. ضریب آلفای کرونباخ جهت محاسبه پایایی پرسشنامه برای ابعاد 

ریزی، تاثیرات هیجانی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش به ترتیب برابر با خودکارآمدی، برنامه
محاسبه شد. پایایی پرسشنامه  94/2و برای نمره کل مقیاس  98/2، 04/2، 58/2، 98/2، 50/2

نقل از  ؛0852؛ کریمی و فرحبخش، 0805متعدد )قلتاش و همکاران،  هایطی پژوهش

                                                           
1. Educational Performance Test 

2. Pham & Taylor 

3. Self-Efficacy 

4. Planning 

5. Emotional Effects 

6. Lack of Output Control 

7. Motivation 
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ها ( مورد سنجش قرار گرفته است. این پژوهش0858پورطاهری، زندوانیان نائینی و رحیمی، 
اند. همسانی گزارش کرده 04/2و  94/2ضریب آلفای کرونباخ را برای نمره کل مقیاس بین 

ه برابر با به شد کسا استفاده از آلفای کرونباخ محادرونی این پرسشنامه در مطالعه حاضر ب
 بدست آمده است. 90/2

آموزان از برای سنجش میزان خودکارآمدی دانش :پرسشنامه خودکارآمدی. 4
( استفاده شد. این 0500) 0دان و جاکوبز-پرسشنامه شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرینتیك

شود. گذاری میای لیکرت نمرهاس پنج درجهگویه است که با استفاده از مقی 09ابزار شامل 
( 0500آید. شرر و همکاران )گویه به دست می 09نمره خودکارآمدی با میانگین گرفتن از 

گزارش کردند. پایایی  90/2و روایی آن را  90/2با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن را 
 بدست آمده است. 90/2خ برابر با این پرسشنامه در مطالعه حاضر براساس روش آلفای کرونبا

پس از گرفتن مجوز انجام پژوهش در مدارس از سوی آموزش : فرایند اجرای پژوهش
و به دنبال آن مشخص شدن مدارس و نمونه پژوهشی، پرسشنامه از طریق  09و پرورش منطقه 

طور گروهی و در پنج کالس ها، بهتیم پژوهشی مطالعه حاضر و به کمك معلمان کالس
 آموزان، همه آنهاها توسط دانشمجزا )در طی دو روز(، توزیع شد. پس از تکمیل پرسشنامه

ند متغیر کننده چبینیگردآوری شد. با توجه به اینکه مطالعه حاضر به دنبال قدرت پیش
مدل  0ها از روش رگرسیون خطی چندگانهباشد، لذا برای تحلیل دادهبین )مستقل( میپیش

 کمك گرفته شد.  ,21SPSS 4افزار ها از نرمتفاده شد. برای تحلیل دادهاس 8گام به گام

 هایافته
 توصیفی متغیرهای پژوهش آمده است. هایویژگی 0در جدول 

 توصیفی متغیرهای پژوهش هایشاخص. 1جدول 
 معیارانحراف میانگین متغیرها

 00/08 00/90 خودکارآمدی
 40/08 80/000 شناختی راهبردهای

 08/05 09/008 فراشناختی راهبردهای

                                                           
1. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-dunn & Jacobs 

2. Multiple Linear Regression 

3. Stepwise 

4. Statistic Package For Social Science 
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 85/0 40/04 انگیزش پیشرفت
 04/00 08/020 عملکرد تحصیلی

ور طخالصه رگرسیون چندگانه برای بررسی فرضیه اول گزارش شد. همان 0در جدول 
که در جدول مذکور پیداست، نتایج رگرسیون گام به گام گویای این نکته مهم است که در 

و  88/2( برابر با Bمتغیر خودکارآمدی با ضریب رگرسیونی استاندارد شده )گام اول تنها 
موزان آ، توانسته است متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش08/0برابر با  tهمچنین با میزان 

 بینی کند.( پیش>220/0pطور معناداری )را به

پیشرفت از طریق راهبردهای انگیزش بینی پیش برای گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج .2 جدول
 یادگیری )شناختی و فراشناختی( و خودکارآمدی

 R R2 مدل
R2 

تعدیل 
 شده

 ضریب غیر استاندارد
ضریب 
 t sig استاندارد

B 
خطای 
 استاندارد

.805 خودکارآمدی 020. 020. 809. 294. 805. 0208220/2 

 
 خودکارآمدی
راهبردهای 

 شناختی

890. 080. 080. 
845.  
000. 

290.  
029.  

848.  
800.  

02000 
02880

220.  
220. 

 خودکارآمدی
راهبردهای 

 شناختی
راهبردهای 
 فراشناختی

428. 000. 099. 

005.  
052.  
000.  

290.  
028.  
240. 

054.  
805.  
055.  

92000 
02982 
82548

220.  
220.  
220.  

ر به منج ،متغیری، اضافه کردن متغیر راهبردهای شناختیدر گام دوم رگرسیون چند
و مدی برای متغیر خودکارآ 00/0برابر با  tو  84/2اندازه ضریب رگرسیونی استاندارد شده 

برای متغیر راهبردهای  88/0برابر با  tو  80/2همچنین اندازه ضریب رگرسیونی استاندارد شده 
گام (. در نهایت در >220/2pباشند )ها از نظر آماری معنادار میشناختی شد که هر دو این

دازه ضریب منجر به ان ،متغیری، اضافه کردن متغیر راهبردهای فراشناختیسوم رگرسیون چند
برای متغیر خودکارآمدی، اندازه ضریب  00/9برابر با  tو  05/2رگرسیونی استاندارد شده 
برای متغیر راهبردهای شناختی و همچنین  98/0برابر با  tو  88/2رگرسیونی استاندارد شده 
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برای متغیر راهبردهای  54/8برابر با  tو  02/2اندازه ضریب رگرسیونی استاندارد شده 
(. این نتایج به این =220/2pباشند )ر میداها از نظر آماری معنافراشناختی شد که هر سه این

آموزان براساس متغیرهای خودکارآمدی، بینی انگیزش پیشرفت دانشمعناست که پیش
ر است ایادگیری و راهبردهای فراشناختی یادگیری به لحاظ آماری معنادراهبردهای شناختی 

(220/0p< .)،چه در گام نهایی مدل گزارش شده است )مقادیر با عنایت به آن بنابراین
اگر  گیری نمود کهگونه نتیجهسوم( باید اینگام شده در رگرسیونی استانداردضرایب

ن متغیرهای آموزان بپردازیم بهتریصیلی دانشبینی انگیزش پیشرفت تحبخواهیم به پیش
خودکارآمدی، راهبردهای شناختی یادگیری و راهبردهای  بین به ترتیب متغیرهایپیش

 باشند.می فراشناختی یادگیری
ور طخالصه رگرسیون چندگانه برای بررسی فرضیه دوم گزارش شد. همان 8در جدول 

ر گام به گام گویای این نکته مهم است که دکه در جدول مذکور پیداست، نتایج رگرسیون 
( برابر با Bگام اول مجدداً تنها متغیر خودکارآمدی با ضریب رگرسیونی استاندارد شده )

زان آمو، توانسته است متغیر عملکرد تحصیلی دانش92/0برابر با  tو همچنین با میزان  84/2
 بینی کند.( پیش>220/2pطور معناداری )را به

عملکرد تحصیلی از طریق راهبردهای بینی پیش برای گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج .3 جدول
 یادگیری )شناختی و فراشناختی( و خودکارآمدی

 R R2 مدل
R2 

تعدیل 
 شده

 ضریب غیر استاندارد
ضریب 
 t sig استاندارد

B 
خطای 
 استاندارد

.840 خودکارآمدی 009. 004. 02405005. 840. 45520 220/2 

 خودکارآمدی
راهبردهای 

 شناختی
089. 480. 089. 

02888 
909. 

080.  
080.  

208.  
009.  

99929  
25928 

220.  
022. 

 خودکارآمدی
راهبردهای 

 شناختی
راهبردهای 
 فراشناختی

854. 990. 490. 

02045 
000.  
995.  

040.  
084.  
002. 

040.  
044.  

000.  

00224  
09020  
04920 

220.  
022.  

882.  
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ر به منج ،متغیری، اضافه کردن متغیر راهبردهای شناختیدوم رگرسیون چنددر گام 
برای متغیر خودکارآمدی و  99/9برابر با  tو  82/2اندازه ضریب رگرسیونی استاندارد شده 

برای متغیر  25/8برابر با  tو  00/2همچنین اندازه ضریب رگرسیونی استاندارد شده 
(. در >229/2pباشند )ها از نظر آماری معنادار میراهبردهای شناختی شد که هر دو این

منجر  ،متغیری، اضافه کردن متغیر راهبردهای فراشناختینهایت در گام سوم رگرسیون چند
ر خودکارآمدی، برای متغی 00/4برابر با  tو  00/2به اندازه ضریب رگرسیونی استاندارد شده 

برای متغیر راهبردهای شناختی  09/0برابر با  tو  04/2اندازه ضریب رگرسیونی استاندارد شده 
برای متغیر  04/0برابر با  tو  00/2و همچنین اندازه ضریب رگرسیونی استاندارد شده 

این  (.>20/2pباشند )ر میداها از نظر آماری معناراهبردهای فراشناختی شد که هر سه این
های آموزان براساس متغیربینی عملکرد تحصیلی دانشنتایج به این معناست که پیش

خودکارآمدی، راهبردهای شناختی یادگیری و راهبردهای فراشناختی یادگیری به لحاظ 
چه در گام نهایی مدل گزارش شده به آن توجهبا  بنابراین،(. >20/2pر است )اآماری معناد

-یلی دانشبینی عملکرد تحصگیری نمود که اگر بخواهیم به پیشنتیجهگونه است باید این

اهبردهای خودکارآمدی، ر بین به ترتیب متغیرهایآموزان بپردازیم بهترین متغیرهای پیش
 باشند.می شناختی یادگیری و راهبردهای فراشناختی یادگیری

 گيريو نتيجه بحث
خودکارآمدی و راهبردهای  گیکنندهبینیهدف در مطالعه حاضر بررسی قدرت پیش

موزان بود. آتحصیلی دانش پیشرفت و عملکرد شناختی و فراشناختی یادگیری در انگیزش
خودکارآمدی، راهبردهای شناختی یادگیری و  نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای

حصیلی تتوانستند انگیزش پیشرفت و به همین شکل عملکرد  راهبردهای فراشناختی یادگیری
 ؛ هگستاد و کانفر(0208) کوماراجو و نادلر بینی کنند که با مطالعاتآموزان را پیشدانش

زیمرمان  (؛0550) ؛ بانگ(0220) ؛ ونکوور و همکاران(0220) ؛ بندورا و همکاران(0229)
مبنی بر تاثیر  (0858) و صوفی و گنجی (0550) مالتون و همکاران(؛ 0554) و بندورا

 0؛ کتمین(0209) 0مطالعات میوالس و ناوارورد تحصیلی و لکخودکارآمدی بر انگیزش و عم

                                                           
1. Muelas & Navarro 

2. Kummin 
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 عطار خامنه و سیفو ( 0858) آبادی؛ رستمی و علی(0228) 0فاکیتی؛ (0202) و رحمان
 مسو است.همبنی بر تاثیر راهبردهای یادگیری بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی  (0800)

 کنند و قبلبه عملکرد آینده اشاره می طور خاصدر مورد خودکارآمدی، به هاقضاوت
گیرند. این ویژگی های مربوطه، مورد ارزیابی قرار میآموزان در فعالیتاز عملکرد دانش

های خودکارآمدی نقشی علّی در انگیزش تحصیلی ایفا شود قضاوتپیشایند بودن باعث می
باورهای خودکارآمدی باال بر روی موفقیت تحصیلی باال  ی،(. از طرف0222کنند )زیمرمان، 

باشند. می 0آموزان دارای کارآمدی باال دارای باورهای تسلطگذارند، زیرا دانشتاثیر می
الت ها و مشکعالوه، خودکارآمدی باال با پیامدهای مثبت و پایداری در مواجهه با سختیهب

(. 0224؛ رابینز و همکاران، 0208کوماراجو و نادلر، ؛ 0220ارتباط دارد )بندورا و همکاران، 
نند کآموزانی که به توانایی تحصیلی خود اطمینان دارند اغلب تالش میبه عنوان مثال، دانش

نند، و در ککه در انواع مختلفی از تکالیف درگیر شوند، تالش بیشتری در کار خود می
 دهند. نشان میمواجهه با مشکالت یادگیری تحمل باالیی از خود 

 دیپیام انتظارات و خودکارآمدی فرضیات طبق که اگرچه( 0500)کند اشاره می بندورا
 نوع یراز کندمی ایفا را بیشتری نقش خودکارآمدی گذارند،می تاثیر انگیزش بر دو هر

 توانایی یزانم از آنها هایقضاوت به زیادی وابستگی کنندمی بینیپیش مردم که پیامدهایی
 . دارد موجود شرایط در عملکرد برای خود

 تحصیلی عملکرد بر انگیزش پیشرفت و فراشناختی و شناختی راهبردهای تأثیر تبیین در

 شودمی باعث فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش که گفت توانمی آموزاندانش
 از بتوانند کنند، استفاده یادگیری و مطالعه برای مناسب راهبردهای و راهکارها از افراد

 افرادی ببرند. بنابراین باال یادگیری را برای خود انگیزه و برآیند یادگیری تکالیف عهده

 این که هستند پشتکار با و پرتالش کوش،سخت معموالً برخوردارند مهارت این از که

 یادگیری راهبردهای اینکه دیگر شود. تبیینمی آنان تحصیلی پیشرفت افزایش باعث امر

 رویکرد بر مبتنی خود که باشدمی خودتنظیمی نظریه از برگرفته فراشناختی و شناختی

 دارد تأکید یادگیری و مطالعه در فراگیر فعال نقش بر رویکرد این و است گراییسازنده

                                                           
1. Phakiti 

2. Mastery beliefs  
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 پیشرفت افزایش باعث که هستند عواملی آزادی و انتخاب حق داشتن و بودن فعال این و

 (.0854 همکاران، و شوند )حسینیمی تحصیلی
 از آموزشی نظام در تحصیلی هایفعالیت به فراگیران انگیزش و ساختن لذا عالقمند

 اندرکاراندست توجهمورد باید که است موضوعی فراشناختی و شناختی راهبردهای مسیر

 انگیزش راهبردهای (0229همکاران ) و 0بروس اعتقاد به .گیرد قرار عالی آموزش نظام

 صورت در و بوده موفق یادگیری بر اثرگذار هایمؤلفه تریناصلی از یکی یادگیری، برای

 و ترجذاب یادگیرندگان برای یادگیری هایمحیط مؤلفه، این به دهندگانآموزش توجه
 آموزاندانش مطالعه و یادگیری ینحوه به توجه و آموزش بنابراینبود.  خواهد تربانشاط

 افزایش نتیجه در و تحصیلی وضعیت در تواندمی معلم طرف از آن موقع به اصالح و

ردد تا گآموزش راهبردهای یادگیری موجب میچرا که  .باشد مؤثر آموزاندانش انگیزش
چه برای یك یادگیری فعال الزم است، آگاهی یافته چه بیشتر نسبت به آن آموزان هردانش

ر این باشند و با دریافت تقویت درونی د در عمل بتوانند بر فرایند یادگیری نظارت داشته و
زمینه، انگیزش الزم را برای ادامه یادگیری به دست آورده و موفقیت تحصیلی باالتری کسب 

 (.0800نمایند )عطار خامنه و سیف، 
آموزان دختر پایه ششم ابتدایی بوده است که نه در مطالعه حاضر محدود به دانشنمو

سازد. دیگر اینکه مطالعه حاضر از نوع ایج را مطرح میدهی نتلزوم احتیاط در تعمیم
های جدی مطالعات همبستگی آن است که ضعف نقطههمبستگی بوده است. یکی از 

علی را از آن استنباط نمود. ممکن است ارتباط بین متغیرها در مطالعه حاضر  هتوان رابطنمی
ردی و چون متغیرهای فبه شکل معکوس باشد و یا رابطه بین آنها ناشی از سایر متغیرها هم

(، عزت نفس تحصیلی و یا عملکرد غیرهدموگرافیك )جنسیت، سن، پایه تحصیلی و 
ا شود، متغیرهای مطالعه حاضر بد. لذا پیشنهاد میآموزان بوده باشتحصیلی پیشین دانش

قرار  بررسیهای آزمایشی مقطعی و یا به شکل طولی مورد شناسی دیگری مانند طرحروش
 گیرد.

                                                           
1. Bruce 
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