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 مقدمه  
یر وثر بر پیشرفت تحصیلی، متغییکی از عوامل انگیزشی م

اهداف پیشرفت است. اهداف پیشرفت پیشنهاد شده به وسیله 
[ در منابع مربوط به 3] 2[؛ و ایمز2] 1[؛ نیکولز1دویک ]

انگیزش پیشرفت، بعنوان یکی از برجسته ترین جوابگوهای 
رفتار، شناخت و عاطفه افراد در محیطهای مرتبط با مهارت 

 [. 4مطرح می باشد]
اهداف پیشرفت مرتبط با اهدافی است که پایه و اساس 
انگیزش فرد برای انجام رفتار های خاصی در  در بافت های 

[، که این اهداف به نوبۀ خود منجر به پیامد 5مختلف است]
[. 6های متفاوتی درطیف وسیعی از موقعیت ها می گردند ]
د انبا این حال در این مورد که  اهداف پیشرفت چگونه می تو

 عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد، شناخت کمی وجود دارد.
از میان متغیرهای انگیزشی، اهداف پیشرفت سازه ای 
مهم برای فهم رفتار در محیط های آموزشی به شمار می رود. 
این سازه، انگیزه تحصیلی دانش آموزان را تشکیل می دهد، 

ه سوی هدف چرا که تالش و رفتار هدفمند را به طور منظم ب
 [. 7هدایت می کند]

در نظریه ی ارائه شده توسط  نظریه اهداف پیشرفت:
[اهداف پیشرفت جهت گیری های 2] [ و نیکولز1دویک ]

خاص موقعیتی هستند که تمایل برای ترقی، رشد، اکتساب 
دانش و یا نشان دادن شایستگی خود در یک بافت ویژه را 

رض می کند که نظریه اهداف پیشرفت فنشان می دهند. 
رفتار دانش آموز در محیط آموزشی به وسیله اهداف پیشرفت 
هدایت می شوند و این اهداف رویکرد فرد برای تعامل ، و 
ارزشیابی از عملکرد در یادگیری مدرسه  را تعیین می 

[. با این حال در، این مفهوم سازی، اهداف پیشرفت 8کنند]
 نظر گرفته می شود، به عنوان یک پدیده پویا و چند وجهی در

که نه تنها وابسته به موقعیت است، بلکه وابسته به یک حوزه 
خاص آموزشی است و مرتبط با ویژگی های بافتی در محیط 

[. نظریه اهداف پیشرفت از این موضوع 9یادگیری می باشد ]
حمایت می کند که اهداف پیشرفت دانش آموزان بهترین 

ارها، و انگیزش در عامل برای تبیین شناخت خود، رفت
(، و 1995یادگیری است، حمایت می کند)یوردن، میهر، 

مجموعه ای بزرگ از تحقیقات اعتبار استفاده از نظریه اهداف 
پیشرفت به منظور درک و ارتقاء تغییرات رفتاری در یادگیری 

 [.10نشان دادند]

                                                           
1 Nicholls 
2 Ames 
3 Archer 
4 normative-besed standards 

 
در ادامه به روند شکل گیری و تحول سازه ی  اهداف  

 خواهد شد. پیشرفت پرداخته
در ابتدا یک تقسیم بندی دوگانه از  اهداف دوگانه:

اهداف پیشرفت مطرح و ارائه گردید، در این مفهوم سازی 
فرض می شود که دو هدف یا دلیل اصلی وجود دارد که تعیین 
می کنند چرا افراد درگیر در رفتار پیشرفت می کنند. یکی 

و  گیجهت گیری هدفی تبحری که تمرکز بر رشد شایست
بهبود مهارت ها را منعکس می کند در جهت گیری هدفی 

[. با 11عملکردی، که تمرکز بر توانایی را منعکس می کند]
توجه به نظریه اهداف پیشرفت، جهت گیری هدف یک 
چارچوب برای تفسیر و واکنش برای حوادث فراهم می 

[. این جهت گیری های هدفی منجر به عملکرد های 1کند]
وقعیت های تحقیقی و آموزشی می شوند. نتایج متفاوت در م

[ نشان می دهد که جهت 12مطالعات الیوت و هارکیویچ ]
گیری هدفی عملکردی منجر به افزایش انگیزش درونی در 

 افراد پیشرفت گرا می شود. 

[ باتوجه به پیشینه تحقیقاتی دو نوع 13] 3ایمز و آرچر
 د از اهدف تبحریاند که عبارتناهداف پیشرفت را معرفی کرده

آموزان دارای اهداف عملکردی بر و اهداف عملکردی. دانش
ارزشی تأکید دارند و توانایی خود را  -توانایی و احساس خود

با بهتر عمل کردن نسبت به دیگران از طریق پیش افتادن در 
دهند. کسب موفقیت در نشان می 4محور -معیارهای هنجار
ش همراه است. اما گیری با حداقل تالاین نوع جهت

آموزان دارای اهداف تبحری بر بسط و گسترش دانش
های جدید، بهبود سطح قابلیت و باال بردن احساس مهارت

خودکارآمدی تأکید دارند. این گروه همواره در جستجوی 
ای ندارند. چالش بوده و از درگیر شدن با مسائل جدید واهمه

د و بر این باورند آنها کالس درس خود را بیشتر دوست دارن
که در صورت تالش بیشتر، موفقیت بیشتری نصیب آنها 

 شود.می

[ نیز یک چارچوب سه وجهی 4اخیراً الیوت و همکارانش ]
اند که معرف یک بازنگری در از اهداف پیشرفت مطرح کرده

تبحر است. در این چارچوب سازه  -بندی دوگانه عملکردطبقه
عملکردی و  -یکردیاهداف عملکردی به دو دسته رو

است و سه هدف پیشرفت  عملکردی تقسیم شده -اجتنابی
عملکردی که  -اند: هدف رویکردیمتمایز از هم ترسیم شده

عملکردی که  -بر به نمایش گذاشتن مهارت ، هدف اجتنابی
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بر اجتناب از مهارت نداشتن و هدف تبحری که بر توسعه 
 مهارت و تبحر در تکلیف تمرکز دارد. 

خصوص مجموعه مطالعاتی که به رابطه میان اهداف در 
عاطفه و  )شناخت، 1تبحری و الگوهای سازش یافته یادگیری

 ای وجود دارد. بطوراند، اتفاق نظر قابل مالحظهرفتار( پرداخته
اند که اهداف تبحری بطور مثبتی کلی محققان گزارش کرده

ازش عمیق، با توانایی ادارک شده، استفاده از راهبردهای پرد
درگیری در تکلیف، نسبت دادن موفقیت به تالش و پایداری 

 [.14است ] ها مرتبطدر مواجهه با سختی
های مهم در همانطور که قبالً مطرح شد یکی از پیشرفت

 -حوزه اهداف پیشرفت وجود تفاوت بین اهداف رویکردی
عملکردی است. این تفاوت تا حدودی  -عملکردی و اجتنابی

وجود شواهد ناسازگار درباره اثرات اهداف عملکردی  به دلیل
عملکردی  -های مختلف است. اهداف رویکردیبر بازده

همانطور که از اسمش پیداست، حاکی از درگیری در تکالیف 
پیشرفت بنا به دالیل عملکردی است. در حالی که اهداف 

عملکردی ناظر بر عدم درگیری به منظور ضعیف  -اجتنابی
ن خود هستند. به طور کلی در آن نوع مطالعاتی که جلوه نداد

هر دو بعد اهداف عملکردی گنجانده شده است، این توافق 
عملکردی با الگوهای  -نظر وجود دارد که اهداف اجتنابی

 مرتبط است.  2نایافته یادگیریسازش
در حال حاضر تعدادی از نظریه  اهداف چندگانه:

انه را مطرح کردند، که پردازان حوزۀ  دیدگاه اهداف چندگ
نشان می دهد دانش آموزان  در یک زمان بیش از یک اهداف 

[. با این حال ، تا به امروز، 9پیشرفت را دنبال می کنند]
ماهیت اهداف چندگانه و ارتباط آن  با عملکرد های تحصیلی 
و آموزشی به عنوان یک سئوال بی جواب باقی مانده است 

[15 .] 
مفهوم سازی جدید از اهداف  در یک  : 2×2اهداف

از آن ارائه شده است، ماهیت  2×2پیشرفت، یک چهار چوب 
منجر به چهار اهداف پیشرفت قابل تفکیک  2×2اهداف 

 –عملکردی، رویکردی  –عملکردی، اجتنابی  -رویکردی
 -تبحری می شود. اهداف رویکردی -تبحری، و اجتنابی

ه بت است کعملکردی تالش برای نشان دادن شایستگی مث
معموال برای مقایسه با دیگران به کارگرفته می شود. در حالی 

عملکردی بر این متمرکز می شوند که  -که اهداف اجننابی

                                                           
1 adaptive patterns of learning 
2 maladaptive patterns of learning  
3 Anderman 
4 Meece 
5 Green & Miller 
6 Mecce  

ی تبحر –عملکردشان بدتر از دیگران نشود. اهداف اجتنابی 
متمرکز بر این هستند که فرصت ها را به منظور بهبود 

اجتنابی بر  – شایستگی از دست ندهد، و اهداف رویکردی
رشد شایستگی ها متمرکز می باشد. این اهداف چهار گانه نه 
تنها  جهت  هدف را به منظور تفسیر رویدادها در محیط 
پیشرفت هدایت می کنند و  بلکه الگوهای خاصی از شناخت، 

 [.16احساسات و رفتارها را  نیز فراهم می کنند.]
با الگوی عملکردی  -اما درمورد رابطه اهداف رویکردی

ر هایی دسازش یافته یا سازش نایافته یادگیری عدم توافق
[. به عنوان 9پردازان اهداف پیشرفت وجود دارد ]میان نظریه

 -[ دریافتند که اهداف رویکردی14و یونگ ] 3مثال آندرمن
عملکردی با استفاده از راهبردهای شناختی عمیق همبستگی 

ختی سطحی همبستگی منفی و با استفاده از راهبردهای شنا
[ دریافتند 17و همکارانش ] 4مثبتی دارد. در حالی که میس

عملکردی بطور مثبتی با راهبردهای  -که اهداف رویکردی
و  گیریشناختی سطحی رابطه دارد اما آنها بین این جهت

راهبردهای شناختی که نیاز به فرایند عمیق اطالعاتی دارد 
 ای نیافتند. رابطه

[  با نتایج مطالعه 18ه دوپیرات و مارین ]نتایج مطالع
[ نیز با 19[ همسویی دارد. گرین و میلر ]19] 5گرین و میلر

استفاده از یک مدل علّی دریافتند که اهداف تبحری رابطه 
مستقیمی با پیشرفت تحصیلی ندارد، بلکه این رابطه توسط 
راهبردهای پردازش شناختی عمیق و صرف تالش بیشتر 

شود. با این حال نتایج سایر مطالعات درمورد می گریمیانجی
رابطه اهداف عملکردی و راهبردهای پردازش سطحی 

[ 17و همکاران ] 6تاحدودی متفاوت است. برای مثال میس
مشاهده کردند که اهداف عملکردی با راهبردهای پردازش و 

 یادگیری عمیق و سطحی رابطه دارند، 
از نیمه  تی(:راهبردهای یادگیری) درگیری شناخ

دوم قرن بیستم به بعد که نقش عوامل شناختی در رفتار 
انسان به ویژه یادگیری آشکارتر گردید، این عقیده بطور 
روزافزونی در بین روان شناسان قوت گرفت که یادگیری 
انسان امر ثابتی نیست. یکی از عوامل موثر در یادگیری که 

کارداش و  قابل اکتساب است راهبردهای یادگیری است.
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[، راهبردهای یادگیری 20به نقل از سیف و مصرآبادی]1املوند 
را این گونه تعریف کرده اند: فعالیت های آشکار و پنهان 
پردازش اطالعات که در هنگام رمز گردانی به وسیله 
یادگیرندگان برای تسهیل در اکتساب، اندوزش و بازیابی 

فته به کار گر صحیح اطالعاتی که قبالً یاد گرفته شده است
 می شود.

برای درک بهتر راهبردهای یادگیری تعریف و توضیح پاره 
 ای از اصطالحات مهم و ضروری به نظر می رسد.

اصطالح شناخت به فرایندهای درونی ذهنی  :2شناخت
که در آنها اطالعات پردازش می شوند، یعنی راه هایی که ما 

ی دهیم، آنها را به وسیله آنها اطالعات را مورد توجه قرار م
تشخیص داده و به رمز در می آوریم، در حافظه ذخیره می 
سازیم و هر وقت که نیاز داشته باشیم آنها را از حافظه 
فراخوانده و مورد استفاده قرار می دهیم، اطالق می 

 [.21شود]
یا تفکر در باره تفکراصطالحی است که از  فراشناخت:

اطالعاتی گفته می شود  [ به21نظر فالول به نقل از کدیور]
که فرد از نظام شناختی خود دارد. با رشد و گسترش نظام 
شناختی در انسان، مجموعه ای از فرایندهای شناختی و 
نظارتی شکل می گیرد که موجب کارایی، انعطاف پذیری 
حافظه و یادگیری هدفمند و آگاهانه می شود. با توجه به 

بررسی یافته های اهمیت  شناخت وفراشناخت در آموزش، 
تحقیقاتی که در مورد میزان تاثیر این دو متغیر مهم بر 

ضروری  ،ت تحصیلی فراگیران انجام شده اندیادگیری و پیشرف
 به نظر می رسد.

البته حجم مطالعاتی که در این زمینه چه در داخل و  
چه در خارج از کشور صورت گرفته است بسیار زیاد است ،اما 

یج همسو و مشابهی نداشته و حتی گاه همه مطالعات  نتا
 نتایج آن ها متضاد و متناقض می باشد.

به عالوه کمتر پژوهشی در کشور ما  از  روش فرا تحلیل   
برای بررسی میزان تاثیر این متغیر ها بر پیشرفت تحصیلی 
 استفاده کرده است. در واقع پژوهش کریمی،فتح آبادی،

تحلیل یافته ها در زمینه  [ با عنوان فرا22پاکدامن و شکری]
اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناختی یادگیری بر بهبود 
عملکرد تحصیلی از معدود پژوهش هایی است که در این 
مورد صورت گرفته او  اندازه اثر بزرگی را برای آن گزارش 

[، لذا به نظر می رسد که انجام فرا تحلیل بر 22کرده است]
در مورد رابطه میان اهداف  روی مطالعات صورت گرفته

پیشرفت، راهبردهای شناختی و فراشناختی از اهمیت و 
ضرورت  ویژه ای برخوردار باشد. از سویی هیچ تحقیقی در 

                                                           
1 Kardash & Amlund 
2 cognition 

کشور ما یافت نشد که با استفاده از روش فرا تحلیل به بررسی 
یافته های مربوط به مدل های معادالت ساختاری انجام شده 

بط علی میان این متغیر ها  بپردازد و از در مورد  تاثیر و روا
این طریق تاثیر این متغیر ها را بریادگیری، عملکرد و 
پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار دهد، که این نکته  خود 

 دلیلی است برای ضرورت  انجام تحقیق حاضر . 
در ادامه به الگوهای نظری و مفهومی ارایه شده از روابط 

و متغیر های شناختی و فراشناختی میان اهداف پیشرفت 
پرداخته خواهد شد .این متغیر ها نقشی واسطه ای و انگیزشی 

 در عملکرد تحصیلی یادگیرندگان دارند.
الگو های مفهومی موجود از روابط میان اهداف 

ای یکی از الگو ه  پیشرفت و سایر متغیر های انگیزشی:
متغیر های مفهومی موجود از روابط میان اهداف پیشرفت و 

[ 16انگیزشی، الگوی آندرمن و میهر به نقل از کاپالن و میهر ]
است  که در شکل زیر نمایش داده شده است. براساس این 

ای آموزان و خودکارآمدی آنها، نقش واسطهمدل، اهداف دانش
های عاطفی و میان ادراک آنان  از ساختار مدرسه و بازده

آموزان از تأکید ر دانشرفتاری دارند. بدین معنا که تصو
گیری هدفی، بر پذیرش مدرسه روی نوع خاصی از جهت

آموزان و باورهای فردی آنها اثر اهداف پیشرفت دانش
آموزان نیز به گذارد و نوع اهداف پیشرفت و باورهای دانشمی

 های عاطفی و رفتاری آنها تأثیر دارد.نوبه خود بر بازده
ف اصلی پژوهش حاضر با توجه به  آنچه ذکر شد، هد

انجام مروری نظامدار بر مدل های ساختاری ارائه شده از 
روابط میان اهداف پیشرفت، راهبرد های شناختی و 

 فراشناختی و پیشرفت تحصیلی  در کشور ایران است.

 های پژوهشسوال
آیا اهداف پیشرفت سه گانه اثر مستقیم و معناداری بر  -1

 پیشرفت تحصیلی دارند؟      
 –تاثیر مستقیم اهداف تبحری و اهداف رویکردی  -2

 چگونه است؟ عملکردی بر راهبرد های فرا شناختی
تاثیر مستقیم راهبردهای شناختی و راهبردهای  - 3

 فراشناختی  بر پیشرفت تحصیلی چگونه است؟ 
 –اثر غیر مستقیم اهداف تبحری و اهداف رویکردی  -4

ی و فرا شناختی بر پیشرفت  عملکردی از طریق راهبرد های شناخت
 تحصیلی چگونه است؟ 

در این پژوهش ها  از چه ابزار هایی برای سنجش متغیر  -5
های اهداف پیشرفت ، راهبر های شناختی و فراشناختی و پیشرفت 

 تحصیلی  استفاده شده است؟
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 [16ن و میهر )به نقل از كاپالن و میهر( ]. مدل نظری اهداف پیشرفت ارائه شده توسط آندرم1نمودار

 روش پژوهش
روش پژوهش حاضر عبارت است از مرور نظامدار مبتنی 

که یکی از روش های مورد استفاده در پژوهش   1بر روایت
های فرا تحلیلی است . این روش قابل استفاده برای مطالعات 
کمی و کیفی بوده و زمانی که مطالعات انتخاب شده برای 

رور فرا تحلیل کامالً شبیه به هم نباشند، از این روش م
 2استفاده می شود)هایز و همکاران، به نقل از اسنیل استویت

 [.23و همکاران ]
جامعه آماری این پژوهش شامل همه مطالعاتی می  

شدکه در ایران انجام گرفته بودند ، از مدل های معادالت 
شرفت ، راهبرد ساختاری جهت بررسی روابط میان اهداف پی

های شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی استفاده کرده 
بودند و برای محقق در دسترس بودند. لذا جهت نمونه گیری  
ابتدا کلیه مطالعات مربوط به موضوع پژوهش جمع آوری شده  

مقاله  15و سپس  بر اساس مالک های ورود و خروج تعداد 
ریق جستجوی اینترنتی مقاله یافت شده از ط 37از  میان 

مقاله از   9مقاله از  روش تحلیل مسیر و 6انتخاب شدند که  
 روش معادالت ساختاری استفاده کرده بودند. 

                                                           
1 Narrative based systematic Review 
2 Snil stveit 

 
 

برای جمع آوری داده ها از چک لیست محقق ساخته ای 
استفاده شد که از طریق آن داده های مربوط به معرفی 

.  نحوه جمع مطالعات  و هم چنین کد گذاری  آن ها درج شد
آوری داده ها بدین طریق بود که ابتدا با استفاده از کلید واژه 
های مدل های معادالت ساختاری،  اهداف پیشرفت ، راهبرد 
های شناختی ، درگیری شناختی ، راهبرد های فراشناختی ، 
خود تنظیمی فرا شناختی و عملکرد تحصیلی  در پایگاه های 

پایگاه هایی  که در علوم تربیتی  اطالعاتی داخلی و به ویژه در
و روانشناسی به عنوان پایگاه های اطالعاتی اصلی جستجوی 
مقاالت محسوب می شوند جستجو صورت گرفت که تا تاریخ 

مقاله به دست آمد که با در نظر  37تعداد  30/12/1393
گرفتن مالک های ورود و خروج تحقیقات )مالک های ورود 

مطالعه  15آورده شده است(،تعداد 1و خروج در جدول شماره 
برای بررسی انتخاب شدند.. فراوانی نمونه ها بر اساس تنوع 

درصد دانشگاه  33/33دوره های تحصیلی به این شرح بود که 
درصد مدارس متوسطه را شامل می شد ) فراوانی  67/66ها و 
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در وضعیت فراوانی نمونه ها بر  است(. 10و  5آنها به ترتیب  
درصد  موارد از  روش معادالت  33آماری در   اساس روش

درصد موارد از تحلیل مسیر استفاده شده  67ساختاری و در 
بود.

 . مالک های ورود و خروج مطالعات به این پژوهش1جدول
 مالک های ورود

 باشند به بعد 1376مطالعات انجام شده در داخل کشور و از سال  *
 وهشگرانمدرک کارشناسی ارشد و باالتر پژ *
 مطالعات از روش مدل های معادالت ساختاری جهت بررسی روابط علی متغیر های پژوهش استفاده کرده باشند *
 متغیر اهداف پیشرفت تنها متغیر برونزاد )پیش بین(یا یکی از متغیر های برونزاد باشد *
 ز متغیر های واسطه ای )درونزاد(در مدل باشدمتغیر راهبر های یادگیری شناختی تنها متغیر واسطه ای )درونزاد(یا یکی ا *

 * متغیر راهبر های فرا شناختی تنها متغیر واسطه ای یا یکی از متغیر های واسطه ای در مدل باشد
 * متغیر پیشرفت تحصیلی تنها متغیر درونزاد) مالک( یا یکی از متغیر های درونزاد)مالک( در مدل باشد

 وزان یا دانشجویان از هرپایه و  مقطع تحصیلی باشد*گروه نمونه پژوهش شامل دانش آم
 مالک های خروج

 مطالعات از روشی به غیر از مدل های معادالت ساختاری جهت بررسی روابط علی متغیر های پژوهش استفاده کرده باشند *
 * گروه نمونه پژوهش شامل  افرادی غیر از دانش آموزان یا دانشجویان از باشد

 پژوهشی داخلی ه چاپ رسیده باشند -رفته از مطالعات در مجالتی غیر از مجالت علمیمقاالت بر گ *
 

در ادامه یافته های  مرتبط با سوال های پژوهش ارایه 
 خواهد شد.

 هایافته
آیا اهداف پیشرفت سه گانه اثر مستقیم و  سوال اول :

 معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارند؟      
 هدف تبحری بر پیشرفت تحصیلی تاثیر مستقیم:   1-1

پژوهش مورد  15مورد از  کل  6یافته ها نشان داد که 
بررسی در تحقیق حاضر اثر مستقیم هدف تبحری بر پیشرفت 

مورد  6تحصیلی را محاسبه و گزارش کرده اند، با بررسی این 
مشخص شد ضرایب مسیر معنادار  گزارش شده در این 

داشته، که میانگین  50/0تا 08/0پژوهش ها دامنه ای از 
می باشد.به عالوه ، بررسی  25/0حسابی آن تقریباً برابر با 

 5گزارش شده برای این ضرایب مسیر نشان داد که  tمقادیر 
  3هابزرگتر از tگزارش شده در این پژوهش   tمورد از مقادیر

و غیر   3مورد  از آن ها کوچکتر از 1و معنادار بوده و تنها
 28/5تا  96/2است. این مقادیردامنه ای از  معنادار بوده

 داشتند.
رویکردی بر  –تاثیر مستقیم هدف عملکردی : 2-1

 پیشرفت تحصیلی
کل پژوهش مورد بررسی 15مورد از  8یافته ها نشان داد 

رویکردی را  –در تحقیق حاضر اثر مستقیم هدف عملکردی 
سی ربر پیشرفت تحصیلی محاسبه و گزارش کرده اند،  ، با بر

مورد مشخص شد که ضرایب مسیر معنادار  گزارش  8این 
دااشته ،که  25/0تا 47/0شده در این پژوهش ها دامنه ای از 

می باشد.همچنین با  30/0میانگین حسابی آن تقریباً برابر با 
گزارش شده برای این ضرایب مسیر مشخص t بررسی مقادیر

تحقیقات گزارش شده در این   t مورد از مقادیر 5 شد که
و غیر   3مورد کوچکتر از  3و معنادار بوده و  3بزرگتر از 

متغیر   48/8تا ا   1معنادار بوده. در ضمن دامنه آن ها از 
 بوده است.

عملکرد ی بر  –تاثیر مستقیم هدف اجتنابی   :3-1
 پیشرفت تحصیلی

پژوهش مورد  15مورد از  کل  6یافته ها نشان داد که 
 -اجتنابی اثر مستقیم هدف بررسی در تحقیق حاضر

عملکردی بر پیشرفت تحصیلی را محاسبه و گزارش کرده اند، 
مورد مشخص شد ضرایب مسیر معنادار   6با بررسی این 

 23/0تا  -38/0گزارش شده در این پژوهش ها دامنه ای از 
می  -17/0داشته، که میانگین حسابی آن تقریباً برابر با  –

گزارش شده برای این  tقادیر باشد. همچنین با بررسی م
ها بزرگتر از   tمورد از   6ضرایب مسیر مشخص شد که هر 

 .داشتند – 27/6تا  -23/3و معنادار بوده و دامنه ای از  3

. ضریب مسیراثر مستقیم اهداف پیشرفت سه گانه بر پیشرفت 2جدول
 تحصیلی

 عملکردی -اجتنابی
 -رویکردی 
 عملکردی

 تبحری

 پی
 بر

یم
تق

مس
ر 

اث
ی

صیل
تح

ت 
رف

ش
 

28/0- 25/0 18/0 

16/0- 19/0 21/0 

30/0- 06/0- 08/0 

12/0- 17/0 21/0 

23/0- 07/0- 35/0 

38/0- 
02/0 

50/0 
47/0- 
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24/0 

100% 62/5% 83/33% 
درصد 

 معناداری

 
تاثیر مستقیم اهداف تبحری و اهداف  سوال دوم:

 ی وفرا شناختیعملکردی بر راهبرد های شناخت –رویکردی 

 چگونه است؟
تاثیر مستقیم اهداف تبحری بر راهبرد های فرا  :1-2

 شناختی
پژوهش مورد بررسی  15مورد از 2یافته ها نشان داد که 

در تحقیق حاضر اثر مستقیم هدف تبحری بر راهبرد های فرا 
 2شناختی را محاسبه و گزارش کرده است، با بررسی این 

معنادار  گزارش شده در این  مورد مشخص شد ضرایب مسیر
بود ، که میانگین   51/0و 29/0پژوهش ها به ترتیب برابر با 

 بوده است. همچنین با بررسی مقادیر 40/0حسابی آن برابر با 

t  گزارش شده برای این ضرایب مسیر مشخص شد که کلیهt  
 07/3و معنادار بوده  و به ترتیب برابر با   3ها بزرگتر از 

 د.بو  52/5و
عملکردی بر  –تاثیر مستقیم اهداف رویکردی : 2-2

 راهبرد های فرا شناختی
پژوهش مورد  15مورد از  1یافته ها نشان داد که تنها 

 –بررسی در تحقیق حاضر اثر مستقیم اهداف رویکردی 
عملکردی بر راهبرد های فرا شناختی را محاسبه و گزارش 

ه مقدار ضریب مورد مشخص شد ک1کرده است، با بررسی این 
بوده و معنادار می 0/ 35مسیر  گزارش شده برای آن برابر با 

گزارش شده برای این   tباشد .همچنین با بررسی مقدار 
می 72/6مربوطه برابر با   tضریب مسیر مشخص شد که 

 و معنادار بوده است   . 3باشدکه بزرگتر از 
تاثیر مستقیم اهداف تبحری بر راهبرد های  : 3-2

 ختیشنا
پژوهش مورد بررسی در  15یافته ها نشان داد که کلیه 

تحقیق حاضر اثر مستقیم هدف تبحری بر راهبرد های 
شناختی ) سطحی و عمیق (را محاسبه و گزارش کرده اند . 
با بررسی این ضرایب مسیرمشخص شد  که همگی این 

 88/0تا  19/0ضرایب معنادار  و مثبت بوده   و دامنه ای از 
بود. همچنین   44/0، که میانگین حسابی آن برابر با  داشتند

گزارش شده برای آنها  مشخص شد که    tبا بررسی مقادیر  
دارند که همگی  10/56تا  4/45این مقادیر دامنه ای از 

و معنا دارند. الزم به توضیح است که مقادیر  3بزرگتر از 
 ضرایب مسیرگزارش شده  برای راهبرد های شناختی سطحی

داشته و میانگین حسابی آن برابر  36/0تا  31/0دامنه ای از 

بود و این مقادیر برای راهبرد های عمیق دامنه ای  32/0با 
 47/0داشته و میانگین حسابی ان برابر با 54/0تا  39/0از 

 بود.
 
 
عملکردی بر  –تاثیر مستقیم اهداف رویکردی  : 4-2

 راهبرد های شناختی
پژوهش مورد بررسی در  15ه کلیه یافته ها نشان داد ک

عملکردی بر  –تحقیق حاضر اثر مستقیم هدف رویکردی 
راهبرد های شناختی را محاسبه و گزارش کرده اند . با بررسی 
این ضرایب مسیرمشخص شد  که همگی این ضرایب معنادار 

بوده و دامنه ای  3مربوط به آنها بزرگتر از  tبوده  و مقادیر  
الزم به توضیح است که .  داشتند ±45/11تا  ± 59/5از 

مربوطه در مورد  اثر مستقیم اهداف  tضرایب مسیر  و مقادیر 
عملکردی بر راهبرد های  شناختی سطحی   –رویکردی 

همگی مثبت گزارش شده اند ) دامنه این ضرایب مسیر از 
/ در نوسان بود  و میانگین حسابی آن برابر با 58تا  04/0
مربوطه  tحالی که این ضرایب مسیر و مقادیر در  0بود( 42/0

عملکردی بر راهبرد  –در مورد  اثر مستقیم اهداف رویکردی 
های  شناختی عمیق همگی منفی بودند )دامنه این ضرایب 

در نوسان بوده و میانگین حسابی  -41/0تا  -28/0مسیر از 
 بود (. -30/0آن برابر با 

 -تبحری و رویکردی . ضریب مسیر اثر مستقیم اهداف3جدول
 عملکردی بر راهبرد های شناختی و فراشناخت

 -رویکردی
 عملکردی

 تبحری

ی
خت

شنا
فرا

ی 
ها

د 
بر

راه
ر 

م ب
قی

ست
ر م

اث
 

 -رویکردی
 عملکردی

 تبحری

ی
خت

شنا
ی 

ها
د 

بر
راه

ر 
م ب

قی
ست

ر م
اث

 

58/0 51/0 46/0 46/0 

 29/0 

45/0 88/0 

32/0- 29/0- 

12/0 21/0 

40/0 40/0 

22/0 51/0 

17/0 19/0- 

04/0- 27/0 

58/0 
59/0 

26/0 

100% 100% 
درصد 
 معناداری

100% 100% 
درصد 

 معناداری

تاثیر مستقیم راهبردهای شناختی و  سوال سوم:
 راهبردهای فراشناختی  بر پیشرفت تحصیلی چگونه است؟ 

 بر پیشرفتتاثیر مستقیم راهبرد های شناختی  : 1-3
 تحصیلی

پژوهش مورد بررسی  15مورد از  7یافته ها نشان داد که 
در تحقیق حاضر اثر مستقیم ر راهبرد های شناختی بر 
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پیشرفت تحصیلی را محاسبه و گزارش کرده است، با بررسی  
مورد مشخص شد که ضرایب مسیر معنادار  گزارش  7این 

دارد، که  44/0تا 34/0شده در این پژوهش ها دامنه ای از 
بوده ست. همچنین  35/0میانگین حسابی آن تقریباً برابر با 

گزارش شده برای این ضرایب مسیر t با بررسی مقادیر
در این   برای tمشخص شد که کلیه مقادیر   گزارش شده 

 23/8تا  4و معنادار بوده  و دامنه ای از   3تحقیقات بزرگتر از 
 داشتند.

د های فرشناختی بر پیشرفت تاثیر مستقیم راهبر: 2-3
 تحصیلی

مورد پژوهش مورد  15مورد از  2یافته ها نشان داد که
بررسی در تحقیق حاضر اثر مستقیم راهبرد های فرشناختی 
بر پیشرفت تحصیلی را محاسبه و گزارش کرده است، با 

مورد مشخص شد که ضرایب مسیر معنادار   6بررسی این 
 66/0تا 35/0منه ای از  گزارش شده در این پژوهش ها دا

بوده است.   5/0داشته ، که میانگین حسابی آن تقریباً برابر با 
گزارش شده برای این ضرایب  t  همچنین با بررسی مقادیر

          بوده و  3مورد بزرگتر از  6مسیر مشخص شد که هر 
 داشته است. 84/5و  74/3دامنه ای از 

هبرد های شناختی و فراشناخت . ضریب مسیر تاثیر مستقیم را4جدول
 بر پیشرفت تحصیلی

 
راهبرد های 
 فراشناختی

ی
صیل

تح
ت 

رف
یش

ر پ
م ب

قی
ست

ر م
اثی

ت
 

راهبرد های 
 شناختی

ی
صیل

تح
ت 

رف
یش

ر پ
م ب

قی
ست

ر م
اثی

ت
 

66/0 30/0 

35/0 

31/0 

10/0- 

29/0 

28/0- 

24/0- 

36/0 

23/0- 

04/0 

34/0- 

38/0 

19/0- 

29/0 

15/0 

23/0- 

19/0 

44/0 

100% 
درصد 

 معناداری
2/94% 

درصد 
 معناداری

 

اثر غیر مستقیم اهداف تبحری و اهداف   سوال چهارم:
عملکردی بر پیشرفت تحصیلی چگونه است؟ )  –رویکردی 

 مقایسه اثراین دو نوع جهت گیری هدفی( .

داف تبحری بر پیشرفت تاثیر غیر مستقیم اه :1-4
 تحصیلی

با محاسبه اثر های غیر مستقیم اهداف تبحری بر 
پیشرفت تحصیلی از طریق راهبرد های شناختی ) سطحی و 
عمیق ( مشخص شد که مقدار این اثر برای راهبرد های 

داشته و میانگین آن  056/0تا  028/0سطحی دامنه ای از 
د های شناختی عمیق  است و برای راهبر049/0تقریبا برابر با 

داشته و میانگین آن تقریبا برابر  054/0تا  045/0دامنه ای از 
است. به عالوه محاسبه اثر غیر مستقیم اهداف  046/0با 

تبحری بر پیشرفت تحصیلی از طریق راهبردهای فرا شناختی 
 085/0تا  031/0نشان داد که مقدار این اثر  دامنه ای از 

 بود. 067/0ابر با داشته و میانگین آن بر
ر عملکردی ب –تاثیر غیر مستقیم اهداف رویکردی  :2-4

 پیشرفت تحصیلی
 –با محاسبه اثر های غیر مستقیم اهداف  رویکردی 

عملکردی بر پیشرفت تحصیلی از طریق راهبرد های شناختی 
تا  490/0سطحی مشخص شد که مقدار این اثر  دامنه ای از 

است و    089/0قریبا برابر با داشته و میانگین آن ت 098/0
مقدار این اثر برای راهبرد های شناختی عمیق  دامنه ای از 

 -29/0داشته و میانگین آن در حدود  -340/0تا   -021/0
 –است. به عالوه محاسبه اثر غیر مستقیم اهداف رویکردی 

عملکردی بر پیشرفت تحصیلی از طریق راهبردهای فرا 
تا  039/0ار این اثر دامنه ای از شناختی نشان داد که مقد

 بود. 031/0داشته و تقریبا برابر با 044/0

 -. ضریب مسیر تاثیر غیر مستقیم اهداف تبحری و رویکردی5جدول
 عملکردی بر پیشرفت تحصیلی

 -اهداف رویکرد
 عملکردی

ی
صیل

تح
ت 

رف
یش

ر پ
م ب

قی
ست

ر م
غی

ر 
اث

 

اهداف 
 تبحری

ی
صیل

تح
ت 

رف
یش

ر پ
م ب

قی
ست

ر م
غی

ر 
اث

 

011/0 22/0 

0006/0 28/0 

1/0 07/0 

11/0 008/0 

07/0- 18/0 

09/0 18/0 

02/0 07/0 

004/0- 05/0 

009/0 05/0 

06/0- 06/0 

022/0- 08/0 

07/0 03/0 

06/0- 

075/0 
16/0- 

05/0- 

38/0 

5/62% 
درصد 

 معناداری
100% 

درصد 
 معناداری



 

9 

 یاسمدن عاندی   و میمد حسدن طارع                                                      .......های ساریاری اراشد  دو اط روان  مداف اهداف پدررده، راهاردهای   اری دار مدلمرور نظام

در این پژوهش ها  از چه ابزار هایی برای  : سوال پنجم
سنجش متغیر های اهداف پیشرفت ، راهبر های شناختی، 
راهبرد های فراشناختی و پیشرفت تحصیلی  استفاده شده 

 است؟
  9تا  6یافته های مربوط به این سوال در جدول های 

گزارش شده است.

 ش های مورد بررسی در تحقیق حاضر. ویژگی های ابزار های مورد استفاده در پژوه6جدول 

 پیشرفت تحصیلی
راهبرد های 
 فراشناختی

راهبرد های 
 شناختی

 اهداف پیشرفت
نوع ابزار اندازه 

 گیری

 _ _ معدل نمرات پایانی دانش آموزان
 میدگلی و همکاران

 شرر و همکاران
 پرسشنامه

 پرسشنامه ارانمیدگلی و همک پنتریج و دیگروت _ معدل  نمرات پایانی دانش آموزان

 _ بوری معدل  نمرات پایانی دانش آموزان
 میگلی و همکاران

 لوونثال
 پرسشنامه

 دوپیرات و مارین نمره پایانی  دانش آموزان در درس ریاضی
 پنتریج و همکاران

 دوپیرات و مارین
 پرسشنامه میدگلی و همکاران

 پرسشنامه میدگلی و همکاران _ پینتریج و دیگروت نمره پایانی  دانش آموزان در درس ریاضی

 پرسشنامه میگلی و همکاران کمبر و همکاران پنتریج و همکاران نمره پایانی  دانش آموزان در درس درس حسابان

 _ معدل  نمرات پایانی دانش آموزان
 برانتن و استرامسو

 پنتریج و همکاران

الیوت  و مک گریگور 
 ا

 
 پرسشنامه

 پرسشنامه میگلی و همکاران _ _ وزانمعدل  نمرات پایانی دانش آم

 -معدل  نمرات پایانی دانش آموزان در دروس اختصاصی رشته ریاضی
 فیزیک

 پرسشنامه میگلی و همکاران پنتریج و دیگروت _

 پرسشنامه میگلی و همکاران دو پی را و مارینه پکران و همکاران معدل  نمرات پایانی دانش آموزان

 پرسشنامه میدگلی و همکاران پنتریج و دیگروت _ نش آموزانمعدل  نمرات پایانی دا

 پرسشنامه میگلی و همکاران پنتریج و دیگروت _ معدل  نمرات پایانی دانش آموزان

 پنتریج و همکاران نمره پایانی  در درس ریاضی
 میگلی و میدلتون

 کمبر و همکاران
 پرسشنامه میگلی و همکاران

 پرسشنامه میگلی و همکاران _ _ نمره پایانی در  درس حسابان

 _ _ نمره پایانی درس حساب
 میدلتن و میگلی

 میلر و همکاران
 پرسشنامه

 . اطالعات  تفصیلی مربوط به پژوهش های مورد بررسی در تحقیق حاضر7جدول 
 نام پژوهشگر و سال انجام تحقیق دانشگاه   جنسیت مقطع تحصیلی حجم نمونه

    1392ابوالقاسم یعقوبی ، بهروز قالیی      دختر و پسر کارشناسی 370

 1390مسعود غالم علی لواسانی، الهه حجازی، هیمن خضری آذر  دانشگاه تهران دختر و پسر دبیرستان 280

 1386الهه حجازی، یاسمین عابدینی  دانشگاه تهران دختر دبیرستان 260

 1390مسعود غالم علی لواسانی، احسان مال احمدی، هیمن خضری آذر ،  جواد اژاه ای،ف دانشگاه تهران دختر و پسر کارشناسی 400

  1387الهه حجازی، احمد رستگار، نوروز علی کرم دوست، رضا قربان جهرمی ،  دانشگاه تهران دختر و پسر دبیرستان 500

 1387ایی، حسین کارشکی ، سید علی نقی خرازی، جواد اژه ای، سید محمود قاضی طباطب دانشگاه تهران پسر  دبیرستان 685

 1390مسعود غالم علی لواسانی، هیمن خضری آذر، جواد امانی ،  دانشگاه تهران دختر و پسر دبیرستان 280

 1391حسین زارع ، احمد رستگار ،  دانشگاه خوارزمی دختر و پسر  کارشناسی نفر 382

 1393ولماز دبیری ، رحیم بدری گرگری، منصور بیرامی، س  دختر و پسر دبیرستان  319

 1388یاسمین عابدینی،  دانشگاه تهران دختر دبیرستان 254

 1393حسین زارع، احمد رستگار،  دانشگاه تهران دختر و پسر کارشناسی ارشد 231

 1387حسین کارشکی،  دانشگاه تهران پسر  دبیرستان 658

 1392شریفی، مالک میر هاشمی،  بهمن کرد، حسن پاشا دانشگاه خوارزمی دختر و پسر کارشناسی 280

 1391مسعود غالم علی لواسانی، الهه حجازی، هیمن خضری آذر،  دانشگاه تهران دختر و پسر دبیرستان 280

 1385مریم محسن پور، دکتر الهه حجازی، دکتر علیرضا کیا منش،  دانشگاه تهران دختر و پسر دبیرستان 389
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ده می شود مشاه 6همان گونه که در جدول شماره  
 15تمامی پژوهش های مورد بررسی در تحقیق حاضر )

پژوهش ( جهت سنجش متغیر های اهداف پیشرفت ، راهبرد 
های شناختی و فراشناختی از پرسشنامه  استفاده کرده اند و 
هیچ یک از این پژوهش ها از روش مصاحبه بهره نبر ده اند. 

ررسی همچنین مشاهده می شود تمامی پژوهش های مورد ب
در تحقیق حاضر  جهت سنجش عملکرد تحصیلی یاد 
گیرندگان یا  با رجوع به پرونده تحصیلی  فرا گیران و یا از 
طریق خود گزارش دهی توسط خود آنان به گزارش معدل 
آن ها پرداخته اند. البته الزم به توضیح است که تعدادی از 
این پژوهش ها معدل  فراگیران در یک یا چند  درس  

تصاصی و تعدادی دیگر معدل فرا گیران در تمام دروس را اخ
 به عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی آنها در نظر گرفته اند.
در ادامه اطالعات  تفصیلی مربوط به پژوهش های مورد 

 8و  7بررسی در تحقیق حاضر  را در جدول های شماره 
 .مشاهده خواهید کرد

که بیش  نشان می دهد 7یافته های جدول شماره 
درصد از این پژوهش ها در دانشگاه تهران انجام شده 90از

درصد  95پژوهش ( و همچنین گروه نمونه بیش از  13است )
از آنها شامل هر دو جنس   ) دختر و پسر ( بوده است  و در 

درصد آن ها گروه نمونه خود را از میان دانشجویان  30حدود 
ی را دانش آموزان  انتخاب کرده اند و  گروه نمونه ما بق

در صد( . در  70دبیرستانی تشکیل می دهند ) در حدود 
ادامه  به گزارش روش تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش 

 8های مورد بررسی در تحقیق حاضر  در جدول شماره 
 .پرداخته خواهد شد

. روش تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های مورد بررسی در 8جدول
 تحقیق حاضر

 روش آماری فراوانی ددرص

 تحلیل مسیر 7 6/46

 تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر 4 6/26

 مدل معادالت ساختاری 2 3/13

 گزارش ماتریس همبستگی 13 6/86

 گزارش ماتریس کوواریانس 2 4/13

درصد  50نشان میدهد که در حدود  8یافته های جدول
 13حدود  از این پژوهش ها از روش تحلیل مسیر و  و در

درصد آنها از روش معادالت ساختاری )جای دادن مدل اندازه 
گیری و تحلیل مسیر در یک مدل ( جهت تحلیل داده های 

 خود بهره برده اند.
 
 
 
 

. میانگین تحلیل مسیر اهداف پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی 9جدول 
 در پژوهش هایی مورد بررسی در تحقیق حاضر

اهداف پیشرفت به پیشرفت 
 صیلیتح

 میانگین نوع اثر
درصد 

 معناداری

 اهداف تبحری بر پیشرفت تحصیلی
 33/83 25/0 مستقیم
غیر 

 مستقیم
105/0 100 

عملکردی بر  -اهداف رویکردی
 پیشرفت تحصیلی

 5/62 03/0 مستقیم
غیر 

 مستقیم
02/0 5/62 

عملکردی بر  -اهداف اجتنابی
 پیشرفت تحصیلی

 100 -17/0 مستقیم

شناختی بر پیشرفت  راهبرد های
 تحصیلی

 2/94 07/0 مستقیم

راهبرد های فراشناختی بر پیشرفت 
 تحصیلی

 100 51/0 مستقیم

 
 گیرینتیجهحث و ب

هدف از پژوهش مروری نظامدار بر مدل های ساختاری 
ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت ، راهبرد های 

 رانیشناختی و فرا شناختی وپیشرفت تحصیلی در کشور ا

بود.پس از ارایه یافته ها در این قسمت به بحث و نتیجه گیری 
از یافته های پژوهش خواهیم پرداخت ، در ادامه به محدودیت 
های پزوهش اشاره ای خواهیم داشت و در انتها با ارایه چند 
پیشنهاد  برای تحقیقات بعدی بحث را به پایان خواهیم 

ش حاکی از تاثیر مستقیم برد.یافته ها در مورد سوال اول پژوه
هر سه نوع جهت گیری هدفی بر عملکرد تحصیلی بود با این 

عملکردی بر  –تفاوت که تاثیر مستقیم اهداف رویکردی 
پیشرفت تحصیلی قوی تر از تاثیر  تاثیر مستقیم اهداف  
تبحری بر عملکرد تحصیلی بود.این یافته ها  احتماالبیانگر 

گان با جهت گیری هدفی این نکته هستند که یادگیرند
عملکردی در نظام آموزشی ما افراد موفق تری از  –رویکردی 

نظر عملکرد درسی هستند ، چرا که  در نظام آموزشی  و 
برنامه درسی کشور ما تاکید  زیادی بر حافظه ، و حفظ طوطی 
وار مطالب شده و  نه تنها محتوی کتاب های درسی به گونه 

فظ طوطی وار مطالب را در ای  تنظیم شده است  که ح
یادگیرندگان تشویق می کند ، بلکه شیوه های  تدریس و 
ارزشیابی  نیز به گونه ای است که این مساله را تشدید کرده 
و به آن دامن می زند. لذا  به نظر می رسد که این موضوع 
دقیقا مطابق با تمایالت یادگیرندگان با جهت گیری هدفی 

د و به کسب نمرات باالتر توسط عملکردی باش –رویکردی 
آنان کمک کند. این یافته ها همسو با نظریه ها و  یافته های 

اجتماعی در مورد انگیزش تحصیلی  –تحقیقات  شناختی 
عملکردی نیز پیامد های  –بوده که معتقدند اهداف رویکردی 

[.نتایج 26و25، 24مثبتی برای عملکرد تحصیلی در بر دارند ]
[ نیز حاکی از رابطه قوی 26و محمدیان ]پژوهش شعبانی 
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 یاسمدن عاندی   و میمد حسدن طارع                                                      .......های ساریاری اراشد  دو اط روان  مداف اهداف پدررده، راهاردهای   اری دار مدلمرور نظام

عملکردی  ، خود تنظیمی و عملکرد  –میان اهداف رویکردی 
تحصیلی در دانشجویان  کارشناسی ارشد رشته هنر در ایران 
است. به عالوه یافته های پژوهش  فرا تحلیلی پاین، یانگ 

[ روی اهداف پیشرفت مدیران و 24]1کورت و بیو بین 
مدیریت نشان داد که  جهت گیری هدفی  دانشجویان رشته

عملکردی و تبحری پیش بینی کننده های  -رویکردی 
قدرتمندی برای عملکرد مدیران در محل کار و عملکرد 
تحصیلی دانشجویان مدیریت در دانشگاه است و نسبت به دو 
متغیر توانایی های شناختی و  ویژگی های شخصیتی تاثیر 

 حصیلی در حوزه مدیریت دارد. بیشتری بر عملکرد کاری و ت
یافته های پژوهش حاضر در رابطه با سوال دوم تحقیق 
نشان داد که تحقیقات اندکی اثر مستقیم اهداف پیشرفت را 
بر راهبرد های فراشناختی بررسی کرده اند  ، با این حال 
مشاهده شد که اثر مستقیم اهداف تبحری بر راهبرد های فرا 

 –یر مستقیم اهداف رویکردی شناختی قوی تر از تاث
عملکردی بر این راهبرد ها است. به عبارت دیگر اگر چه هم 

عملکردی و  –یادگیرندگان با جهت گیری هدفی رویکردی 
هم یادگیرندگان با جهت گیری هدفی تبحری از راهبرد های 
فراشناختی استفاده می کنند اما گروه اول از این راهبردها به 

طح نمرات خود بهره برده و گروه دوم به منظور باال بردن س
منظور درک بهتر مطالب درسی و تعمیق یادگیری خود. در 

 –واقع  به نظر می رسد که یادگیرندگان با اهداف رویکردی 
عملکردی نیز  مهارت های فراشناختی  و حتی خود تنظیمی 
خوبی دارند اما از این مهارت ها در جهت متفاوتی استفاده 

ن یافته ها همسو با یافته های ون ییپرین ، بالگا می کنند.ای
[ 26[ و  نتایج پژوهش شعبانی و محمدیان]27]2و پاستومس 

[ می باشد . ون ییپرین 28و کرد ، پاشا شریفی و میر هاشم]
[ با انجام  یک پژوهش فراتحلیلی در 27، بالگا و پاستومس ]

ملکرد مورد رابطه  اهداف پیشرفت  خود گزارش داده شده و ع
غیر خود گزارش داده شده در سه حوزه کاری ، ورزشی و 
تحصیلی دریافتند  تاثیر اهداف تبحری  و عملکردی  بر این 
سه حوزه متفاوت بوده  و  وابسته به حوزهی مورد بررسی 
است .به عالوه آن ها نشان دادند که تاثیر  جهت گیری های 

ی د تحصیلعملکردی  بر عملکر -هدفی تبحری  و  رویکردی 
مستقیم نبوده و با میانجیگری متغیر های انگیزشی شناختی 
و فراشناختی صورت می گیرد. به عالوه یافته های تحقیق 

[ نشان دهنده اثر قدرتمند جهت 26شعبانی و محمدیان ]
عملکردی  در  پیش  -گیری های هدفی تبحری  و رویکردی 

                                                           
1 Payne ,Young Court &Beaubien 
2 Van Yperen, Blaga , and Pastmes 
3 Schunck 
4 Zimmerman 

 شجویانبینی مهارت های فراشناختی و خود تنظیمی در دان
 رشته هنر است.   

یافته های پژوهش حاضر در رابطه با سوال سوم پژوهش 
حاکی از  این بود که تاثیر  مستقیم  راهبرد های فرا شناختی 
بر پیشرفت تحصیلی قویتر از تاثیر  مستقیم  راهبرد های 
شناختی بر پیشرفت تحصیلی است. این یافته همسو با  نتایج 

فرض های  اساسی نظریه های تحقیقات و همچنین پیش 
اجتماعی در مورد انگیزش و عملکرد یادگیرندگان  –شناختی 

در بافت های تحصیلی است و حکایت از برتری و تسلط فرایند 
های فراشناختی بر فرایند های ذهنی و شناختی  فراگیران 

[ ؛ و  عرفانی 30[ ؛ زیمرمن ، ]29دارد )  از جمله ،شانک ، ]
[ و 29]3[(.  از دیدگاه شانک31ی و زوار،]آداب ، مصر آباد

[ فرا شناخت منعکس کننده استفاده راهبردی 30]4زیمرمن 
از دانش های بیانی ، رویه ای و شرطی در مورد یک تکلیف 
خاص است و به عنوان الزمه و مقدمه ای برای عملکرد بهینه 
در تکالیف شناختی  عمل می کند. در واقع فرایند های 

کنترل ها و نظارت های فراشناختی ممکن  شناختی بدون
است مملو از تناقض ، بی نظمی و فقدان سازمان دهی مطلوب 

[. در این راستا عرفانی آداب ، مصر آبادی و 30و 29باشند ]
[ با انجام  پژوهشی فراتحلیلی در رابطه با تاثیر 31زوار ]

راهبردهای فراشناختی و شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش 
ن به این نتیجه دست یافتند که راهبرد های فراشناختی آموزا

مهمترین عامل تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان 
بوده و تاثیر آن قدرتمند تر از راهبردهای شناختی در این 
زمینه است. عالوه بر این بر اساس تحقیق جعفری و همکاران 

ی [ ترسیم اهداف و ارزش های واقعی برای یادگیر32]
فراگیران می تواند نقش موثری در عملکرد و پیشرفت 

 تحصیلی فراگیران، ایفا نماید.
یافته های پژوهش در رابطه با سوال چهارم نشان دهنده 
قویتر بودن تاثیر غیر مستقیم اهداف تبحری بر پیشرفت 
تحصیلی  در وهله اول از طریق تاثیر بر راهبردهای 

ق تاثیر بر راهبردهای فراشناختی  و در وهله دوم از طری
شناختی عمیق بود.  به عبارت دیگر نقش واسطه ای راهبرد 
های فراشناختی  از نقش واسطه ای راهبرد های شناختی 
عمیق بسیار قویتر بود.در حالی که تاثیر غیر مستقیم اهداف 

عملکردی بر پیشرفت تحصیلی   بیشتر از طریق  –رویکردی 
یری سطحی بود تا نقش واسطه ای راهبرد های یادگ

راهبردهای فراشناختی و راهبرد های یادگیری عمیق . به 
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 ویژه که رابطه این جهت گیری هدفی با راهبردهای یادگیری 

 عمیق منفی بود .
به عبارت دیگر نقش واسطه ای راهبرد های فراشناختی   

این یافته ها  و راهبرد های شناختی عمیق بسیارضعیف بود.
پژوهش های قبلی می باشد  که در قسمت همسو بایافته های 

قبل یعنی تبیین یافته ها ی مرتبط با سوال سوم  پژوهش به 
 [.33و 31، 30،  29،  26،   27، 25آن پرداخته شد]

یافته های پژوهش در رابطه با سوال پنجم نشان می دهد 
 15که تمامی پژوهش های مورد بررسی در تحقیق حاضر )

های اهداف پیشرفت ، راهبرد  پژوهش ( جهت سنجش متغیر
های شناختی و فراشناختی از روش خود گزارش دهی و 
پرسشنامه  استفاده کرده اند و هیچ یک از این پژوهش ها از 
روش  های غیر خود گزارش دهی نظیر انجام مصاحبه  یا 

 گزارش همتایان  و معلمان بهره ای نبر ده اند. 
درصد از  86رفت در این پژوهش ها در زمینه اهداف پیش

درصد از پرسشنامه های  14پرسشنامه میگلی و همکاران و 
شرر و همکاران، لوونتال، الیوت و مک گریگور ، میلر و 
همکاران استفاده شده است . در زمینه راهبرد های شناختی 

درصد  این تحقیقات از پرسشنامه پنتریج و دیگروت و  56
وپیرات و مارین، درصد دیگر هم از پرسشنامه های ، د 44

کمبر و همکاران، برانتن و استرامسو، دو پی را و مارینه 
درصد  33استفاده کرده اند. در مورد راهبرد های فراشناختی 

درصد دیگر هم از  67از پرسشنامه پنتریج و همکاران، و 
پرسشنامه های بوری، دوپیرات و مارین، و پکران و همکاران 

 استفاده کرده اند.
ر مورد سنجش پیشرفت تحصیلی  اکثر همچنین د 

پژوهش ها از روش خود گزارش دهی بهره برده اند و تعداد 
اندکی از آن ها با رجوع به پرونده تحصیلی فراگیران معدل 
آنها را استخراج کرده اند ، با این حال معدل کل این فراگیران 
تنها شاخصی است که برای عملکرد تحصیلی  در نظر گرفته 

.الزم به توضیح است که استفاده از روش های خود شده است 
گزارش دهی برای پیشرفت تحصیلی یک ضعف جدی روش 
شناختی در این پژوهش ها است و   استفاده از معدل  به 
عنوان تنها شاخص عملکرد تحصیلی نیز ضعف جدی دیگری 
است که متوجه این تحقیقات می باشد و از اعتبار  درونی و 

شدت می کاهد. به عالوه در نظریه ها و  بیرونی آنها به
تحقیقات جدید مرتبط با انگیزش تحصیلی  اعتقاد بر این 
است که انگیزش تحصیلی فرا گیران بافت وابسته و تکلیف 
وابسته است ، لذا نمی توان معدل کل را شاخصی دقیق برای 
پیشرفت تحصیلی آنان در نظر گرفت و الزم است متغیر های 

ر اساس تاثیری که بر حوزه ها و تکالیف درسی انگیزشی را ب
خاص دارند مورد مطالعه قرار داد . بنا براین یکی دیگر از 

ضعف های روش شناختی پژوهش های مورد بررسی در 
تحقیق حاضر این است که اکثر آنها معدل کل را به عنوان 

 شاخص پیشرفت و عملکرد درسی مد نظر قرار داده اند.
های پژوهش حاضر انتخاب  و بررسی از جمله محدودیت 

تحقیقات داخلی بوده که پیشنهاد می گردد تحقیقات بعدی 
نمونه خود را از تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته  در 
این زمینه انتخاب کرده و به مقایسه یافته ها و روش شناسی 

 آنها بپردازند.
شود ضریب همبستگی و مالحظه می 3با توجه به جدول 

ها در حد پایینی قرار دارد و همچنین بعضی پژوهش zر مقدا
قرار داشته  05/0ها باالتر از داری بعضی پژوهشسطح معنی

دهنده عدم تأثیر متغیر موردنظر بر انگیزش تحصیلی که نشان
توان بیان کرد که نتایج باشد. به عبارتی میدانشجویان می

نده این است دهحاصل از ترکیب مطالعات و اندازه اثر نشان
های آموزشی، راهبردهای که طراحی و اجرای برنامه

ده، رویکردهای یادگیری، ارتباط گروهی، عملکرد خودنظم
عاطفی و اجتماعی، استفاده از یادگیری موقعیت -شناختی

تلفیقی، خالقیت، امید به کار، صفات شخصیت، وضعیت 
فردی، پیشرفت تحصیلی، مهارت مدرسان در تدریس، 

پذیری در انگیزش تحصیلی ت آموزشی و جامعهامکانا
-دانشجویان ایران تأثیر دارند. ولی فشارهای تحصیلی، تفاوت

شناختی، متغیرهای جمیعت های جنسیتی، مشکالت روان
شناختی و استفاده از کار پوشه الکترونیکی در ارزشیابی 

ت و های ایران تأثیر مثبانگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه
ای نداشته است. همچنین با توجه به مقادیر حظهقابل مال

د توان بیان کرها میوتحلیل دادهثابت به دست آمده از تجزیه
از انگیزش تحصیلی با استفاده از متغیرهای کار  29/0که تنها 

های انجام شده در ایران قابل برآورد هستند، شده در پژوهش
تا به حال در بنابراین متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که 

این زمینه مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. در شکل 
های تحقیق در قالب مدل مفهومی آمده و به یافته 1

متغیرهای اثرگذار و معنادار در انگیزش تحصیلی دانشجویان 
 در ایران اشاره دارد.

 گیرینتیجهحث و ب
های انجام هدف از انجام پژوهش حاضر فرا تحلیل پژوهش

شده در مورد عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در 
ایران بود، نتایج حاصل از ترکیب مطالعات و اندازه اثر نشان 

های آموزشی، راهبردهای داد که طراحی و اجرای برنامه
ده، رویکردهای یادگیری، ارتباط گروهی، عملکرد خودنظم
 قعیتعاطفی و اجتماعی، استفاده از یادگیری مو-شناختی

تلفیقی، خالقیت، امید به کار، صفات شخصیت، وضعیت 
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ی پذیری در انگیزش تحصیلفردی، پیشرفت تحصیلی و جامعه
-دانشجویان ایران تأثیر دارند. ولی فشارهای تحصیلی، تفاوت

شناختی، متغیرهای جمیعت های جنسیتی، مشکالت روان
ر د شناختی و استفاده از کار پوشه الکترونیکی در ارزشیابی

های ایران تأثیر انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه
معناداری نداشته است. همچنین با توجه به مقادیر ثابت به 

توان بیان کرد که تنها ها میوتحلیل دادهدست آمده از تجزیه
از انگیزش تحصیلی با استفاده از متغیرهای کار شده  29/0

بنابراین متغیرهای  ها در ایران قابل برآورد هستند،در پژوهش
تواند باشد که تا به حال در این زمینه مورد دیگری نیز می

-ها نشان میمطالعه و بررسی قرار نگرفته است. اغلب پژوهش

دهی دهند که آگاهی از فرآیندهای شناختی در جهت شکل
رفتار آموزشی تأکید دارند. عالوه بر این، انگیزش نیز نقش 

ی و پیشرفت تحصیلی دارد، در این ای در یادگیرکنندهتعیین
بین استفاده دانشجو از راهبردهای شناختی و فراشناختی در 

کننده آید که تعیینسطح ساده و پیچیده به وجود می
مشکالت زیادی در زمینه درک عمیق مطالب علمی برای 
دانشجویان است. دیگری استفاده معدود از راهبردهای 

اران اندرکه با توجه به دستانگیزشی در امر یادگیری است ک
ه ها، بو مسئوالن آموزشی کشور به تغییر مناسب در برنامه

های تحصیلی دانشجویان، بتوان منظور رشد انگیزش
فرآیندهای شناختی آنان را از غیر پویایی جدا کرد. 
رویکردهای یادگیری تحت تأثیر باورهای انگیزشی هستند و 

-دهای یادگیری را پیشباورهای انگیزشی در مجموع رویکر

ها در ایجاد باورهای نمایند در نتیجه اگر دانشگاهبینی می
انگیزشی در دانشجویان تالش کنند، یادگیری و البته انگیزش 

 در حد مطلوب خواهد بود.

[ ضروری است مسئولین 14با توجه به پژوهش مولوی ]
دانشگاه از طریق ارائه راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری 

عوامل بی انگیزشی تحصیلی در دانشجویان، اعم از امید به از 
نفس، کیفیت عوامل آموزشی، درآمد خانواده و آینده، عزت

[ 34های پژوهش بدری ]تأهل دانشجویان اقدام نمایند. یافته
تواند کاربردهای مختلفی برای کارشناسان آموزشی می

ا هاین یافته توان بهها، میها داشته باشد. از جمله آندانشگاه
بندی دانشجویان، گروه زیادی از اشاره نمود که در خوشه

اند. این گروه از لحاظ ها در خوشه بی انگیزشی قرار گرفتهآن
خودانگیختگی پایین بوده و عالوه بر آن انگیزش مهار شده 

ها نیز در سطح پایین بود. لذا شناسایی این گروه و تدابیر آن
 تواند از بروز مشکالتای این گروه میای و تحصیلی برمشاوره

ترک تحصیل و سایر مشکالت روانی جلوگیری نماید. کاربرد 
دیگر این پژوهش این است که گروه دانشجویان انگیزش 
چندگانه از لحاظ عاطفی، اجتماعی و شناختی حالت انطباقی 

بیشتری دارند. لذا مسئوالن آموزشی دانشگاه باید به این امر 
باشند. ضمناً انگیزش درونی و یا انگیزش مهار  توجه داشته

سازی برای هر شده به صورت جداگانه و تالش برای زمینه
کدام به صورت جداگانه کارساز نخواهد بود. لذا الزم است در 

های مادی، امکانات های بیرونی مانند پاداشکنار مشوق
 ایهرفاهی برای دانشجویان موفق باید با فرآهم آوردن فرصت

انتخاب و اختیار و هم چنین پرورش احساس شایستگی در 
ها موجب رشد انگیزش درونی در دانشجویان خواهد شد. آن
 شودمی پیشنهاد [33های پژوهش نعیمی ]یافته به توجه با

 به موقعیتی یادگیری آموزشی به ریزیمسئوالن برنامه که

و  کنند نگاه آموزشی هایبرنامه در مناسب عنوان روشی
 در جهت بیشتری آموزشی هایکارگاه که شودمی پیشنهاد

 در یادگیری -نوین یاددهی هایبا روش اساتید آشناسازی

 این زمینه در که برای اساتیدی و شود برگزار هادانشگاه

 شود. گرفته نظر در راهکارهای تشویقی کنندمی فعالیت
از آن جایی که آمارهای رسمی و غیر رسمی از وجود 

دهد و احتمال عدم االی بیکاری در کشور خبر میدرصد ب
ها جزء اصلی نگرانی دانشجویان است اشتغال مرتبط با انگیزه

ن باشد؛ بنابرایو این خود تأییدکننده نتایج این پژوهش می
د توان با ارتقای شغلی اساتیجهت افزایش انگیزه تحصیلی می

یلی، تحصهای مختلف انگیزش و آشنا نمودن اساتید با تئوری
های یادگیری و مطالعه نزد دانشجویان، نقش ارتقای روش

مؤثر و مفیدی در افزایش انگیزه دانشجویان ایفا نمود؛ بنابراین 
های آموزشی هستند که باید بر تالش خود افزوده، این نظام

عالوه بر حفظ شرایط موجود، شرایط آموزشی را ارتقاء 
 فراگیرنده، فرا دهنده وهای مرتبط یعنی، بخشیده و بر مؤلفه

ای هامکانات آموزشی و رفاهی تأثیر گذاشته و با تدارک برنامه
آموزشی مناسب و هماهنگی بین دروس تئوری و عملی 
دانشجویان را با آمادگی بیشتر روانه محیط کار کنند که بدون 

 گذاری در اینشک با توجه به افق آینده کشور، انجام سرمایه
رسد. همچنین در این خصوص می خصوص ضروری به نظر

اقداماتی مانند تأمین آینده شغلی بهتر برای دانشجویان، 
 های مختلف، فراهمهای کارآفرینی بر پایه رشتهبرگزاری دوره

نمودن تسهیالت مربوط به رشته موردنظر و همچنین توجه 
ها به عوامل مرتبط با رشته تحصیلی مسئولین دانشگاه

نع آموزشی و رفاهی در جهت افزایش دانشجویان و رفع موا
رشد و شکوفایی دانشجویان گام برداشت. از طرفی داشتن 

های آموزشی امید به کار، به کارکرد بهتر در فعالیت
توان بیان کرد هر چه انجامد، بر اساس نتایج پژوهش میمی

قدر انگیزش تحصیلی بیشتر باشد، فرسودگی تحصیلی و افت 
عالقه دانشجویانی که نسبت به درس بیآن کمتر خواهد بود و 

نند و کانگیزه باشند، احتماالً به اندازه کافی تالش نمیو بی
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توجهی و عدم تالش به نوبه خود به افت تحصیلی و به این بی 
 عبارتی به فرسودگی تحصیلی منجر خواهد شد.

با توجه به این مطلب که انگیزه پیشرفت باعث تحرک و 
زی صحیح در حین تحصیل دانشجویان ریپویایی و برنامه

تواند بر روی موفقیت تحصیلی فرد شود و از این طریق میمی
توان با تقویت بنیه انگیزشی تأثیر بگذارد، بنابراین می

دانشجویان، فراهم نمودن نیازهای پایه و انتخاب رشته 
توان امکان تحصیلی بر اساس عالقه دانش آموزان می

ه موفقیت تحصیلی در طول دوران دستیابی هر جه بهتر ب
 [.43دانشجویی و دوران شغلی فعال فرد را فراهم نمود ]

ازآنجا که ارتباط معناداری بین صفات شخصیت و انگیزش 
 که گونهرود همانمی تحصیلی وجود دارد، انتظار

 مختلف در مقاطع های گوناگونیسنجش وپرورش،آموزش

 و روانی ابعاد نیز،دانشگاه  آورد، درمی عمل به تحصیلی
 انتخابی تحصیلی نوع رشته با دانشجو در ارتباط شخصیت
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