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     آموزان با دانش یدرون زشیانگبا معلم  ختیشناتیهای جمعویژگیرابطه  یپردازمدل

 یو فراشناخت یشناخت یراهبردها یگریانجیم

 
 4، محمود شیرازی3آریا، علیرضا محمدی2*مجد، مجتبی امیری1سمیه نخعی

 ایران زاهدان، زاهدان، اسالمی واحد آزاد شناسی، دانشگاهروان دانشجوی دکترای .0

 واحد ابهر، ابهر، ایران شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه روان دانشیار .2

 بخشی، تهران، ایرانبهزیستی و توان. استادیار، دانشگاه علوم 9

 ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ،شناسیروان گروه . دانشیار4

 21/13/31تاریخ پذیرش:   01/11/31تاریخ دریافت: 

 چکیده

یااددهی و یاادگیری  یهااتیفعالو اثربخشای  اییکاارانگیزش فراگیران برای  .شرط یادگیری است نیترممهانگیزش  زمینه و هدف:

هاای آماوزان باا ویژگیدانش یدرونا زشیارابطاه انگ یپاردازهاد  پاژوهش حا ار مادلبا توجه به این مطلا   .اهمیت زیادی دارد

 بود. یو فراشناخت یشناخت یراهبردها یگریانجیمعلم با م یشناستیجمع

آماوزان دانش تمامی شامل  یجامعه آمار. استی معادالت ساختاری سازمدلهمبستگی از نوع  -توصیفی پژوهش حا رطرح  روش:

 هاایپرسشانامهباه ی انتخاا  شادند و اخوشهی تصادفی ریگنمونهنفر که به روش   918 نمونه بود. 39-31شهر زابل  مقطع متوسطه اول

سانجش  ی. باراپاساخ دادناد( 0339 ،والرندی)لیتحصا زشیاانگو  (0331،گاروتیو د چینتاریپ)جاویینظمخاود یریادگیا یراهبردها

و باا  آماوزان رارار گرفاتدانش اریادر اختو  شاده سااختهپژوهشاگر  توسط ایپرسشنامه نمامعل یشناختتیهای جمعاطالعات ویژگی

 است. شده انجامایموس  افزارنرمسازی معادالت ساختاری و با استفاده از مدل هادادهتحلیل . است شده لیتکمپرسش از معلمانشان 

دارد.  یمعناادار تاثثیر یدرونا زشیاانگر با راهبردهای شناختی و فراشاناختی یگریانجیممعلم با  یشناختتیهای جمعیژگیو :هاافتهی

 زشیانگ برشناختی معلم های جمعیتهمچنین ویژگی .دارد یمعنادارمستقیم و  تثثیر یدرون زشیانگ بر راهبردهای شناختی و فراشناختی

 .(P<10/1مثبت و معناداری دارد ) تثثیرموزان آدانش یدرون

ما ازجمله  یفرهنگ جامعه یشتیمع یالگوهااز طریق تمرکز بر  یهای آموزشارتقاء سبکبر اساس نتایج پژوهش حا ر با  ی:ریگجهینت

 داشت.آموزان دانش یزشیو انگ تفکر یبر الگوها یرگذارینقش تثثتوان می ،سکونت و سطح درآمد، اشتغال مکمل،

 ی فراشناختیراهبردها راهبردهای شناختی، ی،شناستیهای جمعیژگیو ی،درون زشیانگ: هاکلیدواژه
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 مقدمه
تنوع نیازهای  تبعبهدر هر دوره از تاریخ بشر  وپرورشآموزش

. در حااال (0) تمااع، اهاادا  خاصاای را دنبااال کاارده اسااجوا

تربیت یادگیرندگانی کاه مسالولیت یاادگیری خاود را حا ر 

و  از  هوشامندانه بزنناد یهااانتخا دست به بتوانند و  رندیپذب

، نظارت بر جریان یادگیری، یدهسازمانطراحی،  یهاارتمه

برخوردار باشند  ح فرایند یادگیری و اندیشه خودالتغییر و اص

رساایدن بااه ایاان هااد  نیاااز بااه  (.2)در اولویاات راارار دارد 

 انگیاازشباارانگیختن یادگیرناادگان در فراینااد یااادگیری دارد. 

 و درونای عوامال بر اثر که درونی نیروی یک از است عبارت

 و هاد  باه رسایدن برای را او و شودمی ایجاد فرد در بیرونی

 باه تحصایل انگیازه (.9) آورددرمای حرکات به هاییهد  یا

 و بخشادمی جهات و شادت( یادگیری و تحصیل برای) رفتار

 کاه آماوزانیدانش. کندمی کمک ما به آن تداوم و حفظ در

 در برخوردارنااد، باااالیی یااادگیری و تحصاایلی انگیاازش از

 موفقیات و بهتار تحصیلی نمرات آموزان،دانش سایر با مقایسه

 معاصار، انگیزشای های(. نظریاه4و  9دارناد ) باالیی آموزشی

 آماوزاندانش هماه در کاه دانندمی طبیعی ظرفیتی را زشیانگ

 انگیازش .(4) داردنیااز  پارورش به و دارد وجود بالقوه طوربه

 ماورد غیرپاولی هاایانگیزه از یکای مکمال باه عناوان درونی

 .(1) است افراد بین تعامل انگیزه جایگزین و است مطالعه

 لهیهم هد  است و هام وسا زشیانگ ،یلحاظ پرورش از 

 انیآمااوزان و دانشااجوعنااوان هااد ، مااا از دانش . بااه(1)

عالرااه  یو اجتماااع یخااواهیم نساابت بااه مو ااوعات علماامی

 آنهاا یکاه بارا یهای درسا، تمام برناماهروازاین ،کس  کنند

 یشاده اساات دارا در نظار گرفتااه یهاای حاوزه عاااطففعالیت

 زشیاانگ له،یوسا به عنوان. (1و  9هستند ) یزشیهای انگهد 

نیاااز پیش کیاا یورود یرفتارهااا ایاا یذهناا یماننااد آمااادگ

 کااامالً یریادگیااآن باار  تااثثیرآیااد و حسااا  میبه یریادگیاا

مادی، رآکادخو یهاوربا رهبادر ایمطالعاه طی آشکار اسات.

آمااااوزان در دانش جرئاااات کهداد  نپیشرفت نشاو  شنگیزا

 ناشی نگوناگو یپیامدهاو  نوشتن شنگیزا تثثیرتحت نوشتن

 رنادگانیادگیرسد اگار به نظر می .(9ست )ا سهرمداز آن در 

حساا  به یهاای آموزشادر احیاء نظام یعناصر اصل به عنوان

جواماع  نادهیآ یازهاایتواناد باا نوپرورش نمیآموزش ند،یاین

در جهات  دیاوپرورش باآماوزش به عباارتی (.1) همگام شود

خود را  یریادگی تیاردام کند که مسلول یرندگانیادگی تیترب

بار جریاان یاادگری  که جویینظمخود رندگانیادگی؛ پذیرندب

شناختی، های پژوهشو  هاهینظر(. 8)خود نظارت داشته باشند 

ایان مو اوع تثکیاد در تبیین یادگیری و عملکرد تحصیلی بر 

و یاادآوری  ،آموزان هنگاام اکتساا ، ذخیارهدارند که دانش

کننااد و نقااش اطالعااات از راهبردهااای شااناختی اسااتفاده می

 در حاالی کاه( 3و  8)گیرناد های انگیزشی را نادیده میمتغیر

 توانااااادمی نیز شناختی یهادهبررا کارگیریباااااهو  زشموآ

 (.01) هدد اررر تثثیر تحترا  نگیزشیا یمتغیرها

اساات کااه در  یمهماا یهاااراهبرداز  یشااناخت راهبردهااای

 یبرداشات حسا از مرحله ندیفرآ نیگیرد. احافظه صورت می

مادت اداماه بلنداطالعات از حافظاه  یابیشود و تا بازآغاز می

سه دسته تکرار و مارور، گساترش  به اراهبرده نیا (.00)دارد 

(. رساتمی و علای 02) شاوندمی میدهی تقسو سازمان ،)بسط(

راهبردهااای ( در پااژوهش خااود نشااان دادنااد کااه 09آبااادی)

ه ی پیشاارفت تحصاایلی شااناختی نقااش معناااداری در انگیااز

 یادگیریاارا در  یفراشااناخت نقااش اساسااد. فراگیااران دارناا

و  یفعالیت فراشناخت یمنظور بررسکند. بهمی فایآمیز اموفقیت

 یادگیریاااهای ماااهثر فراشاااناخت، مطالعاااه تعیاااین مهلفاااه

باساول هش وپژ نتایج (.04اهمیات اسات ) یآمیز داراموفقیت

 بااااازبینیخود با شناختیافر نشدا که ستا یناز احاکی ( 01)

 بطهرا شیابیارز و گااارتنظیم هاااایمهارت و تکالیف منجاا در

 در کسانیکه ویژهبااه ،شناختی نشناساروان لیلدبههمین. دارد

 که نددار هعقید کنناااد،می رکا تطالعاا دازشپر  چورچها

 د،عملکر حیاطر ،ییاجرا تعملیا بر شناختیافر ییندهاآفر

 ارتثثیرگذ مسااالله حل جهت هارفتار تنظیم و ،سیوار ،بینیزبا

انگیازه  یساتگیو شا یادگیریا یکه برا یآموزاندانش و ستا
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 معنایی گسترش و ی بسطندهایفرآاز  دارند، ینیرومند یدرون

 .(01کنند )استفاده می مطال  سازماندهی و

 ینقاش محاور یادگیری ندیفراشناخت در فرآ ازآنجاکه 

 نیفراشناخت به ا برهیتکمدرس و فراگیر  یبرا ،کندمی فایرا ا

خود را به آگاه شدن  یادگیری توانندیمعناست که فراگیران م

و حال مسالله ارتقاا  ،از تفکر خود در حاین خوانادن، نوشاتن

 دسونها(، 08)انیفتوت(، شکر پور و 09ی )آبادجنا(. 09) دهند

هااای فراشااناختی در ها و مهارتمهلفااه نااد،دنشااان دا (،03)

 یریادگش درونی یازیانگ اینکه وجود با است.یادگیری مهثر 

عوامال  تاثثیر تواناد تحاتاسات اماا می یعامال شخصا کی

هاای عوامل مهام ویژگی که یکی از این ردیررار گ زین یرونیب

 ،نیروا و جسمی سالمت از رداریبرخومعلمااان اساات ماننااد 

 از رداریبرخو ،جتماعیو ا نسانیا لصوا و ارزش به یبندپا

 مناساا  بطروا اریبررر در رتمها، و هنیذ ایرو و هاادستعدا

(21 .) 

در پااژوهش خااود نشااان کااه ( 20) یاپور و رلعااهاسااکندر

و  التیتحصا زانیام ت،یعملکرد معلمان با جنس نید که بدندا

وجااود دارد.  یداریرابطااه مثباات و معناا آنهااا یسااابقه کااار

( در پژوهش خاود 22) پوریمیپسند و رحه، طالعربرودآراپور

تاثثیر عوامال شاناختی و  نشان داند که انگیزه تحصیلی تحات

( در پاژوهش خاود 29) مکاارانو ه یائیرفتاری ررار دارد.  

از افاراد مجارد و  شتریب متثهلافراد  یشغل یرینشان دادند درگ

 نیشغل دوم باود. با یاز افراد دارا شتریافراد بدون شغل دوم، ب

 یریادرگ زانیاباا م التیسن، جنس، سابقه کار و سطح تحص

( 24) و فاورد نیکلاین ن،ی. سرسولدنیافتن یرابطه معنادار یشغل

توسااعه  نیباا یرابطااه مثبتاا در پااژوهش خااود نشااان دادنااد کااه

         یو عملکااارد کاااالس فقاااط بااارا یدرونااا زهیاااانگ ،یفکااار

و  یناوروز در پژوهشی دیگر دارد. دختر وجودآموزان دانش

 یداریمثبت و معن ی( نشان دادند که همبستگ21) زادهانیریام

 تیاخالر نیو همچنا ایحرفاهباا عملکارد  یشغل زشیانگ نیب

و  بخشفارح، پینیاکوجاود دارد.  ایحرفهبا عملکرد  یشغل

 یدر پژوهش خاود نشاان دادندکاه اجارا نیز (21وند )وسفی

 شیباعااا افاازا یمیودتنظخاا یریادگیاا یراهبردهاااآمااوزش 

نساابت بااه  شیآمااوزان گااروه آزماااهااد  دانش یریگجهاات

 یشا( در پژوه29) ناژادمیو ابراه یمی. ابراهشودیگروه گواه م

نمارات  نیانگیابار م التیتحصا شیعنوان داشتند کاه باا افازا

در  نیاو ا شاودمیمعلمان افزوده  سیتدر یپندارخودکارآمد

 نیانگیاموجا  کااهش م الت،یتحصا شیاست که افزا حالی

و  تیاارا. کااورتشااودمیمعلمااان  یشااغل تنیاادگینماارات 

کاه رابطاه  رسایدند جاهینت نیاباه ا یپژوهش( در 28همکاران )

و عملکرد کالس فقط  ،یدرون زهیانگ ،یتوسعه فکر نیمثبت ب

 یدر مقابل، ارتبااط منفا ؛وجود داردآموزان دختر دانش یبرا

    یو عملکاارد کااالس باارا ،یذاتاا زهیااانگ ،یتوسااعه فکاار نیباا

( 23) یو عابد یاستوار . باالخرهآموزان پسر وجود دارددانش

دختاران و پساران در  نیکاه با نشاان دادناد در پژوهش خاود

 یتفاوت معناادار یریادگی یمیخودتنظ یاستفاده از راهبردها

تفاااوت  ،یزشاایانگ یباورهااا هااایمهلفااهدر  و وجااود ناادارد

 شد. مشاهده ن یتیجنس

در کشاور ماا رسامت اعظام مسالولیت  نکاهیبا توجاه باه ا

آماوز دانش نکاهیا بر عهده معلمان است و یریادگی -یاددهی

 از ای ناادارددروس مدرسااه یریادگیااجهاات  یچناادان زهیااانگ

تواناد از نیاز می راهبرهای شاناختی و فراشاناختی گرید طرفی

و همچنااین در باشااد  گرفتهنشاالتد منااتوان تثکیااد معلمااان

شاناختی هاای جمعیاتویژگای تاثثیرهاای پیشاین باه وهشژپ

 آماوزان پرداختاه نشاده اساتمعلمان بر انگیزش درونی دانش

 ،رواباط اجازا یرصد دارد  من بررس حا ر پژوهش بنابراین

در جهت ارتقاء ساطح  یمدل ینیبشیمتغیرهای موردنظر و پ به

ساهال پاساخ  نیاآموزان پرداختاه و باه ادانش یدرون زشیانگ

کنناده ینیبشیمعلم پ یشناختتیهای جمعویژگی ایدهد که آ

 یانجیاتغییرهاای مم ایاو آ اساتآموزان دانش یدرون زشیانگ

 رگااذاریتثث رابطااه نیاادر ا یو فراشااناخت یشااناخت یراهبرهااا

 ؟خواهند بود
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 روش
طارح پاژوهش  :کنندگانشررکتالف( طرر  پرژوهش و 

ی معااادالت سااازمدلهمبسااتگی از نااوع  -حا اار توصاایفی

باا  شادهیآورجماعهاای ساختاری بود. تحلیل اساتنباطی داده

اسات. جامعاه آمااری  شاده انجاامموس ای افزاراستفاده از نرم

 سال تحصایلی دومدر نیم آموزان متوسطه اول شهر زابلدانش

 نیانموناه ا جهات انتخاا . نفار باود 09184 به تعداد 31-39

 یاچندمرحلهای خوشه یتصادف یریگپژوهش، از روش نمونه

 4 ساطح شاهر زابالمادارس  نیاساس از با نیبر ا .استفاده شد

 آماوزش عماومی  مدرساه 4درخشاان و  یمدرسه اساتعدادها

کاالس و از  21 یطورکلانتخا  شدند. باه یتصادف صورتبه

نموناه، انتخاا   عنوانباه یتصادف صورتبهنفر  21کالس  هر

 نینفر در ا 411 مجموع در .ررار گرفتند یبررس شدند و مورد

پااژوهش شاارکت داشااتند کااه بااا توجااه بااه افاات نمونااه و 

 لیوتحلهیتجزپرسشنامه مورد  911 تعداد نارص، یهاپرسشنامه

تنها شرط ورود به پژوهش داشتن دامنه سنی باین  .ررار گرفت

نار اایتی از روناد  هرگوناهباوده و در صاورت سال   01و04

 .است فراهم بوده کنندهشرکتپژوهش امکان خروج 

 ب( ابزار

های دراهبر) :0جویینظمی خودریادگی یراهبردها پرسشنامه .0
       ایاان پرسشاانامه توسااط پینتااریچ و  :(شااناختی و فراشااناختی

عباارت  49است. این پرسشانامه باا  شده ساخته( 8گروت )دی

در دو بخاااش باورهاااای انگیزشااای و راهبردهاااای یاااادگیری 

 شاده میتنظاجویی )راهبردهای شناختی و فراشناختی( خودنظم

با استفاده از روش این تست در بررسی روایی این محقق  است.

ی، پنادارخودکارآمد یهاااسیمقخارده اعتباارتحلیل  رای  

درونااای و ا اااطرا  امتحاااان، اساااتفاده از  یگاااذارارزش

راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ باه 

. دساات آوردنااده باا 94/1، 89/1، 91/1، 89/1، 83/1ترتیاا  

بااه ترتیاا   باااالعواماال  اعتبااار ( باارای تعیااین91نااژاد )موسااوی

                                                            
1. Motivated strategies for learning questionnaire 

 یدهانظمخاود و 38/1 را یشاناخت یهاادراهبر  رای  آلفاای

 (.91) کردگزارش  84/1را  یفراشناخت

 هیانظر یبار مبناا اسیامق نیاا :2 یلیتحص زشیانگ پرسشنامه. 2

 شده ی( طراح90توسط والرند و همکاران ) یکنندگنییخودتع

بار اسااس مقیااس لیکارت )باا  یانهیسهال پنج گز 28و حاوی 

. اساتماوافقم(  کامالًمخالفم تا   کامالًپنج از  تا کیدهی نمره

انگیازش ، گویه( 02دارای سه مهلفه انگیزش درونی )با  مقیاس

 بعاد .است)با چهار گویه(  یزگیانگیب و ،گویه( 02بیرونی )با 

 اعتباارروایی محتوا و بومی شادن توساط متخصصاان،  تثییداز 

( و ثباات r= 90/1باه فاصاله دو هفتاه ) ییآزمااآن به روش باز

رارار  تثییادنیاز ماورد  88/1درونی با محاسبه آلفاای کرونبااخ 

پرسشنامه در ایران نیز توسط جمشیدی باا محاسابه  این گرفت.

گازارش  81/1برابر  یروحتوسط و  94/1آلفای کرونباخ برابر 

( اعتباار ایان پرسشانامه 99)در پژوهشی دیگر  .(92است ) شده

و  91/1 را با استفاده از آلفای کرونبااخ بارای انگیازش درونای

در پاژوهش  همچنین .گزارش کردند 82/1 برای انگیزش کلی

انگیازش درونای اعتباار ایان پرسشانامه باا  مهلفاهحا ر بارای 

 30/1 و  ری  اعتبار ترکیبای 83/1کرونباخ  از آلفایاستفاده 

 است. آمدهدستبه

        شااااامل ویژگاااای هااااای  :ساااااختهپژوهشگر پرسشاااانامه. 9

سان، سانوات تادریس، جنسایت،  شناختی معلم شااملجمعیت

   آنهااا در اختیااار  و نااوع اسااتخدام ، و ااعیت دو شااغله بااودن

 کمک معلمان آنها کامل شود. با آموزان ررار داده شد تادانش

الزم  مجوزهاایایان پاژوهش،  یاز اجارا ربال :د( شیوه اجرا

از آماوزش و  هاپرسشانامهبرای حضاور در مادارس و اجارای 

از والادین و معلماان تماام و شاد دریافات  شاهر زابال پرورش

اطمینان  هابه آن و شدگرفته کتبی  نامهر ایت گانکنندشرکت

 و ماناادمیمحفااوظ  هاااکااه اطالعااات خصوصاای آن داده شااد

 و جمعی گزارش خواهد شد. اطالعات به صورت کمی

 

                                                            
2. Academic motivation scale (AMS-HS 28) 



 سمیه نخعی و همکاران                                                                                     آموزاندانش یدرون زشیانگبا های معلم ویژگیی رابطه پردازمدل

084 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
الم
 س
مه
لنا
ص
ف

4
ره 
ما
 ش
،

4
ن 
ستا
زم
 ،

09
31

 

 هایافته
 برای متغیرهای مربوط به های توصیفیمقادیر شاخص

یااادگیری دانااش آمااوزان در  انگیاازش دروناای و راهبردهااای

 شده است. ارائه 0جدول 

 
 آموزانو انگیزش درونی دانش یریادگی یراهبردهاهای توصیفی شاخص ریمقاد :1جدول 

 کشیدگی چولگی معیارانحراف  میانگین ابعاد

9/228 شناختی  19/89  18/1  88/1  

یفراشناخت  1/031  13/21  48/1  18/1-  

9/14 انگیزش درونی  01/02  33/1  19/1  

 

شناختی بیشتر  یادگیری میانگین راهبرد 0با توجه به جدول 

و میانگین انگیزش درونای است فراشناختی  یادگیری از راهبرد

 آموزان در حد متوسط ررار دارد.دانش

ی معاادالت سااختاری وجاود سازمدلنیاز استفاده از پیش

.  رای  همبساتگی استارتباط معنادار بین متغیرهای پژوهش 

باین متغیرهاای پااژوهش حا ار باا اسااتفاده از آزماون  ااری  

 بررسی شده است. 2همبستگی پیرسون در جدول 
 

 پژوهشهمبستگی متغییرهای  سیماتر :2جدول 

 متغیرها 1 2 3 4 5 1 7 8

 
  

    
0 

 یراهبردها .0

 یشناخت

 
  

   
0 999/1 ** 

راهبردهای  .2

 فراشناختی

 
  

  
0 413/1 * 403/1  استخدام .9 *

 
  

 
0 209/1 * 418/1 * 400/1  سنوات .4 *

 
  0 982/1 ** 281/1 ** 941/1 ** 498/1  سن .1 *

  0 494/1 * 229/1 * 021/1 ** 214/1 ** 409/1  جنس .1 *

 0 134/1  418/1 * 919/1 * 211/1 ** 181/1 ** 498/1  شغل .9 *

1 101/1 * 412/1  119/1 * 412/1 * 483/1  989/1 * 192/1  زشیانگ .8 *

*p<0.05,**p<0.01 

 

 فراشااناختی، شااناختی، راهبردهااای 2 جاادول بااه توجااه بااا

 رابطاه آماوزانداناش درونای انگیازش با شغل و سن، سنوات،

 رابطاه جنسیت و استخدام و عیت ولی دارد معناداری و مثبت

 .ندارد درونی انگیزش با معناداری

  مقتصد و  تطبیقی مطلق، برازش هایشاخص 9 جدول در 

 نیکاویی شااخص پاژوهش ایان در. اندشدهگزارش تفکیک به

 مربعاات ریشاه و  یافتاهتعادیل برازش نیکویی شاخص برازش،

 مطلاق، بارازش هایشااخص عنوان به  استانداردشده ماندهباری

 هنجارشااده، باارازش شاااخص تطبیقاای، باارازش هایشاااخص
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 باارازش هایشاااخص عنااوان بااه هنجارنشااده باارازش شاااخص

  ایجااز بارازش شاخص آزادی، درجه بر خی مجذور و تطبیقی

 عناااوان باااه  تقریااا  خطاااای مربعاااات میاااانگین مجاااذور و

 .شدند گرفته نظر در مقتصد برازش هایشاخص
 

شدهآزمونالگوی برازش  نیکوییهای شاخص :3جدول  

 برازش مطلق هایشاخص

 SRMR GFI AGFI شاخص برازندگی

ربولمقادیر رابل 11/1کمتر از   3/1از  شتریب  8/1از  شتریب   

شدهمقادیر محاسبه  14/1  39/1  39/1  

 تطبیقیبرازش  هایشاخص

 CFI NFI NNFI شاخص برازندگی

ربولمقادیر رابل 3/1از  شتریب  3/1از  شتریب  3/1از  شتریب   

شدهمقادیر محاسبه  39/1  39/1  39/1  

 تعدیل یافتهبرازش  هایشاخص

 PNFI x2⁄df RMSEA شاخص برازندگی

ربولمقادیر رابل 1/1از  شتریب  9کمتر از   18/1از  کمتر   

شدهمحاسبهمقادیر   39/1  01/0  111/1  

 

هاا در محادوده رابال تمامی شاخص 9با توجه به جدول 

گفت مدل از برازش مناسابی  توانیم بنابراینربولی ررار دارند 

گیااری، ماادل از باارازش ماادل اناادازه پااس .اسااتبرخااوردار 

یاباد کاه باه بررسای و اجاازه مای پژوهشگرساختاری و کلی، 

های پژوهش دسات پرداخته و به یافته پژوهشفر یات  آزمون

و  ارای   t یابد. این امر از طریاق بررسای دو بخاش  ارای 

 گیرد. ( صورت میβمسیر )

 

 
 ضرایب مسیر مدل نهایی فرضیات :1 شکل
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 مدل نهایی فرضیات tمقادیر  :2 شکل

درصااد از واریااانس انگیاازش دروناای را  92مجمااوع  در  شناختیهای جمعیتویژگی 2و  0 با توجه به شکل

 .کنندمی بینیپیش
 

 میمربوط به اثرات مستق جی. نتا4جدول 

 مسیر ضریب مسیر آمارهt سطح معناداری

   
 به روی انگیزش درونی

111/1  01/1  99/1 های جمعیت شناختیویژگی   

110/1  28/1  12/1  راهبردهای شناختی 

111/1  38/9  48/1  راهبردهای فراشناختی 

 

      هاااای ویژگی اثااار مساااتقیم ،4باااا توجاااه باااه جااادول 

 با آماارهآموزان دانش انگیزش درونی معلم بر یشناختتیجمع

t (01/1 ) باار یشااناخت یراهبردهااا می. اثاار مسااتقاسااتمعنااادار 

 اثر مستقیم و معنااداری باه میازانآموزان دانش یدرون زشیانگ

12/1 =β یدروناا زشیااانگ باار یفراشااناخت یراهبردهااا و دارد 

ن و معناداری به میازا اثر مستقیم و معناداری داردآموزان دانش

48/1 =β .دارد 

 

ی بر انگیزش درونیی و فراشناختشناخت یراهبردهاشناختی با میانجیگری های جمعیتویژگی غیرمستقیممربوط به اثرات . نتایج 5جدول   

 متغیر آمارهt ضریب مسیر سطح معناداری

 به روی انگیزش درونی   

40/1  121/1  88/0 راهبردهای شناختی با میانجیگری استخدام   

112/1  111/1  91/2 با میانجیگری راهبردهای شناختی سنوات   

111/1  111/1  41/9 با میانجیگری راهبردهای شناختی سن   

20/1  109/1  22/0 با میانجیگری راهبردهای شناختی جنس   

110/1  18/1  31/9 با میانجیگری راهبردهای شناختی شغل   

22/1  991/1  30/0 راهبرد فراشناختی با میانجیگری استخدام   

111/1  901/1  21/1 با میانجیگری راهبرد فراشناختی سنوات   

110/1  112/1  02/1 با میانجیگری راهبرد فراشناختی سن   

92/1  138/1  11/0 با میانجیگری راهبرد فراشناختی جنس   

111/1  112/1  0/1 با میانجیگری راهبرد فراشناختی شغل   
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    ی هااایژگاایو غیرمسااتقیماثاار  ،1بااا توجااه بااه جاادول 

بر انگیزش درونی باا میاانجیگری راهبردهاای  شناختیجمعیت

 شغل و ،، سنوات، سنتریجزئبه بیان  ؛است شده تثییدشناختی 

مثباات و  تااثثیر بااه ترتیاا  یشااناخت یراهبردهااابااا میااانجیگری 

، β  ،111/1 = β=111/1 انگیزش درونی به میزان رمعناداری ب

 اثااار میاااانجیگری کننااادهتثییدهمچناااین  و دارد β = 18/1و 

شناختی با ی جمعیتهایژگیوی در رابطه شناختفرا یراهبردها

باا میاانجیگری  شاغل و ،. سانوات، ساناساتانگیزش درونای 

انگیازش درونای بر مثبت و معناداری  تثثیر یشناخت یراهبردها

، β ، 11/1 = β= 901/1بااه ترتیاا  بااه میاازان  آمااوزاندانش

و ااعیت اسااتخدام و  غیرمسااتقیم تااثثیر و دارد β = 112/1و

جنسیت باا میاانجیگری راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی بار 

 نشد. تثییدانگیزش درونی 

 یریگجهینتبحث و 
       هاااای ویژگیارتبااااط  نیااایتع هاااد  بااااپاااژوهش حا ااار 

راهبردهاای  یگریانجیاباا م انگیزش درونایبا  شناختیجمعیت

 اولآمااوزان مقطااع متوسااطه دانش نیباا شااناختی و فراشااناختی

 برازش روی مدل پژوهش دهندهنشان که نتایجصورت گرفت. 

انگیاازش  باار ی و فراشاناختیشااناخت یراهبردهاانشااان داد باود 

 یافتاهدارد که ایان  یو معنادار میآموزان اثر مستقدانش درونی

 کااه نشااان دادنااد (2نصااری و بیاناااتی )هااای پااژوهش نتیجااه باا

رابطاه  جویینظمی و خودپندارانگیزشی درونی با خودکارآمد

پساند طالعرودبره، آراپور (،94پینتریچ ) د؛ ومثبت و معنادار دار

انگاو و  (، 28رایات و همکااران )، کاورت(22) پاوریمیو رح

کاه  (91ناژاد، گال محمادیان و طااهری )یاسام(، ی91هنگی )

جاویی ساب  ارتقاای نظمخاودنشان دادند آموزش راهبردهای 

شود، همساو یمی پندارخودکارآمدانگیزش درونی و احساس 

باا افازایش اساتفاده از راهبردهاای شاناختی و  است. در نتیجاه

هااای آمااوزان باارای فعالیتفراشااناختی میاازان انگیاازش دانش

شاناختی، در  هاایپژوهشو  هاه. نظریابدییمافزایش  تحصیلی

تبیین یاادگیری و عملکارد تحصایلی، بار ایان مو اوع تثکیاد 

و یاادآوری  ،آماوزان هنگاام اکتساا ، ذخیارهدانشدارند که 

کننااد و نقااش اطالعااات از راهبردهااای شااناختی اسااتفاده می

 ننشا نتایج همچنااینگیرنااد. تغییرهااای انگیزشاای را نادیااده می

 بااار کارکردهاااای نگیزشیا یمتغیرهاو  شنگیزا که ستداده ا

و  نددار داریمعناو  مستقیم تثثیرآماااااااااااوزان دانش شناختی

 تواناااااادمی نیز شناختی یهادهبررا کارگیریبااااااهو  زشموآ

 (.99) هدد اررر تثثیر تحترا  نگیزشیا یمتغیرها

            ( نشااااان داد کااااه بااااین 91) انگااااو و هنگاااایپااااژوهش 

آموزان دختار و پسار جویی و باورهای انگیزشی دانشنظمخود

( 91و  99. بسیاری از پژوهشاگران )ردرابطه معناداری وجود دا

 یگیرو در نگیزشیا ملا( عو98) یگیردیا پردازانهیاااااااو نظر

 تحصیلی دعملکرو  رفتار توجیهدر  مهم یک عاملرا  شناختی

 بررا  شتال، روازایاانو  دانناادیآمااوزان مااو دانش ننشجویادا

 .اندساخته متمرکز هپدید ینا تبیین

     هاااای ویژگیاز دیگااار نتاااایج پاااژوهش ایااان باااود کاااه 

آماوزان اثار دانش انگیازش درونای معلام بار یشاناختتیجمع

( در 29) نااژادمیو ابااراه یماایابراهدارد. مسااتقیم و معناااداری 

 نیانگیابار م التیتحصا شیکاه باا افازا نشاان دادناد یپژوهش

و  شاودمیمعلماان افازوده  سیتدر یپندارنمرات خودکارآمد

موجا  کااهش  الت،یتحصا شیاسات کاه افازا در حالی نیا

 (93) ابنادور .شاودمیمعلماان  یشاغل تنیادگینمرات  نیانگیم

 کاامالًالگوهاای  تواننادیماموارد، معلماان  بیشتر در» دیگویم

 ماوردیی کاه هاقشمسری باشند زیرا معتقد است الگو یا بانفوذ

، الیق و به لحاظ کارآمدی مشهورند در ایجاد یادگیری احترام

 باشاد تااو معلم باید از فرآیندهای انگیزشای نیاز آگااه  مهثرند

 افتااهیبااا . نتیجااه ایاان پااژوهش «کناادبااروز یااادگیری را آسااان 

 نید بادر پژوهش خاود نشاان داکه ( 20) یاپور و رلعهاسکندر

 یو ساابقه کاار التیتحصا زانیام ت،یعملکرد معلمان با جنس

از دیگر  . همسو است وجود دارد یداریرابطه مثبت و معن آنها

معلام  یشناختتیجمعهای ویژگیاین بود که این مطالعه نتایج 

مساتقیم و  ی و فراشاناختی اثارشناخت یراهبردها با میانجیگری

توجاه باه  بااآماوزان دارد. دانش انگیازش درونای بری معنادار
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ترین عامل برای ایجاد مورعیت مطلاو  در اساسینتایج حا ر 

توانااد حتاای های آموزشاای، معلاام اساات کااه میتحقااق هااد 

های درسی و کمبود امکانات آموزشی را جباران کتا   عف

کند یا برعکس، بهترین مورعیت و مو وع تدریس را باا عادم 

و  رفعاالیتوانایی در ایجاد ارتباط عاطفی مطلو  به محیطای غ

 جذا  تبدیل کند.غیر

تواناایی یاادگیری هار  شادیبرخال  گذشته که تصور م

نقاش  با وجاوداوست، فرد تابعی از میزان هوش و استعدادهای 

عوامل ذاتی هوش و استعداد در یاادگیری، عوامال  کنندهنییتع

کاه شاوند میدیگری نیز در ایان رابطاه مهام رلماداد  ذاتیغیر

 تارفنیبه اصطالح  راهبردهای یادگیری و یا، از این موارد یکی

و  بخشفرح، پینیک. است« هبردهای شناختی و فراشناختیرا»

 یراهبردهاا کاه( در پژوهش خود نشان دادناد 21وند )وسفی

دارنااد و  یریادگیااآمااوزش و  تیاارابلشااناختی و فراشااناختی 

هاااد   یریگجهااات شیراهبردهاااا در افااازا نیاااآماااوزش ا

 توانیمبا توجه به نتایج پژوهش  است. رگذاریآموزان تثثدانش

جاادی بااودن و اهمیاات نقااش  باارخال ، متثساافانهگفاات 

و آمااوزش  معلاام باار اسااتفاده شااناختیجمعیااتهااای ویژگی

 شده اساتمهم نادیده گرفته مو وع این  ،راهبردهای مختلف

جنساایت معلمااان باار اسااتفاده از  تااثثیرتنهااا بااه  هاااپااژوهش و

ماابقی  تاثثیرو  انادپرداختاهراهبردهای شاناختی و فراشاناختی 

 یادگیریاز مشکالت  یبسیار  شده است. نادیده گرفتهمتغیرها 

ی هااا و راهبردهااااز فقاادان مهارت یناشاا یادگیریااو انتقااال 

باه  ادشدهی یها و راهبردهااست. مهارت یفراشناخت شناختی و

 نتیجاه درو  تیرینظاارت، ماد مهاارگری،فرد امکان انتخا ، 

الزم اساات  نی؛ بنااابرادهاادیرا ماا یشااناخت یناادهایبهبااود فرآ

نظاارت بار  ،یدهااز ربیال نظام ییهافراگیران در زمینه مهارت

و تعیین هد ، آموزش الزم را ببینناد تاا بار  یزیرخود، برنامه

 دیاجد یهاایریادگیا هیامسلط شاوند و پا یشناخت یراهبردها

که رابالً باا  دیصورت حل تکالیف جد نیدر غیر ا ؛شود جادیا

 است. دشوار شانیاند، براآن مواجه نشده

( مداخالت راهبردهای خودتنظیمی 41) به اعتقاد آکسان 

شاارایط،  ماادیریتآمااوزان بااا شااناختی و فراشااناختی در دانش

نبااودن در یااادگیری را  دهااد و فعااالیااادگیری را افاازایش می

بااه  رانیاافراگ زشیاامنااد ساااختن و انگعالره .ددهااکاااهش می

 یراهبردهااا ریاز مساا یدر نظااام آموزشاا یلیهااای تحصاافعالیت

 توجاه ماورد دیااسات کاه با یمو اوع یو فراشاناخت یشناخت

 نیااا یهاافتااهی. ردیااراارار گی اندرکاران نظااام آموزشاادساات

نقااش  یو فراشااناخت یشااناخت یراهبردهااا پااژوهش نشااان داد

 به عنوانمعلمان  دارند و رانیفراگ ش درونیزیدر انگ یمعنادار

یکی از ارکان اصلی آموزش در مدارس کشور ما باا آماوزش 

آماوزان در صحیح این راهبردها باعا افازایش انگیازش دانش

از  آگاااهی نداشااتن شااکیباا اماار یااادگیری خواهنااد شااد.

 یشاااناخت یهاو سااابک یمیخاااودتنظ یریادگیااا یراهبردهاااا

 تاوانیما (.01آماوزش ماهثر اسات ) یبرا یآموزان مانعدانش

 فایآمیز اموفقیت یادگیریرا در  یگفت فراشناخت نقش اساس

های و تعیین مهلفاه یفعالیت فراشناخت یمنظور بررس . بهکندیم

اهمیات  یآمیز داراموفقیات یادگیریا مهثر فراشناخت، مطالعه

   (.2است )

دارای  ی دیگارهاپژوهشاین پژوهش نیز مانند بسیاری از 

آتی بهتر اسات  هایپژوهشدر  که یی بوده استهاتیمحدود

عدم سنجش و آگااهی یاافتن از میازان  اول د.شوتوجه  آنهابه 

 کاه اساتتسلط معلمان بر راهبردهاای شاناختی و فراشاناختی 

تسلط معلمان بار  تثثیرهای بعدی به در پژوهش شودمیپیشنهاد 

آمااوزان راهبردهااای یااادگیری باار انگیاازش تحصاایلی دانااش

ی معلمان درگیری شغل نظر گرفتن فقدان دردوم  پرداخته شود.

در  تثثیرگاذارمتغیرهای مختلف به عناوان در پژوهش که است

پیشانهاد شده اسات کاه در نتیجاه ایجاد انگیزش درونی مطرح 

درگیری شغلی معلمان بار  تثثیرهای آتی به در پژوهش شودمی

 توانایی ایجاد انگیزش تحصیلی پرداخته شود.

شاناختی ی جمعیاترهاایمتغدر پژوهش حا ر بسیاری از 

 ؛ بناابرایناندنشادهباودن وارد مادل پژوهشای  ریتاثثیببه دلیل 

تعااداد بیشااتری از دیگاار  هااایپااژوهششااود در پیشاانهاد می
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تفاوت بافت فرهنگی معلمان و  شناختی نظیرجمعیت یرهایمتغ

توجاه  با آموزان نیز بررسی شود.اثر آن بر روی انگیزش دانش

سنوات تدریس معلم  شد مشخصاین مطالعه در نتایج  به اینکه

 زشیاانگ بارهای شاناختی و فراشاناختی دگری راهبربا میانجی

این امکان وجود دارد که معلماان باا  و دارد تثثیرآموزان دانش

ساانوات تاادریس کمتاار باار اسااتفاده  از راهبردهااای شااناختی و 

باه کاه  دشاویما شانهادیپ در نتیجاه فراشناختی توانمند نباشاند

در  آنهااو از توانمندی  آموزش داده شود این راهبردها معلمان

 یراهبردهااا و تساالط باار ایاان راهبردهااا اطمینااان حاصاال شااود

آمااوزان را آمااوزش دهنااد و بااه دانش یفراشااناختشااناختی و 

 به صورتدادن کارها  انجامدروس و  یریادگیکه در  اموزندیب

 عمل کنند. یفراشناخت

 یادکتار ناماهانیپااین پژوهش برگرفتاه از  تشکر و قدردانی:

شناسای تربیتای دانشاگاه آزاد سمیه نخعی در رشاته روان خانم

 نیهمچناباوده اسات.  01802داد داخلایبا شماره رارار زاهدان

مجااوز اجاارای آن باار روی افااراد نمونااه از سااوی سااازمان 

ر شد.  صاد 349/1استان  زابل با شماره مجوز  وپرورشآموزش

آموزان و مادیران مادارس معلمان و دانشتمامی از  لهیوسنیبد

سفارش دهناده طارح وپرورش شهرستان زابل، مدیر آموزش و

 اساتادان راهنماا و اماام حسان مجتبای)ع( و سسه غیرانتفاعیهم

 .شودیمی ردردانمشاور تشکر و 

 گوناههیچ ساندگانینو یپاژوهش بارا نیاا انجاام تضاد منافع:

 .منافع را به دنبال نداشته استض تعار
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Abstract 

Background and Purpose: Motivation is the most important learning condition. Learning 

motivation is important for the effectiveness of teaching and learning activities. The aim of the 

present study is modeling the relationship between teachers' demographic characteristics and 

internal motivation of students by mediating cognitive and metacognitive strategies. 

Method: This research was a descriptive-correlational study of structural equation modeling. 

The statistical population consisted of all high school students in Zabol 2017-18. The sample 

included 368 people who were selected by cluster random sampling and self-regulating learning 

strategies questionnaire (Pintrich and Diegrout, 1990) and academic motivation (Valerand, 

1993). To measure the demographic characteristics of teachers, a form was developed by the 

researcher and provided to the students and completed by the question of their teachers. Data 

analysis was performed using structural equation modeling and Imus software. 

Results: Data analysis using structural equation modeling showed that teacher's demographic 

characteristics by mediating cognitive and meta-cognitive strategies on intrinsic motivation have 

a significant effect on the intrinsic motivation. Also, the demographic characteristics of the 

teacher have a positive and significant effect on the students' intrinsic motivation (P < 0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, promoting educational styles through focusing on 

life patterns of our cultural community, including income level, complementary employment, 

and residence, can have a role in influencing students' thinking and motivation patterns. 
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