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 چديده
گيري هدف پيشرفت و باورهااي ودكاارمدادي   جهتهدف پژوهش حاضر بررسي نقش 

مداداا   كاناش  بين رويكركهااي يااكگيري  ركهاي ياكگيري و تبيين الگدي پيشكر رويك
كهد و اا سه سطح ي ياكگيري دطالب را نشا  دياست. رويكرك ياكگيري ايفيت و نحده

پيشارفت، باه كليال و     گياري هادف  جهات  عميق، حصدلي و سطحي تشكيل شده است.
هااي عمككركگراياي،   اناد و شاادل هادف   رندگا  اا انجام تكاليف اشاره ديدقاصد ياكگي

عمككركگريزي، تبحرگرايي و تبحرگريزي است. باورهاي ودكاارمددي به قضاوت افاراك  
ي اند. جادعهمديز تكاليف اشاره ديشا  كر انجام ددفقيتو شايستگي ي تداناييكرباره
نفار اا   082كاكناد.  ي شهر بيجاار تشاكيل داي     دتدسطهمدداارا كانشپژوهش مداري 
اي تصااكفي  ي طبقاه ي رياضي، تجرباي و انسااني باه شايده    هامدداا  اا رشتهكانش

گياري هادف   (، جهات 7881) بيگاز ي هااي فراگارك دطالعاه   نادهبرگزيده شدند و پرسش
ي ( و دقياا  فرعاي ودكاارمدادي پرسشاناده    0227) گريگادر پيشرفت اليادت و دا    

( كر اوتياار مناا  قارار كاكه    7882) گاروت راهبركهاي انگيزشي ياكگيري پينتريچ و كي
 عمككركگريازي  ( و71/2) تبحرگراياي نشا  كاك اه رگرسيد  چندگانه شد. نتايج تحكيل 

رويكاارك ( 07/2) عمككركگرايااي( و 02/2) تبحرگرايااي ؛رويكاارك ياااكگيري عميااق( 71/2)
( 71/2) و تبحرگريازي  (-72/2) عمككركگراياي  (،-57/2) و تبحرگرايي ؛ياكگيري حصدلي

رگرسايد    انند. نتاايج تحكيال  بيني ديبه طدر دثبت رويكرك ياكگيري سطحي را پيش
، حصادلي و  رويكرك ياكگيري عمياق بيني كر پيشودكاارمددي سهم ساكه نشا  كاك اه 

ه تنهاا روابا    هاا، نا  بررساي يافتاه  است.  -70/2و  52/2، 70/2سطحي به ترتيب برابر
سااك بككاه نكاات قابال تا دكي باراي      دتقابل الگدهاي شناوتي و انگيزشي را مشكار دي

 هاي مدداشي كر بركارك. سيستم
 

گيري هدف پيشرفت، باورهاي ودكاارمدادي و  رويكركهاي ياكگيري، جهت :هاکليدواژه
 .مدداا  دتدسطهكانش
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 مقدمه 
تعلووی  و تووریم مفووادی  در مفهوووم یوواد یر  اا اساسووی

یواد یر  نوت تنهوا در    مفهووم  روانشناسوی اسوت.   تربیت و 
آموختم مهارتی خاص یوا ماابود درسویل بلدوت در رشود      
دیجانیل تعامل اجتموايیل دمانندسواا  و حتوی در رشود     

 دارد. افرادل تأثیرشخصیت 
شناسویل یواد یر  موصووع تعامول     اا دید اه شوناخت 

[. در ایوم  1] اسوت یاد یرندهل یادددنده و موتوا  یاد یر  
  برخوورد بوا موعوويا     در نووهفرایند متقابلل فرا یران 
شان اا و شدل دادن بت ادراکا  ممختلف یاد یر  و ساخت

ددوی    يوامل در شدلچت کت بیش اا بقیتد  متفاوتند. آن
ل نظور روانشناسوان تربیتوی و    یاد یر  آمیزتجارب موفقیت

شناسوی  متخصصان آمواشی را بت خود جلد کوردهل سو    
-سو    1اا نظور ررنو   تفدر و ابگودا  انگیزشی اسوت.  

دوا  شوناختیل   شناسی تفدر با طرح مفادیمی چوون سو    
-ل جایگاه ویوهه 2دا  یاد یر  و رویدرددا  یاد یر س  

دووا  فوورد  در   تفوواو ا  را در ت یوویم يلوول و امینووت 
دوا   [. سو   2] اسوت  یاد یر  بوت خوود اختصواص داده   

 دسوتند دا  یاد یر  ترجیوا  یواد یر   شناختی و س  
دووا  شووناختی و ل امووا رویدرددووا  یوواد یر  م بفووت  [3]

[ و بر اسوا  تجوارب یواد یر     4] شدهانگیزشی را شامل 
دا  مختلف پهودش کمی و کیفوی پدیود   فرا یران و روش

 [.5] اندآمده
رویدرددووا  یوواد یر  اا     ماابعووتخاسووتگاه اوبیووت 

[ در دانشوگاه  ووتن رپ پدیود    8]3پهودش مارتون و سابجو
دوا  کیفوی در یواد یر  را    ی  مودع اا تفواو    آمد. آنان

دو رویدرد متفاو  سواوی   مارح کردند و نشان دادند کت
. فرا یرانوی  دا  یاد یر  وجود داردو يمیق نس ت بت ماده

بت پیام اصلی برندل را بت کار می 4کت رویدرد یاد یر  يمیق
يقایود و  و با بت چوابش کشویدن م احو ل     متم توجت کرده
توانند میان دانوشل مفوادی  و   شده در آنل می شوادد مارح

اطاليووا  ارا ووت شووده پیونوود برنوورار سووااند. در رویدوورد  
دوا  سواوی موتم    فرا یران بر خصیصت 5یاد یر  ساوی

                                                           
1 Lawrance 
2 Learning approaches 
3 Marton & Saljo 
4 Deep learning approach 
5 Surface learning approach 

شان اا یاد یر  صرفا بااساا  يقایود  تمرکز کرده و ددف
دوا  موارتون و سوابجول    دیگران است. در باابینی پوهودش 

[ رویدورد یواد یر    9و  6]7و بیگوز [ 7]8انتویستل و رمزدن
را معرفوی  6مودار  پیشورفت ) حصوبیدیگر  بت نام رویدرد 

کردند. اا دید اه آنان افراد  کوت ایوم رویدورد را انتخواب     
آوردن نمرا  خوب سوخت توالش   کنندل برا  بت دستمی

بهره برده و اا  ددی و مدیریت امانکردهل اا ندر  ساامان
تمریناتی کت برا  اراشیابی موفق رام است آ وادی کامول   

 دارند. 
برا  شناخت آن چت کوت فرا یوران را بوت اتخواذ انووا       

کنودل معلموان و مشواوران    رویدرددا  یاد یر  ترغید می
باید رفتار فرا یران را مورد مشادده و بررسی نرار ددنود و  

  فرا یور در  اینود. انگیوزه  شوان اسوتنتان نم    انگیزهدرباره
مویط یاد یر  اا رفتاردوایی دمووون آغواا ر  تدلیوفل     

شود. دنگوامی  پایدار ل صرف تالش و کوشش استن اط می
  شخصوی و نیواا بوت    کت نصد فرا یر اا یواد یر ل انگیوزه  

  درونوی متودايی   پیشرفت باشدل یاد یر  يمیق با انگیوزه 
تدوابیف باشودل    استل ا ر تالش فرا یر تمرکوز بور انجوام   

مهمتریم دبمشغوبی او تدمیل تدوابیف درسوی و تور  اا    
  بیرونووی را در پووی دارد و در شدسووت اسووت کووت انگیووزه

حابتی کوت نصود فرا یور اا یواد یر ل رسویدن بوت بهتوریم        
يملدرد باشدل اا در راد رد ل چت ساوی و چت يمیق کوت  

او   کندل پ  انگیزهو  را بت ایم ددف برساند استفاده می
 باشود پیشورفت   ) درونوی رنابت  یوا  ) بیرونیممدم است 

[11]. 
اا دید اه شناختیل نصد و ددف اا یاد یر  بت ينووان  

  درونوی یاد یرنود انل چوارچوب    ی  استن اط اا انگیوزه 
نظر  جدید  است کت مورد توجت روانشناسان یاد یر  و 

ایم کوت   پرورشی نرار  رفتت است و اا باوردا  فرد درباره
 اسوت پذیر استل ریشت  رفتت دایش ثابت یا انعاافتوانایی

[11  .] 

 9 یور  دودف پیشورفت   ایم تئور  کت بت ينوان جهت
دا  کند کت فرا یران در فعابیت[ فرض می12] شدهشناختت 

دا  متفواوتی را بورآورده   شوند تا ددفتوصیلی در یر می

                                                           
6 Entwistel & Ramsden 
7 Biggs 
8Achievement learning approach 
9 Achievement Goal Orientation 
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نضواو  و  دا ممدم اسوتل کسود   [. ایم ددف13] سااند
جووویی اا  ل دور 1تأییوود مووود ت دیگووران )يملدرد رایووی

 ل 2نضاو  منفوی و يودم تأییود دیگوران )يملدرد ریوز      
افزایش شایستگی و کسد مهار  بر م نا  نضاو  درونی 

  و اجتناب اا يودم فهو  یوا شدسوت در     3فرد )ت ور رایی
 [.  14] باشد  4)ت ور ریز یاد یر  

-رفتل باوردوا  دانوش   یر  ددف پیشيالوه بر جهت

انجوام یو     درا  کت آنان بوت خوود     درجتبارهآمواان در
[ل يواملی کلیود  و مهو     18و  15] دارنود تدلیف اطمینان 

آمواان رو  تدابیفی برا  درک انگیزه فرا یران است. دانش
کننود  تر کار میدانندل سختکت خود را شایستت انجام آن می
 ندارندآمیزش م کردن موفقیتتا تدابیفی کت ايتماد  بت تما

شان را رو  تجزیوت  [ در نتیجت تمایل دارند انرژ 16و 17]
و تولیل مشدال  متمرکز سوااندل در حوابی کوت افوراد بوا      

دایشوان  دوا و مهوار   ح  خودکارآمد  پاییمل بت توانوایی 
کنند و ن ل اا تالش برا  حل مسوأبتل شدسوت را   ش  می
باوردوا  منفوی اسوتر  را    [. ایوم  19] کننود بینی موی پیش

  مو ثر اا رویدرددوا  شوناختی را    افزایش داده و استفاده
[ و یوا  21] منجرشوده برد و در نهایت بت شدست تولیل می

ممدم است سالمت روانی فرا یوران را تووت توأثیر نورار     
آمواان صرفا بت توانوایی و بوت دسوت    پ  دانش [.21] ددد

آمیوز یو  تدلیوف    آوردن مهار  برا  انجام دادن موفقیت
  ایوم  نیاا ندارند بلدت آنان بت ایجاد ی  باور نو  دربواره 

توانندل با موفقیت تدلیوف را انجوام ددنود نیواا     دا میکت آن
 دارند.

دوا   دا  مختلف و بررسی پوهودش با توجت بت دید اه
 یور  دودف پیشورفت و باوردوا      موجودل تئور  جهوت 

یزش بت چگوونگی  خودکارآمد  بت ينوان جزء شناختی انگ
-اند و تفواو  شان وابستتتفسیر فرا یران اا معانی تجربیا 

دوا  یواد یر  و یواددار     دا  فرد  آنوان را در مونعیوت  
ا  ساادل اما با توجت بت ایوم کوت یواد یر  شو دت    نمایان می

متعامل و پیویده اا يوامل متعدد شناختی و انگیزشی استل 
دوا   م اجوزال در  وروه    ارت اط در ی  اا ایسه  و نووه

دا   ونا ون توصیلی ممدم امینتجمعیتی مختلف و پیش

                                                           
1 Performance-Approach 
2 Performance-Avoidance 
3 Mastery-Approach 
4 Mastery-Avoidance 

دوا  است تابع ابگودا  متنويی باشد. در ایم بواره پوهودش  
 یر  ددف ت ور  و رویدورد  ددند کت بیم جهتنشان می

 دارد  مد ت و معنادار وجود یاد یر  يمیق فرا یران رابات
بینووی يملدرد رایووی پوویش[ و ت ور رایووی و 23و  22ل 21]

و  28ل 25ل 24] اسوت کننده مد ت رویدرد يمیق یواد یر   
ددند کت [؛ اا سو  دیگر نتایج برخی ماابعا  نشان می27

  مد ت رویدرد یواد یر   کنندهبینی رچت ت ور رایی پیش
-يمیق استل يملدرد رایی رویدرد یاد یر  يمیق را پیش

ج برا  رویدرد یواد یر   نتای [ل23و  26ل 21] کندبینی نمی
دوا میوان   ا  دیگر است در برخوی پوهودش  ساوی بت  ونت

[ و 27و  29ل 25] ساویددف ت ور  و رویدرد یاد یر  
[ 25] سواوی میان ددف يملدرد رایی و رویدرد یاد یر  

-ا  اا پهودشاستل اما در پاره  مد ت  زارش شدهرابات

اش سواوی  ا  بیم ادوداف ت وور  و پوردا   دا دیچ رابات
 [.  28] است زارش نشده 

سوار و   -دا  پوار  در رابات با خودکارآمد ل پهودش
[ نشوووان داد کوووت  2] خیّووور[ و سووویف و 31]5ردفوووورد

خودکارآمد ل رویدرد یاد یر  يمیق و حصوبی را بت طور 
بینوی  مد ت و رویدرد یاد یر  ساوی را بت طور منفی پیش

[ 31] کیوامنش پورل حجاا  و کند. اا سو  دیگر موسممی
شان نشان دادندل خودکارآمود  بور راد رددوا     در پهودش

 8یاد یر  اثر مستقی  و منفی دارد. دمونیم پهودش کووردا 
[ نشان داد کت س   یاد یر  پردااش يمیق در ارت واط  32]

میووان خودکارآموود  و موفقیووت نقووش میووانجی دارد امووا   
ا  بورا   واسوات [ دیچ نقوش  33]7ل فینی و ژس ابو باند

فرایند يمیق پردااش اطاليوا  در ارت واط میوان باوردوا      
 ونوت کوت   خودکارآمد  و يملدرد توصیلی نیافتنود. دموان  

 یر  دودف پیشورفت و     جهتددد راباتنتایج نشان می
باوردا  خودکارآمود  بوا رویدرددوا  یواد یر  چنودان      

ی کنود در حواب  روشم ن وده و اا ابگو  یدسانی ت عیت نمی
تواند بت فرا یرانی کت در کت تعییم ایم ابگودا  ارت اطی می

دا  کارآمود  بورا  یواد یر  و موفقیوت     جستجو  شیوه
  فراینود یواد یر    بیشتر دستندل کمو  نمایود توا دربواره    

ساا  آن بپردااند. در راستا  توقق ایم بیندیشند و بت بهینت

                                                           
5 Part- Sala & Redford 
6 Curda 
7 Bandalos, Finny & Geske 
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 یور   ددفل پهودش حاعر در پوی تعیویم راباوت جهوت     
دف پیشرفت و باوردوا  خودکارآمود  بوا رویدرددوا      د

آموواان  یاد یر  و ت ییم ابگو  رویدرددا  یاد یر  دانش
 است.

 هاي پژوهشسوال
 یور  دودف     آیا بیم رویدرددا  یاد یر  و جهوت 1

 ؟پیشرفت رابات وجود دارد
  آیا بیم رویدرددا  یاد یر  و خودکارآمد  راباوت  2

 ؟وجود دارد
 یر  ددف پیشرفت و خودکارآمد  در  سه  جهت 3
 بینی رویدرددا  یاد یر  چقدر است؟پیش

 پژوهش روش
پووهودش توصوویفی و اا نووو  دم سووتگی اسووت.   ایووم
دا کیفیت یاد یر  و ددف خود اا یواد یر  را اا  آامودنی

دا  رویدرددوا  یواد یر ل   طریق پاسخگویی بت پرسشنامت
 یوور  دوودف پیشوورفت و باوردووا  خودکارآموود  جهووت

مشووخک کردنوودل سووپ  بووا در اختیووار داشووتم نموورا     
بینوی رویدرددوا  یواد یر  بوت     ابگوو  پویش   آموااندانش

 دست آمد.
آموا دختور و پسور   دانش 969در ایم پهودش اا تعداد 

دوا  ریاعویل يلوووم تجربوی و يلووم انسوانی شووهر      رشوتت 
[ بت 34]1کرجسی و مور اننفر بر اسا  جدوع  261بیجارل
  انتخاب شدند. ا  بت ينوان نمونت  تصادفی ط قتشیوه
ایووم  :2(AGQ) پیشننر   ي هنن  پرسشننمه   .1

پرسشنامت توسط ابیو  و م   ریگور ساختت شده است و 
 یوور  ت ور رایوویل ت ور ریووز ل   چهووار م بفووت جهووت  

[. برا  در 22] سنجديملدرد رایی و يملدرد ریز  را می
مشخک شده است. مقیا  دا ست  ویت  یر اا جهت کدام

اصوال در موورد موم صوووی     ) بخشوی  5آن اا یو  طیوف   
نیستل در مورد مم صوی  نیستل نظر  نودارمل در موورد   
مم صووی  اسوت و کوامال در موورد موم صووی  اسوت         

 5توا   1  شود کت بت در کدامل بوت ترتیود نموره   تشدیل می
ورپور روایی و پایایی ایوم  [. جوکار و در22]  یردتعلق می

پرسشنامت را با استفاده اا تولیل يواملی اکتشوافی و آبفوا     

                                                           
1 Kerjcie and Morgan 
2 Achievement Goal Questionnaire 

کرون اخ مواس ت کردند. ایم موققان عراید آبفا  کرون اخ 
 یوور  ت ور رایوویل دووا  فريووی جهووت را بوورا  مقیووا 

يملدرد راییل ت ور ریوز  و يملدرد ریوز  بوت ترتیود     
[. 35] کردنود ش  وزار  68/1و  77/1ل 54/1ل 81/1عراید 

در پهودش حاعر ايت ار پرسشونامت موذکور بوا اسوتفاده اا     
دوا  فريوی    آبفا  کران واخ مواسو ت شود و بورا  مقیوا      

 یوور  ت ور رایوویل يملدرد رایوویل ت ور ریووز  و جهووت
و  63/1ل 61/1ل 64/1يملدرد ریووز  بووت ترتیوود عووراید 

 بت دست آمد. 62/1

ي راهبردهننهي ايزیي ننا  ننراي   پرسشننمه  . 2
  پینتریچ و ایم پرسشنامت بت وسیلت :3(MSLQيهدگیري )

 انگیزشی رو  ساختت شد و دارا  دو مقیا  باوردا  د 
 ذار  درونی و اعاراب امتووان  و  خودکارآمد ل اراش)

راد رددا  یواد یر  خوودتنظیمی )اسوتفاده اا راد رددوا      
دووا  ایووم  [.  ویووت36] اسووتشووناختی و خووودتنظیمی   

 "ا  اا  زینوت دا  بستت پاسو  پونج  نو  آامونپرسشنامت اا 
کوامال در موورد موم    "توا  "اصال در مورد مم صوی  نیست

  انتخواب شوده   باشد کت بت اوبیم  زینوت می "صوی  است
 یرد. رامشوت و  تعلق می 5  و بت آخریم آن نمره 1  نمره

حسینی نسد روایی و پایوایی آن را بوا اسوتفاده اا تولیول     
و آبفووا  کرون وواخ مواسوو ت کردنوود. ایووم  يوواملی اکتشووافی

موققووان بوورا  خودکارآموود ل اراش  ووذار  درونوویل    
اعاراب امتوان و راد رددوا  شوناختی و فراشوناختی بوت     

را  زارش  86/1و 48/1ل 77/1ل 41/1ل 86/1ترتید عراید 
دوا   آور  دادهدر ایوم پوهودش بورا  جموع     [.39] کردند

دکارآموود  ایووم خو  ویووت 9مربوووط بووت خودکارآموود  اا 
پرسشنامت استفاده شود و پایوایی آن بوا اسوتفاده اا عورید      

  بت دست آمد. 79/1آبفا  کرون اخ 
ایووم : 4(SPQ)  طهلعنن ي  راگننرد پرسشننمه   .3

[ و فواک ل مو    9] پرسشنامت بت وسیلت بیگوز سواختت شود   
[. 38] کردنود   ویت خالصوت  16آن را در  5مانو  و وایدنر

در ایم پرسشنامت برا  در کودام اا رویدرددوا  یواد یر     
 3برا  راد رد و   ویت 3)  ویت 8 ساویيمیقل حصوبی و 

 ویت برا  انگیزه  مشخک شده کت رویدرد یاد یر  مورد 

                                                           
3 strategies for learning Questionnaire 
4Study process Questionnaire 
5 Fax., Mc Manus, & Widner 
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بوت  ) بخشوی سنجد مقیا  آن اا ی  طیوف پونج   نظر را می
نودر ل  وادی اونووا ل نیموی اا اونووا ل بیشوتر اونووا  و     

 1  کت بت در کدامل بت ترتید نمره شود  تشدیل میدمیشت
[. روایی و پایایی ایوم پرسشونامت را   38]  یردتعلق می 5تا 

پارسا و ساکتی با استفاده اا تولیل ياملی اکتشافی و آبفوا   
کرون اخ مواس ت کردند. آنان عوراید آبفوا  رویدرددوا     

ل 82/1یاد یر  سواویل يمقوی و حصووبی را بوت ترتیود      
[. در پووهودش حاعوور 37] کردنوود ووزارش  72/1و  59/1

عراید آبفا  کرون اخ برا  رویدرددا  یاد یر  ساویل 
بوت دسوت    76/1و  67/1ل 68/1يمیق و حصوبی بت ترتید 

 آمد.
در ایم پهودش برا  بررسی وجود رابات بیم متغیردا  

بینوی  بیم و مالک اا روش دم سوتگی و جهوت پویش   پیش
بوویم اا روش رو  متغیوور پوویش تغییوورا  متغیوور مووالک اا

   ام بت  ام و سواده  اسوتفاده   بت شیوه) چند انتر رسیون 
دووا  آمووار  فورض شود. ن وول اا دوور  ونوت تولیوولل پوویش  

شواخک تومول و آمواره    ) خاوی چنودد    مانندر رسیون 
VIFنموودار بواک  پوال  ل مدفوی     ) پر دا   ل ن ود داده
ت عیت ) نمونت ل نرماع بودن <M6+51Nفرموع ) نمونتبودن 

ا  دوا  راباوت  اا نضیت حد مرکز : نمونت باید در پوهودش 
ل خاوی  دا  کجی و کشید ی نفر باشد و آماره 31بیش اا 
 دوا مانوده نمودار پراکند ی ل یدسانی پراکند ی بوانی ) بودن
دا  استاندارد شده  و استقالع ماندهنمودار پراکند ی بانی)

واتسووم  بررسووی شوودند و آموواره دوربوویم ) دووامانوودهبووانی
انود.  دوا  موذکور موقوق شوده    فرضمشخک شد کت پیش

 استفاده شد. SPSSدا اا نرم افزار دمونیم برا  تولیل داده

 هایافته

 ههي توصیفا رويکردههي يهدگیري، اه ا  پیشر   و خودکهرآ  ي دايش آ وزان. آ هره1 ج ول

 انحراف استاندارد ميانگين متغير

 21/5 95/21 روردرد عميق

 45/4 14/22 روردرد حصولی

 88/5 16/15 روردرد سطحی

 96/2 51/11 تبحرگراری
 75/2 17/11 عملدردگراری

 93/2 81/7 عملدردگررزی

 91/2 62/7 تبحرگررزی

 19/5 82/32 خودکارآمدی

261 n = 
 یاد یر  رویدرد کت دددمی نشان 1 جدوع نتایج
 میان در را میانگیم بیشتریم ت ور رایی ددف و حصوبی

دانش پیشرفت ددف  یر جهت یاد یر ل رویدرددا 
  .اندداده اختصاص خود بت آمواان

 گیري اه ا  پیشر  .  هتريس همبستزا  ین رويکردههي يهدگیري و جه 2 ول ج

 عملدردگررزی عملدردگراری تبحرگراری سطحی رادگيری حصولی رادگيری عميقرادگيری  متغير

       رادگيری عميق

      48/1** حصولیرادگيری

     36/1** -61/1** رادگيری سطحی

    -85/1** 37/1** 85/1** تبحرگراری

   +84/1** -52/1** 41/1** 47/1** عملدردگراری

  -86/1** -81/1** 51/1** -27/1** -46/1** عملدردگررزی

 88/1** -52/1** -72/1** 55/1** -22/1** -55/1** تبحرگررزی

261 n =   *15/1> P   **11/1> P 
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ددد بیم نشان می  2)جدوع ماتری  دم ستگی       
   یر  ددف پیشرفت راباترویدرددا  یاد یر  و جهت
بیم ت ور رایی با رویدرد  معنادار وجود دارد و رابات

  و رویدرد یاد یر  p<11/1ل = 85/1r) يمیقیاد یر  
   اا دمت بیشتر است.p<11/1ل = r -85/1) ساوی

 .  هتريس همبستزا  ین رويکردههي يهدگیري و خودکهرآ  ي3ج ول 
 روردرد سطحی حصولیروردرد  روردرد عميق متغير

    روردرد عميق

   48/1** روردرد حصولی

  -36/1** -61/1** روردرد سطحی

 -52/1** 41/1** 52/1** خودکارآمدی

261    n =*15/1>     P **11/1>       P 
ددد رویدرددا  یاد یر  و ماتری  دم ستگی نشان می

  دارد کت اا ایم میانل رابات راباتخودکارآمد  با د  
و   P<11/1ل = r -52/1) خودکارآمد  رویدرد ساوی

اا دمت   P<11/1ل = r 52/1خودکارآمد  و رویدرد يمیق )
 بیشتر است.

 گیري ه   پیشر  ق  ر اسهس جه يهدگیري عمیپیش  یما رويکرد  گهمخالص  يتهيج رگرسیون گهم   . 4 ج ول 
 F P  B Beta t b P تعدرل شده R R² R² آماره

 1111/1 18/11 57/1 99/1 28/11 1111/1 31/115 42/1 42/1 85/1 تبحرگراری

 122/1 -29/2 -13/1 -23/1    43/1 43/1 85/1 عملدردگررزی

 
ت ییم ددندل در  ام اوع عرید نشان می 4نتایج جدوع 

اا واریان  رویدرد  42/1مواس ت شده بر اسا  ت ور راییل 
کند. با ورود متغیر يملدرد ریز  در یاد یر  يمیق را ت ییم می
یابد. دمونیم سه  افزایش می 43/1 ام دوم ایم مقدار بت 

بینی رویدرد یاد یر  ت ور رایی و يملدرد ریز  در پیش
با افزایش ت ور رایی و  استل یعنی -13/1و  57/1يمیق برابر 

کادش يملدرد ریز  بر میزان رویدرد یاد یر  يمیق افزوده 
  ردد.می

 گیري ه   پیشر  جه   ر اسهس حصولايهدگیري  یما رويکرد پیش گهمخالص  يتهيج رگرسیون گهم   . 5 ج ول
 F P  B Beta t b P تعدرل شده R R² R² آماره

 1111/1 89/3 28/1 42/1 57/13 1111/1 81/31 15/1 18/1 41/1 تبحرگراری

 114/1 95/2 21/1 31/1    16/1 16/1 43/1 عملدردگراری

 
اوع عرید ت ییم   امددندل کت در نشان می 5نتایج جدوع 

اا واریان  متغیر  15/1مواس ت شده بر اسا  ت ور راییل 
کند. در  ام دوم با ورود رویدرد یاد یر  حصوبی را ت ییم می

یابد. دمونیم سه  افزایش می 16/1يملدرد راییل ایم مقدار بت 

بینی رویدرد یاد یر  ت ور رایی و يملدرد رایی در پیش
استل یعنی با افزایش  21/1و  28/1حصوبی بت ترتید برابر 

ت ور رایی و يملدرد راییل بر میزان رویدرد یاد یر  حصوبی 
 آمواان افزوده می شود.دانش

 گیري ه   پیشر  سطحا  ر اسهس جه يهدگیري  یما رويکرد پیش همگخالص  يتهيج رگرسیون گهم   . 7 ج ول
 F P  b Beta t b P تعدرل شده R R² R² آماره

 1111/1 -24/8 -45/1 -68/1 73/28 1111/1 44/77 42/1 43/1 85/1 تبحرگراری

 15/1 -13/2 -18/1 -33/1    44/1 44/1 87/1 عملدردگراری

 144/1 12/2 13/1 25/1    45/1 45/1 87/1 تبحرگررزی
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  اوع عرید کت در مرحلت ددندنشان می 8نتایج جدوع 
اا واریان   42/1ت ییم مواس ت شده بر اسا  ت ور رایی 

کند. با ورود يملدرد رایی رویدرد یاد یر  ساوی را ت ییم می
و در  ام سوم با  44/1  دومل مقدار عرید ت ییم بت در مرحلت

یابد. افزایش می 45/1ورود ت ور ریز  میزان عرید ت ییم بت 

سه  ت ور راییل يملدرد رایی و ت ور ریز  در دمونیم 
ل -45/1بینی رویدرد یاد یر  ساویل بت ترتید برابر پیش
استل یعنی با کادش ت ور رایی و يملدرد رایی  13/1و  -18/1

 شود.و افزایش ت ور ریز  بر میزان رویدرد ساوی افزوده می

  ر اسهس خودکهرآ  ييهدگیري  یما رويکردههي  ختلف سهده پیشرسیون خالص  يتهيج رگ. 6ج ول 

 R R² F P  B t  P  پيش بين

 1111/1 14/11 53/1 53/3 1111/1 11/68 27/1 52/1 قرادگيری عمي

 1111/1 21/7 35/1 52/11 1111/1 13/52 18/1 41/1 حصولیرادگيری 

 1111/1 -12/11 -57/1 92/33 1111/1 51/111 27/1 51/1 سطحیرادگيری 

 
درصد اا  27/1ددندل خودکارآمد  می 7نتایج نشان جدوع      

کند و سه  واریان  رویدرد یاد یر  يمیق را ت ییم می
باشدل یعنی در می 52/1بینی ایم رویدرد پیش درخودکارآمد 

رویدرد یاد یر  چت میزان خودکارآمد  افزایش یابد بر میزان 
ددند  ردد. دمونیم نتایج نشان میآمواان افزوده میيمیق دانش

اا واریان  رویدرد یاد یر  حصوبی را  15/1کت خودکارآمد  
بینی ایم رویدرد کند و سه  خودکارآمد  در پیشت ییم می

خودکارآمد  افزایش یابد بر  استل یعنی در چت میزان 41/1
 ردد. آمواان افزوده میصوبی دانشمیزان رویدرد یاد یر  ح

اا  28/1ددند کت خودکارآمد  کت نتایج نشان میدیگر ایم
کند و سه  خودکارآمد  واریان  رویدرد ساوی را ت ییم می

استل یعنی با  -52/1بینی رویدرد یاد یر  ساوی در پیش
آمواان میزان رویدرد ساوی آنان افزایش خودکارآمد  دانش

 یابد.کادش می

 گيريبحث و نتيجه
 یر  ددف   جهتددف ایم پهودشل بررسی رابات

پیشرفت و باوردا  خودکارآمد  با رویدرددا  یاد یر  و 
 یر  ددف پیشرفت و باوردا  خودکارآمد  تعییم نقش جهت

نتایج  آمواان بود.بینی انوا  رویدرددا  یاد یر  دانشدر پیش
مد ت و يملدرد ریز  بت ددندل ت ور رایی بت طور نشان می

کنند. دمادنگ بینی میطور منفیل رویدرد یاد یر  يمیق را پیش
[ 25] 1[ و بی  ر و و نی24] دیس دا  با ایم یافتت پهودش

نشان دادند کت ت ور رایی و يملدرد رایی رویدرد یاد یر  
کند. دمونیم پهودش پار  يمیق را بت طور مد ت پیش بینی می

                                                           
1Liem, Lau & Nie 

[ آشدار ساخت کت 2[ و سیف و خیّر ]31] ردفوردسار و 
انگیزش درونی با یاد یر  يمیق مرت ط بوده و ددف ت ور  بت 

دال دا  ادداف پیشرفت بر رشد مهار ينوان یدی اا م بفت
ت ور یافتم بر تدابیفل اراشمند  تجربت یاد یر  مستقل و 

ج یافتت دمسو با سایر نتای ایم تجربت انگیزه درونی تأکید دارد.
انگیز و دا  چابشدددل افراد با یاد یر  يمیقل مونعیتنشان می
دا  شناختی [ را ترجی  داده و بر کسد مهار 31] بخشبذ 

کنند و بت بهانت تر  سا  بار و ت ور یافتم بر تدابیف تأکید می
دار شدن احسا  شایستگی دست اا شدست و احتماع خدشت

دا  ر ایم یافتت با پهودشدارند. اا سو  دیگنمیاا تالش بر
 خیّر[ل خرمایی و 26] پور[ل موسم14]  ریگورابیو  و م  

بینی رویدرد یاد یر  [ م نی بر سه  يملدرد ریز  در پیش23]
يمیق نادمخوان است. در توجیت ایم تنانض ذکر ایم ندتت رام 

  نیافتترسدل بیم ادداف اجتنابی با ابگودا  سااشبت نظر می
[ پیشرفت 29] ورا [ل تعلل25] ساویمانند یاد یر  یاد یر  
  مد ت [ رابات41] توصیلی[ و يدم ث ا  41] ک توصیلی 

رسد کت پردیز اا وجود داردل پ  دور اا انتظار بت نظر نمی
يملدرد ریز   بت فراینددا  ساا ارانت ) اجتنابیادداف 

  دیگر نقش ت ور رایی و یافتت یاد یر  منجر شوند
بینی مد ت رویدرد یاد یر  حصوبی يملدرد رایی در پیش

سار و  -دا  پار پهودش لاست. دمادنگ با ایم یافتت پهودش
بینی رفورد نشان داد کت انگیزش درونی و بیرونی در دو پیش

اما پهودش سیف و خیّر  ؛[31] دستندکننده رویدرد حصوبی 
اد یر   یر  ددف درونی رویدرد ینشان داد کت  رچت جهت

تواند رویدرد حصوبی کندل ایم ددف نمیبینی میيمیق را پیش
[. در تفسیر ایم یافتت باید یادآور 2] نمایدمدار  را ت ییم )پیشرفت
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شد کت ا ر دستیابی بت موفقیت توصیلی و کسد نمرا  بار  
مانعی در راه کشف روابط جدید و ایجاد ساختاردا  نو  رددل 

بها  کنار ذاردن ت ور راییل ارجویت   بار بت کسد نمره
ددیل آ اه خوادد یافتل اما دنگامی کت ددف اراشیابی و نمره

شان باشدل پیشرفت و   نوانک یاد یر کردن فرا یران درباره
حصوع موفقیت مانعی در راه  ام برداشتم در جهت کسد ت ور 

تواند بر ماابد آمواشی نخوادد بود. بت بیان دیگر نمرا  می
آمواان را بت توانایی و ت ورشان در انجام تدلیف مامئم انشد

سااد و يالیق آنان در کسد نمرا  بار ممدم است بت ينوان 
  درونی آنان بت تدلیف تفسیر شود. در تأیید ایم دید اه يالنت

آمواان دوست دارند [ معتقدند دانش42] 1بپرل کرپو  و آینگار
بذ  درونی داشتت باشد و  شاندایی انجام ددند کت برایفعابیت

دمزمان بت پیامددا  بیرونی منجر  ردد. یافتت بعد  نقش 
بت ) ت ور ریز بت طور منفی  و )  راییت ور رایی و يملدرد
رویدرد یاد یر  ساوی است.  بینیطور مد ت  در پیش

دریافتند  2دمادنگ با ایم یافتت ابیو ل م   ریگور و  ی ل
 يمیقتوانند رویدرد یاد یر   رایی میادداف ت ور  و يملدرد

بینی نقات مقابل رویدرد یاد یر  ساوی  را بت طور مد ت پیش)
نماید ایم پهودشگران دمونیم دریافتند يملدرد ریز  نیز 

[. در ایم 22] کندبینی میرویدرد یاد یر  ساوی را پیش
پهودش بت دبیل دم ستگی بار  دو ددف يملدرد ریز  و 

با د  و دم ستگی بارتر ت ور ریز  با رویدرد ت ور ریز  
یاد یر  ساوی در مقایست با يملدرد ریز ل ایم ددف 

بینی نماید. در ت ییم نتوانست رویدرد یاد یر  ساوی را پیش
دا  فعلی باید ينوان کردل فرا یران ساویل مونعیت یافتت
دید انگیز یاد یر  را نت فرصتی اراشمندل بلدت بت ينوان تهچابش

آور تلقی کرده و بت منظور پردیز اا در ونت و مونعیتی استر 
ساا  سوء فه  و تع یر نادرستل ادراک يمیق و یدپارچت

دا و حقایق را بت منظور آفریدن روابط جدید و ایجاد اندیشت
-نهند. در يیم حاع ایم افراد تالش میساختاردا  نو کنار می

دا  ساوی یاد یر ل راد رددا و کنند کت با توسل بت مدانیس 
ناشایستگی و ناتوانایی خود را پنهان نموده و وجت و ايت ار خود 

دایشان بت خار نیندااند. در تقابل با یافتت کالسیرا در میان د 
[ 43] 3و چان و ر  [23] خیّر[ل خرمایی و 26] پورفعلی موسم

   مد تکنندهبینینشان دادند کت اددف يملدرد رایی پیش
رویدرد یاد یر  ساوی دستند. در ت ییم ایم تنانض ذکر ایم 

دا رسدل نتایج بت دست آمده اا پهودشندتت رام بت نظر می
دا  یاد یر ل ویه ی   يملدرد رایی بت مادیت باادهدرباره

                                                           
1 Lepper, Corpus & Iyengar 
2 Gable 
3Chan & Lai 

[ل تنو  نتایج در مورد 44] داردافراد و شرایط مویای بستگی 
یر  اا ابزاردا  متنو ل  يملدرد رایی ممدم است بت دبیل بهره

دا  آمواشی و انتظارا  معل ل متفاو  مقاطع توصیلی و مویط
دددل باشد. در رابات با خودکارآمد  نتایج نشان می

خودکارآمد ل رویدرد یاد یر  يمیق و حصوبی بت طور مد ت و 
کند. بینی میرویدرد یاد یر  ساوی را بت طور منفی پیش

دمادنگ با ایم یافتتل پهودش سیف و خیّر نشان داد کت 
راد رد   را ) حصوبیخودکارآمد ل رویدرد یاد یر  يمیق و 

-پیش بت طور مد ت و رویدرد یاد یر  ساوی را بت طور منفی

سار و ردفورد دریافتندل  -[. دمونیم پار 2] کندبینی می
بار بت استفاده اا  فرا یرانی کت بت ينوان افراد با خودکارآمد 

رویدرد یاد یر  يمیق و افراد با خودکارآمد  پاییمل بت استفاده 
پهودشگران  ایم [.31] بودنداا رویدرد یاد یر  ساوی متمایل 

دا  خود نشان دادند کت تغییرا  در رویدرددا  در عمم یافتت
یاد یر  فرا یران در طوع امان بت باوردا  خودکارآمد  آنان 

نیز نشان داد کت خودکارآمد  مراحل تفدر  4ست. فموابستت ا
نماید و بینی میرفتار ياد ل درک و تعمق  را پیش) تأملی

رویدرددا  ساوی و يمیق اا طریق خودکارآمد ل فهمیدنل 
[. 45] ددديمل ياد  و پیشرفت توصیلی را توت تأثیر نرار می

[ و آذرل 25] دمداران  مشابهی در پهودش بی  و نتیجت
  تأثیر مستقی  [ درباره48] 5بواسانیل مالحمید  و امینی

خودکارآمد  بر راد رددا  یاد یر  يمیق بت دست آمد. شاید 
یاد یرند ان دست آمده  ویا  ایم مالد باشد کت نتایج بت
کارآمد دنگام انجام تدابیف در یر  ذدنی بیشتر  دارند خود
تر  و تعهدا  نو ل ادداف چابش برانگیز را انتخاب کرده [47]

دال [. در تقابل با ایم یافتت46]در دستیابی بت اددافشان دارند 
پور و دمداران نشان داد کت خودکارآمد  بر پهودش موسم

[. با توجت بت ایم کت در 31] داردراد رددا  یاد یر  تأثیر منفی 
دا بیم خودکارآمد  و پهودش فعلیل دمگام با بیشتر پهودش

شودل   مد ت دیده میراد رددا  یاد یر  راباترویدرددا و 
بینی شاید بتوان تنانض مشادده شده را با توجت بت مدع پیش

پور و دمداران توجیت راد رددا  یاد یر  در پهودش موسم
کرد. در مدع فرعی ایم موققان راد رددا  یاد یر  اا طریق 

یر شود و بیم دو متغبینی میددف ت ور  و خودکارآمد  پیش
ددف ت ور  و خودکارآمد   دم ستگی وجود داردل ) بیمپیش

اما بت دبیل دم ستگی بارتر ددف ت ور  و راد رددا  یاد یر  
  ماندهدر مقایست با خودکارآمد ل امدان ت ییم واریان  بانی
 راد رد یاد یر  اا طریق خودکارآمد  میسر ن وده است.

                                                           
4 Phan 
5 Azar, Lavasani, Malahmadi & Amini 
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م اح  نظر   دا  ایم پهودش دمسو بادر مجمو  یافتت
کند کت خودکارآمد  ی  نقش نو  بندورا ایم فدر را تأیید می

کند و ی  واسات بیم ياملیت باا  می 1در ياملیت انسانی
[ و 15] استانسانی و انوا  پیامددا  رفتار اا جملت یاد یر  

پذیر است و اا آن کت خودکارآمد  انعااف[. با توجت بت ایم18]
در نگرش نس ت بت خود و جهان  دا  فرد جا کت تفاو 

[ل 11] کندپیرامونیل در رشد خودکارآمد  نقش م ثر ایفا می
دا  يمد  بت وسیلت خودکارآمد  سا  پاییم مودود یاد یر 

[. 3] یابدشود و بت وسیلت خود کارآمد  سا  بار افزایش میمی
پ  رویدرددا  یاد یر  و باور بت توانایی برا  یاد یر  در دو 

دا آن دیگر  نیز آن د  تأثیر ذار دستند و با به ود درکدام اابر 
 .یابدبه ود می
دا  دا  پهودشل نداتی را برا  نظامیافتت اا نظر کاربرد  

ا  معلمان و آمواشی در رابات با توانمندساا  يلمی و حرفت
فرا یران در بر دارد. با شناخت يلمی اا مادیت و کارکرد 

و يوامل دم ستت با آنل معلمان اا ی  سو رویدرددا  یاد یر  
مانند خالصت ) فراشناختیبا آمواش راد رددا  شناختی و 

بند  کردن ماابدل مدیریت امان در حیم یاد یر   کردنل ط قت
-آمواانل آنان را بت ت ور یافتم بر ماابد و اتخاذ ددفبت دانش

دا  ساانده یاد یر  ترغید نمایند و اا سو  دیگر با بت 
مانند ابگو  ) خالنانتدا  تدری  نویم و کار یر  انوا  روش

کلمتل ایفا  نقشل بو   رودیل یاد یر  اکتشافی   –نگاره 
تر  برا  ایجاد یاد یر  معنادار و بذ  بخش دا  اثربخششیوه

دا  مختلف و ی  ح  نو  احسا  شایستگی در  روه
با پردیز اا  توانندفرا یران بر زینند. در يیم حاع معلمان می

دا  شتاب ادهل تر  اا ارتداب بت خاا و اشت اه در نضاو 
آمواان را کادش داده و با ایجاد فضایی امم و پذیرال آنان دانش

را بت چابش بیشتر با ماابد درسی ديو  نمایند. دمونیم با 
آموان درباره انوا  رویدرددا  ساانده و آ ادی بخشی بت دانش
توانند مس وبیت بیشتر  برا  خود آنان میغیرساانده یاد یر ل 

-دا  ساانده در پی شیوهدر یاد یر  را پذیرفتت و با اتخاذ ددف

 دا  م ثر یاد یر  و کسد موفقیت توصیلی باشد.

آمواان رام بت یادآور  است کت جامعت آمار  پهودش دانش
دا  دوم و سوم متوسات بوده است. چون آنها در حاع پایت
دا  توصیلی خود نش تخصصی پایت در رشتتددی داشدل

ددی انوا    کافی برا  شدلبودندل ممدم است کت تجربت
اند کت  یر  ددف خویش نداشتترویدرددا  یاد یر  و جهت

ایم امر استن اط ناعی اا روابط بت دست آمده را با مشدل مواجت 
شودل برا  سااد. در نتیجت بت پهودشگران آتی توصیت میمی

                                                           
1 Humanagency 

بت درکی روشم ااایم روابطل ایم پهودش را در سایر  تیابیدس
بت ویهه دانشجویان کارشناسی و بارتر  انجام ) توصیلیمقاطع 
 ددند.
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