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 Background and Purpose: Self-regulated learning has a very important role in students’ education 

and learning processes and academic self-efficacy and achievement goals are effective factors in 

developing this ability. In this regard, the purpose of this study was examining a prediction model of 

self-regulated learning based on students’ motivational beliefs, intelligence beliefs, and perception 

of classroom atmosphere while considering the mediating role of self-efficacy and achievement goals 

in students at Iranian gigted schools. 

Method: The present study was a descriptive correlational study. The statistical population included 

all eighth grade high school students at gifted schools in Tehran in 2020-21 school year. Four hundred 

students were selected through cluster random sampling. The research tools consisted of the General 

Self-Efficacy Scale (GSES) (Sherer et al., 1982), Motivational Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ) (Pintrich et al., 1990), Perceptions of Classroom Atmosphere Questionnaire (Rovy, 2002), 

Intelligence Beliefs Questionnaire (Abdolfattah and Yiths, 2006), and Achievement Goals 

Questionnaire (Midgley, 1988). The collected data were analyzed through structural equation 

modeling (SEM) technique. 

Results: According to the results, the variables of achievement goals, self-efficacy, intelligence 

beliefs, motivational beliefs, and perception of classroom atmosphere had a positive and significant 

relationship with self-regulated learning (P<0.01). Moreover, the findings confirmed the mediating 

role of self-efficacy in the relationship between self-regulated learning and motivational beliefs and 

perception of classroom atmosphere and the mediating role of achievement goals in the relationship 

between self-regulated learning and motivational beliefs.  

Conclusion: The results showed the desirable status of the fit indices of the research model. 

Furthermore, motivational beliefs variable had both direct and indirect effects on self-regulated 

learning variable. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Learning is one of the most important and interesting 

subjects for psychologists who attempt to understand 

the complex dimensions of learning (1). Zimmerman, 

as one of the theorists of the cognitive-social theory, 

defined the self-regulatury learning strategies as a 

type of learning, in which the learners personally 

start and direct their endeavors in acquiring skills 

and knowledge instead of relying on teachers, 

parents, and other educational factors (4). However, 

the results of the previous studies have indicated that 

motivation and motivational variables have a direct 

and significant effect on the learners’ cognitive 

efficiency. (9, 28, and 17). 

One of the variables related to learning self-

regulation is self-efficacy (13). Self-efficacy is an 

individual's confidence in their ability to control their 

thoughts, feelings, and activities (16). Furthermore, 

goal orientation describes motivations based on 

which a goal is pursued and emphasizes a person’s 

purpose and intention to make progress in their tasks 

(18). Achievement goal represent a comprehensive 

semantic system of situations or contexts that have 

cognitive, emotional, and behavioral consequences 

that learners use to interpret their actions (10, 11, 17, 

& 19). 

Dweck’s social cognitive approach, which has 

attracted considerable attention, is another approach 

concerned with determining the relationship of the 

cognitive and motivational factors with students’ 

learning. The key concepts in this approach include 

intelligence beliefs and achievement goals (quoted in 

29). According to Dweck, intelligence beliefs are 

marginal factors in a successful behavior (32). On 

the other hand, the classroom atmosphere is defined as 

the qualitative properties of a class and influences the 

attitudes, behaviors, and performance improvements of 

individuals who are in contact with school. (34).  

In this regard, the purpose of this study was 

examining a prediction model of self-regulated 

learning based on students’ motivational beliefs, 

intelligence beliefs, and perception of classroom 

atmosphere while considering the mediating role of 

self-efficacy and achievement goals in students at 

Iranian gigted schools. 

Method   
The present study was a descriptive correlational 

study. The structural equation modeling (SEM) was 

used to examine the relationship between the research 

variables. The statistical population included all 

eighth grade high school students at gifted schools in 

Tehran in 2020-21 school year. Four hundred 

students were selected through cluster random 

sampling. The sample included 400 students who 

were selected through multistage cluster random 

sampling. The research tools consisted of the General 

Self-Efficacy Scale (GSES) (37), Motivational 

Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (41), 

Perceptions of Classroom Atmosphere Questionnaire 

(43), Intelligence Beliefs Questionnaire (45), and 

Achievement Goals Questionnaire (39). The 

inclusion criteria of the selected sample group were 

meeting the giftedness criteria according to based on 

the diagnosis of the Iranian Talent Education 

Organization, written consent of the sample and their 

parents, and homogeneity of the sample in terms of 

socio-economic status. The exclusion criterion 

include incomplete completion of questionnaires. 

The data were analyzed using structural equation 

modeling and path analysis. 

Results 

According to the results of the correlation matrix, 

achievement goals, self-efficacy, motivational 

beliefs, and perception of classroom atmosphere had 

a positive and significant relationship with self-

regulated learning (P<0.01). Intelligence beliefs and 

motivational beliefs had a positive and significant 

relationship with achievement goals (P<0.01). To 

test the research hypotheses by structural equation 

modeling method, first the model fit indices were 

examined that all indices (RMSEA=0.053, IFI=0.927, 

CFI=0.925, PNFI=0.607, GFI=0.927, X2/df=2.143) 

confirmed the goodness of fit of the model. The 

results of the direct relationship of research variables 

in the final model (modified) showed that motivational 

beliefs, perception of classroom atmosphere, and 

self-efficacy had a significant and positive relationship 

with self-regulated learning. Besides, intelligence 

beliefs and motivational beliefs had a positive and 



Quarterly Journal of 

Child Mental Health     

 
157 

Vol. 8, No. 1, Spring 2021 

significant relationship with achievement goals, and 

intelligence beliefs, motivational beliefs, and 

perception of classroom atmosphere had a positive 

and significant relationship with self-efficacy. 

Furthermore, the results of Bootstrapping test 

indicated that the indirect effect of motivational 

beliefs on self-regulated learning through achievement 

goals and self-efficacy was 0.2620 and 0.0726, 

respectively, and the results were statistically 

significant. Additionally, the indirect effect of 

perception of classroom atmosphere on self-regulated 

learning through self-efficacy was 0.2166, which 

was statistically significant. 

Conclusion 

This study examined a prediction model of self-

regulated learning based on students’ motivational 

beliefs, intelligence beliefs, and perception of 

classroom atmosphere while considering the 

mediating role of self-efficacy and achievement 

goals in students at gifted schools. The results 

showed that the variable of motivational beliefs had 

both direct and indirect significant effects on the self-

regulated learning variable. This was in congruence 

with the previous research (17 and 28), who 

demonstrated that self-efficacy motivational belief 

had an indirect and positive impact on the academic 

achievement through mastery and performance-

approach goal orientations and learning strategies, 

however, they had an indirect and negative impact 

on academic achievement through avoidance 

performance. 

Moreover, according to the results, the variables of 

intelligence beliefs affected self-regulated learning 

through self-efficacy and achievement goals. This is 

consistent with the findings of the study by 

Ganderson et al. (29), who revealed that besides their 

direct effect, intelligence beliefs had an indirect 

impact on the learning self-regulatory strategies of 

university students through achievement goals and 

academic self-efficacy. The subsequent results of the 

study demonstrated that perception of classroom 

atmosphere influences self-regulated learning 

through achievement goals. In congruence with the 

findings, Khani et al. (34) showed that the teacher’s 

self-efficacy and students' perception of classroom 

atmosphere had a positive and significant relationship 

with the learning self-regulatory strategies of students 

at gifted schools. In addition, the findings of this 

study indicated that the achievement goals have a 

direct effect on self-regulated learning. The results of 

the studies (10, 11, and 17) revealed that academic 

achievement had a positive relationship with the goal 

of mastery and strategic perception of classroom 

atmosphere and had a negative relationship with 

avoidance performance and strategy learning level. 

Therefore, students who consider themselves as self-

efficient, employ more cognitive and metacognitive 

strategies and manifest more persistence in doing 

their homework. 

One of the limitations of the present study is the 

lack of identification of students' intelligence by the 

researcher. Also, based on the results, other variables 

related to learning self-regulation (especially socio-

cultural factors) of gifted students should be 

examined in future studies to arrive at a more 

comprehensive understanding in this field. 
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 22/55/8911دریافت شده: 

 21/51/8911پذیرفته شده: 

 21/59/8055منتشر شده: 

آموزان دارد که خودکارآمدپنداری یندهای آموزش و یادگیری دانشاخودتنظیمی یادگیری نقش بسیار مهمی در فر زمینه و هدف: 

ینی خودتنظیمی بتحصیلی و اهداف پیشرفت از عوامل مؤثر در توسعه این توانایی هستند. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل پیش

گرفتن نقش میانجی خودکارآمدپنداری و اهداف و ادراک از جوّ کلاس با در نظر  ،یادگیری بر اساس باورهای انگیزشی، باورهای هوشی

 آموزان مدارس تیزهوشان بود. پیشرفت در دانش

-دانشتمامی  ها همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضرمطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده: روش

ای گیری خوشهبر اساس روش نمونهنفر  055بودند که تعداد  8911تحصیلی  در شهر تهران در سال آموزان مدارس تیزهوشان پایه دوم متوسطه

(، مقیاس خودتنظیمی یادگیری و 8112تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدپنداری عمومی )شرر و همکاران، 

(، مقیاس باورهای هوشی )عبدالفتاح و ییتس، 2552وی، (، پرسشنامه ادراک از جوّ کلاس )رو8115باورهای انگیزشی )پینتریچ و همکاران، 

سازی معادلات ساختاری تحلیل شده با روش مدلهای گردآوری ( بودند. داده8111(، و پرسشنامه اهداف پیشرفت )میگلی و همکاران، 2552

 شدند.

 کلاس با و ادراک از جوّ ،شی، باورهای انگیزشیبر اساس نتایج، بین متغیرهای اهداف پیشرفت، خودکارآمدپنداری، باورهای هو: هایافته

گر خودکارآمدپنداری در رابطه بین ها همچنین نقش میانجی(. یافتهP<58/5خودتنظیمی یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

زشی با ه بین باورهای انگیگر اهداف پیشرفت در رابطکلاس با خودتنظیمی یادگیری و نقش میانجی باورهای انگیزشی و ادراک از جوّ

 خودتنظیمی یادگیری را مورد تأیید قرار داد.

های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین متغیر باورهای انگیزشی بر متغیر نتایج نشان داد شاخص: گیرینتیجه

 داری دارد.خودتنظیمی یادگیری، هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم معنا
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 مقدمه
شووناسووان و علمای روان یادگیری یکی از موضوووعات مهم و مورد علاقه

ای یادگیری هکنند تا ابعاد پیچیدگیتعلیم و تربیوت بوده و آنهوا تلاش می

های ها و پژوهش(. نظریه8را بشوناسوند و یادگیری انسان را تسهیل کنند )

شووناختی، در تبیین یادگیری و عملکرد تحصوویلی بر این موضووود تأکید 

یووادآوری االوواعووات، از دارنود کووه فراگیران هنگووام اکتسووواب،  خیره و 

اسووتفاده کرده و نقش متغیرهای انگیزشووی را نادیده  8راهبردهای شووناختی

گیری و توسعه های اخیر شواهد شکل(. بر این اسواس در دهه2گیرند )می

ایم که بوده 2خودتنظیمی یادگیری دربوارههوای نظری مختل  چوارچوب

ق و گیزشووی توافو ان ،های شووناختی، فراشووناختی، عاافیبر وجود مؤلفه

 (.  9اشتراک نظر دارند )

، 9اجتموواعی -شووونوواختی پردازانزیمرمن، بووه عنوان یکی از نظریووه

را نوعی یادگیری تعری  کرد که در  0راهبردهوای یادگیری خودتنظیمی

آن یوادگیرنودگان به جای آنکه برای کسوووب مهارت و دانش بر معلمان، 

ا های خود رکوشش والدین و دیگر عوامل آموزشوی تکیه کنند، شوخصاً

کنند. به عبارت دیگر وی خودتنظیمی در یادگیری شووورود و هدایت می

را بوه مشوووارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشوووی، شوووناختی و 

در فراینود یادگیری جهت بیشوووینه نمودن یادگیری االا   5فراشووونواختی

(. همچنین بر اسووواس نظر شوووانووه راهبردهووای خودتنظیمی 0کنوود )می

هایی رصتکند، که فادگیری فقط یادگیری یادگیرندگان را تقویت نمیی

آورد تووا بووه اور فعووال فراینوودهووایی موواننوود تنظیم را برای آنووان فراهم می

را مدیریت  1و خودانگیزشوووی ،7، خودارزشووویابی2اهداف، خودمهارگری

اسووتوار اسووت که  موضووود (. چارچوب اصوولی این نظریه بر این5کنند )

چگونه از نظر باورهای فراشوووناختی، انگیزشوووی و رفتاری، آموزان دانش

(. فرال، والووه و شوووایتن، 2کننوود )دهی مییووادگیری خود را سوووازمووان

 85دهی، بسط1راهبردهای یادگیری را به راهبردهای شوناختی )مرور  هنی

                                                           
1. Cognitive strategies 

2. Self-regulation learning 

3. Cognitive-social theory 

4. Self-regulatory learning strategies 

5. Cognitive and metacognitive 

6. Self-control 

7. Self-assessment 

8. Self-motivation 

9. Mental review 

10. Expansion 

، نظارت بر 82ریزی( و راهبردهوای فراشوووناختی )ارح88دهیو سوووازموان

(. در همین راسوووتا 7انود )قسووویم کرده( ت89دهینظمدرک مطلوب و خود

هوای شوووناختی، در تبیین شووویوه یادگیری و عملکرد هوا و پژوهشنظریوه

تحصوویلی بر این موضووود تأکید دارند که یادگیرندگان هنگام اکتسوواب، 

 خیره و یادآوری االاعات از راهبردهای شووناختی اسووتفاده کرده و نقش 

ای هها و پژوهشمقابل نظریه گیرند. درمتغیرهای انگیزشوووی را نادیده می

انگیزشوووی بر نقش متغیرهوای انگیزشوووی توأکید کرده و یادگیرندگان را 

با این حال  ؛(1فعال نیسوووتند ) چنداندانند که از نظر شوووناختی افرادی می

نتایج مطالعات پیشین نشان داده است که انگیزش و متغیرهای انگیزشی بر 

مسوووتقیم و معناداری دارند و تأثیرات  کوارکرد شووونواختی یادگیرندگان،

 نندماتواند متغیرهای انگیزشوووی کوارگیری راهبردهوای شووونواختی میبوه

را تحت تأثیر قرار  85و اسووونادهای علی ،، انگیزش80خودکوارآمودپنداری

 (.1دهد )

کوالوان و کلری معتقودند که هر چه فراگیران از این راهبردها بیشوووتر 

تری به و موفقیت بیش کردهاسوتفاده کنند در اجرای وییفه خود بهتر عمل 

های اسوووالاندر و توب در این زمینه نشووان (. بررسووی85آورند )دسووت می

و  بوده داد فراگیرانی که بیشووتر از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری آگاه

گیرند، به مراتب انگیزش تحصویلی و باورهای انگیزشی آنها را به کار می

گذاری درونی بالاتر، اضطراب مانند احسواس خودکارآمدپنداری، ارزش

بالاتری نسووبت به دیگر  82و موفقیت تحصوویلی ،شوورکت در آزمون کمتر

هوای انجام شوووده، شوووناخت (. بوا توجوه بوه پژوهش88فراگیران دارنود )

ن متغیر بینی بهتر ایر بر خودتنظیمی یووادگیری، بووه پیشمتغیرهووای مؤث

 (.82شود )انجامد و سبب بهبود فرایند یادگیری میمی

هووای موورتووبووط بووا خووودتوونووظوویوومووی یووادگوویووری، یووکووی از مووتووغوویوور

(. خودتنظیمی بوه عنوان یه راهبرد 89) اسوووت 87خودکوارآمودپنوداری

هیم اساسی از مفا 81شناختی و خودکارآمدپنداری به عنوان باور انگیزشی

11. Organization 

15. Contrivance 

16. Self-regulation 

14. Self-efficacy 

15. Causal attribution 

16. Academic success 

17. Self-efficacy 

18. Motivational belief 
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(. بر اسوواس نظریه بندورا رفتار آدمی 80روند )به شوومار می 8نظریه بندورا

که انسان از تجربه  موضووعاتی(. از جمله 80تنظیم اسوت )یه رفتار خود

آموزد، معیوارهووای عملکرد بوده کوه پس از مسوووتقیم یوا غیرمسوووتقیم می

ر وند. اگشووای برای ارزشوویابی شووخصووی فرد میآموزش، این معیارها پایه

عملکرد شوووخص در یه موقعیت معین با معیارهای او هماهنا یا از آن 

 او ارهایتر از معیاما اگر پایین ،کندبوالاتر باشووود، آن را مثبت ارزیابی می

(. خودکارآمدپنداری به عنوان 85کند )باشوود، آن را منفی ارزشوویابی می

گی زند یه متغیر شوووخصووویتی نقش مهمی در رویارویی افراد با مسوووا ل

دارد. برحسوب نظر بندورا وقتی فرد باور داشوته باشد که توانایی پیشرفت 

سووت به خودکارآمدپنداری ا تحصوویل را دارا وکسووب موفقیت در زمینه

تحصیلی دست یافته است و باورهای خودکارآمدی شخصی، دقیقاً تفسیر 

امل او چگونگی تعو  که ابزاری مستند است، او از کارهای گذشته نیست

سوووازد. خودکوارآمودپنداری ادراک را بوا محیط و افراد دیگر ممکن می

 (.  80های خویشتن است )قابلیتقضاوت فرد درباره  ،شده

آموزان برای انجام شوناسی، دلایل و اهداف دانشمطابق با متون روان

در این میان، . برخوردار اسوووت زیادیهای تحصووویلی از اهمیت فعوالیت

 -شووناختیآوردی با روی 9اهداف پیشوورفت یا 2گیری هدفنظریه جهت

هوای بسووویار سوووودمندی اسوووت که به مفهوم اجتمواعی، از جملوه نظریوه

ترین مفهوم انگیزشووی توجه کرده اسووت به عنوان اسوواسووی 0گراییهدف

ای اسوووت که بر اسووواس آن کننده انگیزهگیری هدف، تبیین(. جهت87)

ت در اد برای پیشرفشوود و بر قصد و نیت افررسویدن به هدف تعقیب می

(. اهداف پیشرفت در واقع معرف 81تکالی  )چرایی تلاش( تأکید دارد )

هایی اسوووت که دارای ها یا بافتیه سووویسوووتم معنایی جامع از موقعیت

پیامدهای شناختی، عاافی و رفتاری هستند و فراگیران برای تفسیر اعمال 

فرض بر  ،پیشووورفت(. در نظریه اهداف 81کنند )خود از آنها اسوووتفاده می

ایج کننده مهمی برای فرایندها و نتبینیاین است که اهداف فراگیران پیش

(. همچنین اهداف پیشرفت به اهداف اساسی 25مرتبط با پیشورفت است )

پیشووورفت درگیر اسوووت،  مختل  هایکه در زمینهیه شوووخص هنگامی

                                                           
1. Bandura 

2. Goal orientation theory 

3.  Progress goals 

4. Goal-oriented 

5. Functional oreentation 

6. Approach 

ها آکادمیه باشوووند )مانند تکالی  در کلاس چه این زمینه ؛اشووواره دارند

 سازی آزمون( چه نباشد )مانند ورزش و تنظیمات کار(. درس یا آماده

بنوودی اهووداف پیشووورفووت ابتوودا پژوهشوووگران فقط بر دو در ابقووه

هووای کردنوود، ولی نظریووهتووأکیوود می  5گیری تبحری و عملکردیجهووت

اشوواره دارند.  1یو اجتناب 7، تبحری2گیری گرایشوویجدیدتر بر سووه جهت

طح یا افزایش سووو هاکشووواکشاهوداف پیشووورفت در تکلی ، به غلبه بر 

ز که اهداف اجتناب ادر حالی ؛کفایت و بهبود توانایی افراد اشووواره دارند

تبحر افراد بر روی اجتناب از بدفهمی، تسوولط نیافتن بر تکلی  و اسووتفاده 

ادی کوه اهووداف (. افر28کننوود )از معیووارهوای اشوووتبواه نکردن تمرکز می

مطلوب های نااجتنابی دارند، بر نشان دادن شایستگی و قضاوت -عملکرد

اند که اهداف تبحری با (. نتایج مطالعات نشوووان داده22کننود )تمرکز می

خودکارآمدپنداری تحصوویلی بالا، اسووتفاده از راهبردهای شووناختی عمیق، 

رفت تحصیلی ، پیشتحصیلی هاینایافتگیکامکارآمد با مشکلات و  مقابله

ن مثبتی دارد. همچنی رابطه ،بوالوا، و هیجوانوات و نیمرگ انگیزشوووی مثبوت

 ،منفی با خودکارآمدپنداری و پایداری در تکالی  اهداف اجتنابی، رابطه

مثبت با اسووتفاده از راهبردهای سووطحی یادگیری، اضووطراب و به  و رابطه

ش اشووونایدر و پرکل های پژوه(. یافته29اورکلی هیجوانات منفی دارد )

( نشوووان داد که پیشووورفت تحصووویلی با هدف تسووولط با راهبردهای 20)

ارتبوا  مثبوت و بوا عملکرد اجتناب و سوووطح  ،1یوادگیری اسوووتراتژیوه

ای دیگر (. در مطووالعووه20ارتبووا  منفی دارد ) ،85یوادگیری اسوووتراتژیووه

مشوووخص شووودکه فراگیران دارای اهداف تبحری به میزان بالایی درگیر 

 (.  25دانند )و تکالی  مدرسه را معنادار می شده مطالعه

به عنوان  88در دو دهه اخیر راهبردهای یادگیری و باورهای انگیزشی

(. باور افراد نسبت به دست یافتن 22متغیرهای نظام آموزشی یهور یافتند )

شود. در مندی آنها از زندگی میشوان موجب رضوایتبه اهداف مطلوب

د. شووونمنجر به تحقق اهداف، انگیزه نامیده می شووناسووی فرایندهایروان

ه است که رفتار وی را ب فرد عبارت از عواملی در درون ارگانیسم ،انگیزه

(. باورهای انگیزشی 27کند )سوی هدف مشخصی سو  داده و حفظ می

7. Master 

8. Avoidance 

9. Strategic learning strategies 

10. Strategic learning level 

11. Motivational beliefs 
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و  ،9، ارزشی2به سه مؤلفه انتظاری 8گروتبر اسواس نظرات پینتریچ و دی

سوووت. ال : مؤلفه انتظاری شوووامل باورهای بندی شوووده اابقوه 0عواافی

عمل کردن به تکلی  اسوووت  هایشوووان درتوانوایی دربوارهدانشوووجویوان 

 ؛ه(و غیر مهارگری)خودکارآمدپنداری، شووایسووتگی تصووویری، باورهای 

 شوووان دربارهآموزان و باورهایارزشوووی شوووامل اهداف دانش ب: مؤلفه

و ج: مؤلفه  ؛ی(گوذاری دروناهمیوت و علواقوه بوه تکلی  اسوووت )ارزش

ای ههای هیجانی به تکلی  است. بر اساس پژوهشعاافی شامل واکنش

فردی مؤثر بر ترین عوامل درونانجام شوووده، باورهای انگیزشوووی از مهم

آموزان اسوووت که باید مورد بررسوووی قرار گیرد )به نقل از عملکرد دانش

21  .) 

شی شناختی و انگیزدیگری که در تعیین رابطه میان عوامل آورد روی

آموزان توجه زیادی را به خود معطوف کرده اسوووت، بوا یوادگیری دانش

آورد اسووت. مفاهیم کلیدی این روی 5اجتماعی دوک -شووناختیدیدگاه 

(. 21دهند )به نقل از و اهداف پیشوورفت تشووکیل می 2را باورهای هوشووی

و  ادهد هایی معنایی هستند که به رفتارهای فرد جهتباورهای هوشی نظام

مل سازند. باورهای هوشی شابینی رفتار او را برای دیگران ممکن میپیش

است. باور هوشی افزایشی به  1و باور هوشوی  اتی 7باور هوشوی افزایشوی

 پذیر و قابل افزایشکیفیتی انعطاف ،این موضوووود اشووواره دارد که هوش

یتی کیف ،کند که هوشاسووت. در مقابل، باور  اتی در مورد هوش بیان می

 -های شناختیثابت و غیر قابل افزایش اسوت. باورهای هوشوی چارچوب

نی که کنند و بنابراین زماانگیزشوووی متفواوتی را برای فراگیران ایجواد می

پذیرد، این باور بر چگونگی فراگیر یکی از انواد باورهای هوشوووی را می

دارای  هگذارد. فراگیرانی کرو شووودن با تکالی  یادگیری تأثیر میروبوه

اکتساب  شان وهایباور افزایشی در مورد هوش هستند بر بهبود شایستگی

دانش جودیود توأکیود دارنود. فراگیران با باور هوشوووی  اتی برای غلبه بر 

ها کشاکشدهند و هنگام مواجهه با حداقل تلاش را به خرج می ،مشکلات

و  های پلکس، گرنت(. بر ابق پژوهش95شووووند )به راحتی تسووولیم می

هوای هودف )یا هدف های پیشووورفت( تابعی از گیری( جهوت98دوک )

( ، 92ابیعت هوش هسوووتند. در مدل دوک ) هوای مختل  دربوارهنظریوه

                                                           
1. Pintrich & De Groot 

2. Expected component 

3. Value component 

4. Emotional component 

 آموزانهای هوش بیانگر این موضووود هسووتند که آیا ادراک دانشنظریه

 .اندمکند یا ثابت میاز توانوایی و هوش خود بوا گوذشوووت زمان تغییر می

های هوش )باورهای هوشی(، نوعی معتقد اسوت که نظریهبنابراین دوک 

 و نوودنکتعیین می ،آموز برخواهوود گزیوودگرایش بووه هوودفی را کووه دانش

اما سوووال  .(92آمیز هسووتند )باورهای هوشووی عوامل جانبی رفتار موفقیت

آموزان تیزهوش به علت برخورداری از توانایی هوشی این است که دانش

بوده و محیط مودارس تیزهوشوووان روی آنها چه در این متغیرهوا چگونوه 

 .تأثیری دارد

وپرورش نیز نهووادی آموز، آموزشهوای فردی دانشعلواوه بر ویژگی

تواند در بالندگی فرد و تبلور شوخصیت وی نقشی اجتماعی اسوت که می

شووخصوویت فرد  تحول(. مدرسووه به این دلیل در 99بسوویار مؤثر ایفا کند )

شوووود کووه فرد وارد عموول می تحولنقش حیوواتی دارد کووه در دورانی از 

 آموزیآموزان تنها برای مهارتشود. دانشیادگیری به سهولت انجام می

 ، آفرینندگی و راهنماییتحولروند، که مدرسه در راستای به مدرسه نمی

اس جّو کلرا به عهده دارد. یافتگی شآنان ویای  مهم دیگری مانند ساز

در  ها، رفتارها و پیشرفتنگرش، های کیفی کلاسیژگیبه عنوان ودرس 

هسوووتند را تحت تأثیر قرار  ارتبا عملکرد افرادی را کوه بوا مدرسوووه در 

های درون مدرسه است. های میان گروهحاصول روابط و کنش و دهدمی

ا رهای آموزشی اهمیتی مضاع  دارد، زیتوجه به جوّ کلاس و سوایر نظام

 هسوووتند و جوّ حاکم بر ارتبا ی از فراگیران در زیاد ها با گروهاین نظوام

(. اهمیت 90گذارد )آنها بر تجارب، یادگیری و شوووخصووویت آنان اثر می

روانی و اجتموواعی و شووویوه زنوودگی  تحول نقش جوّ کلوواس در فراینوود

هوای مختل  مورد توأییود قرار گرفته اسوووت. همه نوجوانوان، در پژوهش

های اجتماعی بزرگی هستند که محیط ،ند که مدارساان معتقدپژوهشوگر

دهد یوادگیری در آنهوا هم در درون و هم در بیرون کلواس درس رگ می

ن خودتنظیمی بیتوان گفت شناسایی متغیرهای پیشمیبدین ترتیب (. 95)

آموزان تیزهوش، از یه سوو از پیامدهای شکست در یادگیری در دانش

رای آیند بو از سووویی پدیدآوری محیطی خوش مدرسووه پیشووگیری کرده

ای هتواند در دسووتیابی به روشدهد و همچنین مییادگیری را افزایش می

5. Dweck 's social cognitive approach 

6. Intelligence beliefs 

7. Incremental intelligence belief 

8. Innate intelligence belief 
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های کاربردی کمه کند. با توجه به اینکه منواسوووب و تکیوه بر اولویوت

 آموزان شاغل به تحصیلترکیب متغیرهای پژوهش حاضر در گروه دانش

سوووت و خلأ پژوهشوووی در این زمینه نشوووده اانجام در مراکز تیزهوشوووان 

گویی به این سوال است که صودد پاس در این مطالعهشوود، احسواس می

بینی خودتنظیمی یووادگیری بر اسوووواس بوواورهووای انگیزشوووی، موودل پیش

آموز از جوّ کلاس درس با در نظر گرفتن باورهای هوشی و ادراک دانش

آموزان نشنقش میوانجی خودکوارآمودپنداری و اهداف پیشووورفت در دا

 .مدارس تیزهوشان از برازش خوبی برخوردار است یا خیر
 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 روش
روش پژوهش حاضوور از نظر : کنندگانشرررکتالف( طرح پژوهش و 

توصووویفی از نود  ،هوواکوواربردی و از نظر شووویوه گردآوری داده ،هوودف

یابی معادلات سوواختاری جهت بررسووی رابطه همبسووتگی اسووت. از مدل

 شامل تمامیجامعه آماری پژوهش حاضر  متغیرهای پژوهش استفاده شد.

ر در شه دختر و پسر()آموزان مدارس تیزهوشوان پایه دوم متوسوطه دانش

ملاک  بودند. لازم به  کر اسووت که 8911-11تهران در سووال تحصوویلی 

شده توسط سازمان  تیزهوش بودن در این مطالعه، بر اساس سنجش انجام

اسووتعدادهای درخشووان ایران و تحصوویل در مراکز تیزهوشووان بود. روش 

 ای بود. به اینای چندمرحلهگیری در این پژوهش تصووادفی خوشووهنمونه

هوشووان در شووهر تهران مدارس پایه دوم متوسووطه تیزصووورت که از میان 

و از هر منطقه، دو مدرسه به تصادف انتخاب  2و  0 آموزشوی ابتدا منااق

از هر مدرسه چهار کلاس به تصادف انتخاب شدند.  ند. در مرحله بعدشد

ستگی از همبپژوهش های مربو  به روش حجم نمونه در پژوهش هدربار

نود مدل معادلات سوواختاری نظرات گوناگون وجود دارد. بر اسوواس نظر 

( انوودازه اثر مورد انتظووار و توزیع متغیرهووای 2555و فیوودل ) کنیووهتووابووا

گیری شوووده و همچنین بوه لحوان توان آزمون، به ازای هر پارامتر انودازه

                                                           
1. General self efficacy scale 

که اندازه به شووور  این ؛آزمودنی کافی اسوووت 85برآورد شوووده حداقل 

ل شده دارای توزیع نرماگیری بزرگ باشد و متغیرهای اندازه ،رآورد اثرب

(. بنابراین حداقل نمونه پژوهش حاضوور با در نظر گرفتن تعداد 92باشووند )

آموزان خواهد نفر از دانش 955پارامترهای برآورد شووده در مدل حداقل 

 255آموز )دانش 055هووای احتمووالی بود، کووه بووا در نظر گرفتن ریزش

پژوهش انتخاب  آموز پسوور( به عنوان نمونهدانش 255آموز دختر و دانش

دارا بودن ملاک تیزهوشی  شامل ورود گروه نمونه انتخابیهای ملاک. اندهشود

وپرورش اسووتعدادهای درخشووان ایران، بر اسوواس تشووخیص سووازمان آموزش

 از نظر رضوووایووت کتبی افراد نمونووه و والوودین آنهووا، و همگن بودن افراد نمونووه

و ملواک خروج هم شوووامول تکمیل ناقص  ؛اجتمواعی -وضوووعیوت اقتصوووادی

سوووازی معادلات های پژوهش با روش الگوتحلیل دادهها بود. پرسوووشووونامه

 ساختاری و تحلیل مسیر، انجام شد.

 ب( ابزار

در این پژوهش از پرسوشنامه  :8عمومی . پرسوشونامه خودکارآمدپنداری8

این ( اسوووتفاده شووود. 97خودکوارآمدپنداری عمومی شووورر و همکاران )

سنجد گویه است که خودکارآمدپنداری عمومی را می 87آزمون شوامل 

هر گویه دارای  اسوووت. 51/82و انحراف معیوار  11/57و دارای میوانگین 

 8الی  5نمرات  85، 89، 1، 1، 9، 8های شووماره گویه که پنج گزینه اسووت

 باورهای انگیزشی

 باورهای هوشی

یادگیری  خودکارآمدی

 خودتنظیمی

اهداف 

 جو کلاس
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شوند. گذاری مینمره 5تا  8نمراتی از  بر حسوب هاگیرند و بقیه گویهمی

و  15بوودین ترتیووب بووالوواترین نمره خودکووارآموودپنووداری در این مقیوواس 

روایی و اعتبار این پرسووشوونامه به اور مکرر در اسووت.  87ترین نمره پایین

شوووده در ایران و خارج از ایران، بررسوووی و مورد  مطالعات مختل  انجام

 شورر اعتبار محاسبه شده از اریق آلفای کرونباگتأیید قرار گرفته اسوت. 

از  آن را رواییکرده و  کر  72/5برای خودکووارآموودپنووداری عمومی را 

(. در پژوهشووی که به 97) داده اسووتاریق روایی سووازه مورد تأیید قرار 

وایی این مقیوواس توسوووط اصوووغرنژاد، مونوظوور بوررسوووی اعوتوبووار و ر

 جهت، شووده اسووت( انجام 91الدینی، فرزاد و خداپناهی )قطبدهاحمدی

 اندکرده هاستفاد تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل روش از روایی بررسوی

 ت.اسووو بوده پرسوووشووونامه این سوووازه روایی مؤید ،عاملی تحلیل نتایج که

 از شوورر عمومی مدپنداریخودکارآ مقیاس اعتبار بررسووی برای همچنین

 با رابرب آن نتیجه که شوود اسووتفاده کرونباگ آلفای ضووریب آماری آزمون

 .(91) آمد دست به /.19

این پرسشنامه توسط میگلی و همکاران  :8. پرسوشونامه اهداف پیشورفت2

ای درجه 5دارد که به صوووورت مقیاس  گویه 81( سووواخته شوووده و 91)

مقیاس )اهداف خرده 9پرسوووشووونامه . این شوووودگوذاری مینمرهلیکرت 

ها ( دارد که هرکدام از آن0و اهداف اجتنابی ،9، اهداف گرایشی2تبحری

اسوووت.  15تا  81 ،گویه دارد. حداقل و حداکثر نمره اهداف پیشووورفت 2

بوه صوووورت معکوس  89لوازم بووه  کر اسوووت کووه فقط گویووه شوووموواره 

روی  شوووود. میگلی و همکوواران این پرسوووشووونووامووه راگووذاری مینمره

و همسوانی درونی این پرسوشنامه را با  هآموزان دبیرسوتانی اجرا کرددانش

محواسوووبه ضوووریب آلفای کرونباگ مورد ارزیابی قرار دادند. آنها آلفای 

، برای 18/5مقیوواس اهووداف تبحری برابر بووا کورونوبوواگ را برای خرده

مقیوواس و برای خرده، 10/5عملکردی  -مقیواس اهوداف گرایشوووی خرده

 در پژوهش .(91انوود )گزارش کرده 19/5عملکردی  -اجتنووابی اهووداف

به دسووت آمده کرونباگ ضوورایب آلفای  (05شوویرازی، مرضوویه و نظری )

 بدین شووورح گزارش شووودند:آزمون این پرسوووشووونامه برای هر سوووه خرده

 ،15/5گرایشوووی  -گیری عملکردی جهووت ،11/5گیری تبحری جهووت

                                                           
1. Achievement goals questionnaire 

2. Skills goals 

3. Trend goals 

4. Avoidance goals 

. لازم به  کر 19/5ل آزمون ک، و 12/5اجتنابی  -گیری عملکردی جهوت

ورد متحلیل عاملی تأییدی اسووت که روایی سووازه این ابزار با اسووتفاده از 

پرسووشوونامه، اسووتخراج شووده و در نتیجه  سووه عاملبررسووی قرار گرفته که 

 روایی عاملی آن تأیید شده است.

این پرسوشنامه از سوی  :5پرسوشونامه راهبردهای خودتنظیمی یادگیری. 9 

( سووواختوه شووود کوه دارای دو مقیواس بواورهای 08همکواران )پینتریچ و 

( اسوووت. گویه 22) 7( و راهبردهوای خودتنظیمیگویوه 25) 2انگیزشوووی

آزمون اسوووتفوواده از راهبردهووای خرده 2خودتنظیمی یووادگیری، دارای 

ای ههای این پرسشنامه از نود آزمونشوناختی و خودتنظیمی اسوت. گویه

)کاملاً  5)کاملاً مخالفم( تا  8ای  لیکرت از ای بسوووته پاسووو  پنج گزینه

 08و  05، 95، 21های شووماره به  کر اسووت که گویه لازمموافقم( اسووت.

های یشوند. بررسگذاری میها نمرهپرسشنامه مذکور برعکس سایر گویه

که  و روایی این پرسووشوونامه نشووان داد اعبتارپنتریچ و دگروت برای تعیین 

گانه باورهای انگیزشی )خودکارآمدپنداری، امل سهبرای عو اعتبار آزمون

، 75/5و  17/5، 11/5و اضطراب امتحان( به ترتیب  ،گذاری درونیارزش

و برای مقیاس راهبردهای خودتنطیمی یادگیری )راهبردهای شوووناختی و 

(. در ایران در پژوهش استوار و عابدی 08بود ) 19/5و  70/5فراشناختی( 

نود همسوووانی درونی بوا روش آلفای کرونباگ در  از ( اعتبوار آزمون02)

به دسوووت  18/5و  11/5، 10/5های باورهای انگیزشوووی به ترتیب مقیاس

و  71/5های راهبردهای خودتنظیمی یادگیری به ترتیب آمده و در مقیاس

مورد روایی آن نیز بوا روش تحلیول عواملی گزارش شووود؛ همچنین  72/5

 تأیید قرار گرفته است. 

پرسشنامه ادراک از جوّ کلاس توسط  :1پرسشنامه ادراک از جوّ کلاس. 0

کار رفته ههای بگویه است. گویه 98شوامل که ( سواخته شوده 09رووی )

های کلاسووی وی برداشووت فرد را از کلاس و فعالیت ،در این پرسووشوونامه

ای درجه 5اساس ای  لیکرت  گذاری پرسشنامه برکند. نمرهمنعکس می

 98(. حداقل امتیاز ممکن 5و همیشه= 8تا هرگز است )هرگز= و از همیشه

: ادراک از محیط کلوواس 22توا  98خواهود بود. نمره بین  855و حوداکثر 

 : ادراک از محیط کلاس متوسط است.19تا  22نمره بین  نامطلوب است.

5. Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

6. Motivational beliefs 

7. Self-regulatory strategies 

8. Rovy's Perceptions of Classroom Atmosphere Questionnaire 
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 بررسوووی برای: ادراک از محیط کلاس مطلوب اسوووت. 19نمره بوالاتر از 

 که دش استفاده کرونباگ آلفای ضریب آماری آزمون زا مقیاس این اعتبار

 روایی مختل  هایشکل همچنین و آمد دسوت به 19/5 با برابر آن نتیجه

علمی و در پژوهش جوادی  (.09) گرفت قرار تأیید مورد پرسووشوونامه این

 صانو متخص اسودزاده روایی محتوایی پرسوشونامه توسط استادان دانشگاه

 کر شووده  75/5آن از اریق آلفای کرونباگ اعتبار  همچنینو تأیید شووده 

 (.00است )

 گیریاندازه برای حاضووور پژوهش در : 8مقیاس باورهای هوشوووی. 5

 ضوومنی )نظریه ای باورهای هوشوویویهگ 80 مقیاس از هوشووی باورهای

 پرسووشوونامه، این اسووت. در شووده ( اسووتفاده05هوش( عبدالفتاح و یتس )

ای گزینه 5لیکرت  ایدرجه 5 بر اسووواس مقیاس هاگویوه گوذارینمره

 و 2 اتی هوشووی باورهای مقیاسخردهو د پرسووشوونامه شووامل این اسووت.

 شده کرونباگ گزارش آلفای است. ضرایب 9هوشوی افزایشوی باورهای

هوش  افزایشی نظریه مقیاسهخرد برای (2552ییتس) و عبدالفتاح توسط

 (. محبی05اسوووت ) 70/5ش مقیوواس نظریووه  اتی هوو برای خرده 12/5

 از مقیاس روایی ملاکی این برآورد برای (02) همکاران و وندنورالدین

 هک کردند اسوووتفاده 5مارین و دوپیرات0 ضووومنی هوش نظریه مقیاس

و نظریه  اتی  افزایشووی نظریه هایمقیاسخرده بین همبسووتگی ضوورایب

 همچنین .بود معنادار 558/5هوش در دو مقیاس محاسوبه شود و در سطح 

 دیتأیی و اکتشووافی عامل تحلیل زس اقیاه مسوواز روایی محاسووبه برای

، هوش ضوومنی نظریه سوواختار مقیاسنشووان داد  نتایج کردند که اسووتفاده

 بهه توج با این پژوهشووگران اسووت. داشووته هاداده با قبولی قابل برازش

 مقیاس که کردند گیرینتیجه شوودهمحاسووبه  سوونجیروان هایشوواخص

 اسوووتفاده مورد توانودمی هوشوووی برای ارزیوابی بواورهوای نظر مورد

 (.02بگیرد ) قرار پژوهشگران

جهت اجرای این پژوهش بعد از هماهنگی با آموزش و  ج( روش اجرا:

گیری و هماهنگی با مدیران، پرورش شوووهر تهران و کسوووب مجوز نمونه

بووه شووورح ارا ووه شوووووده در بخش  آموزان تیزهوشنوفر از دانش 055

گر در مدارس حضور یافت. پس از انتخاب شده و آزمون شوناسوی،روش

های ورود در کلاس آموزان دارای ملاکاتمام سواعت درسی، همه دانش

وضیح آموزان تگویی به ابزارها را به دانشمنطق پاس  پژوهشگرماندند و 

شد آموزان درج نام خواسته نمیداد. جهت رعایت اصول اخلاقی از دانش

د. شووعدم تمایل به تکمیل پرسووشوونامه، این امکان فراهم می و در صووورت

 .آموزان تکمیل شدها به صوورت انفرادی و توسط خود دانشپرسوشونامه

اسوووتفاده شوووده  24Amosو  23SPSSافزارهای ها از نرمبرای تحلیل داده

 در نظر گرفته شده است.  55/5 نیز داریاست. سطح معنا

 هایافته
توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف معیار، های شواخص 8در جدول 

اسوواس نتایج به دسووت آمده،  اند. برچولگی و کشوویدگی گزارش شووده

دهد که متغیرهای پژوهش هوای چولگی و کشووویدگی نشوووان میارزش

 توزیع نرمال دارند.

 
 های توصیفی متغیرهای پژوهش: یافته1جدول 

 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 08/8 -82/8 71 52 77/0 51/27 تنظیمی یادگیریخود

 75/8 895/5 11 55 28/7 98/72 اهداف پیشرفت

 20/2 910/5 12 09 80/2 15/55 خودکارآمدپنداری

 02/8 -055/5 01 99 05/2 20/08 باورهای هوشی

 -512/5 -288/5 25 95 81/2 82/52 باورهای انگیزشی

 17/2 -15/8 7 2 21/8 85/2 ادراک از جوّ کلاس

 

                                                           
1. Intelligence Beliefs Questionnaire 

2. Inherent intelligence belifs 

3. Incremental intelligence belifs 

4. Implicit theories of intelligence scale (IT IS) 

5. Dupeyrat & Marine 
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االاعات مربو  به همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش  2 جدول

 دهد. را نشان می

 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش3جدول 

        **P< 58/5  

 

بووا تووجووه بووه نوتووایج موواتریس همبسوووتگی، بین اهووداف پیشووورفووت، 

و ادراک از جوّ کلوواس بووا  ،خودکووارآموودپنووداری، بوواورهووای انگیزشوووی

(. P<58/5تنظیمی یووادگیری رابطووه مثبووت و معنوواداری وجود دارد )خود

ت و پیشرفت رابطه مثببین باورهای هوشی و باورهای انگیزشی با اهداف 

 (.P<58/5) معناداری وجود دارد

یابی در پژوهش حواضووور جهت بررسوووی برازش رابطه از روش مدل

معادلات سووواختاری اسوووتفاده شووود. پیش از کاربرد این روش، بررسوووی 

( 07آماری ضروری است. بنابر پیشنهاد کلاین ) شهای این روفرضپیش

برآورد مقادیر کجی و متغیری بوه کمه هوای بهنجواری توهمفروضوووه

کشویدگی آزمون و تأیید شدند. با توجه به اینکه دامنه کجی و کشیدگی 

متغیری مورد تأیید قرار قرار داشوووت، نرمال بودن ته ±2متغیرها در بازه 

(. جهت بررسوووی نرمال بودن چندمتغیری از ضوووریب 8گرفوت )جودول 

و نسبت بحرانی استفاده شده است. بنابر  8کشویدگی اسوتاندارد شده مردیا

عنوان  برای نسبت بحرانی به 5تر از ( ، مقادیر کوچه01) 2پیشونهاد بلانچ

شوووود. در این عوودم تخطی از نرمووال بودن چنوودمتغیره در نظر گرفتووه می

به دسووت آمده که  855/2و نسووبت بحرانی  117/2پژوهش ضووریب مردیا 

ض نرمال بودن چندمتغیری برقرار است. بنابراین فر اسوت؛ 5کمتر از عدد 

های پرت چندمتغیری، شووواخص فاصوووله جهت بررسوووی عدم وجود داده

سوووطوح معناداری کمتر از  که، مورد بررسوووی قرار گرفت 9مواهالانوبیس

نظر اسووت. براسوواس  های پرت موردحاکی از دور افتاده بودن داده 55/5

ای هفرضی پیشپرت شووناسووایی نشوود. همچنین بررسوو این شواخص، داده

یابی معادلات سوواختاری، روش مناسووبی آماری نشووان داد که روش مدل

برای ارزیابی برازش مدل اسوت و جهت برآورد پارامترها از روش بیشینه 

 استفاده شده است. 0نماییدرست

میزان واریانس تبیین شده متغیرهای نهفته درونزا را نشان  R2 شاخص

را در معووادلووات  81/5و  R2 ، 27/5 ،99/5( مقووادیر 01)  5دهوود. چینمی

ریب کند. ضووسوواختاری به ترتیب قوی، متوسووط و ضووعی  توصووی  می

 125/5تنظیمی یادگیری در الگوی ساختاری اصلاح شده تعیین متغیر خود

دهد متغیرهای برونزا و میانجی یعنی اهداف پیشرفت، که نشوان می اسوت

و ادراک از جوّ  ،یزشیخودکارآمدپنداری، باورهای هوشی، باورهای انگ

ینی بدرصوود از تغییرات خودتنظیمی یادگیری را پیش 12توانند کلاس می

های شووواخص 9. جدول اسوووتکنند که این میزان در حد متوسوووط به بالا 

ی که حاک دهدو نهایی را نشان می ،برازش الگوی پیشنهادی، اصلاح شده

 .ار استلگوی نهایی پژوهش از برازش خوبی برخوردست اااز آن 
 
 

 

 

                                                           
1. Mardia standardized kurtosis coefficient 

2. Blunch 

3. Mahalanobis d-squared method 

4. Maximum likelihood (ML) 

5. Chin 

 6 5 4 2 3 1 متغیرهای پژوهش

      8 .خودتنظیمی یادگیری8

     8 805/5** .اهداف پیشرفت2

    8 572/5 291/5** .خودکارآمدپنداری9

   8 928/5** 250/5** 591/5 .باورهای هوشی0

  8 559/5 295/5** 592/5** 295/5** .باورهای انگیزشی5

 8 525/5 918/5** 951/5** 555/5 288/5** .ادراک از جوّ کلاس2
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 های برازش الگوی پیشنهادی، اصلاح شده و الگوی نهایی: شناسه2جدول 

 2χ Df P /df2χ GFI PCFI PNFI CFI IFI RMSEA های برازششناسه

 575/5 151/5 152/5 595/5 505/5 188/5 211/9 <558/5 02 572/891 الگوی پیشنهادی

 522/5 157/5 155/5 550/5 575/5 182/5 772/2 <558/5 00 807/822 الگوی اصلاح شده

 559/5 127/5 125/5 289/5 257/5 127/5 809/2 <558/5 08 152/17 الگوی نهایی

 .قابل قبول( <5خوب،  < 9) PNFI, PCFI, ((>.5 ،CFI,GFI, IFI (>.9 ،)RMSEA (<0.08) ،CMIN/DF ها *میزان قابل قبول شاخص

 

الگوی نهایی پژوهش  8نیز ضرایب استاندارد مسیرها و شکل  0جدول در 

 گزارش شده است.)مدل اصلاح شده( 

 
 : ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی )اصلاح شده(4جدول 

 معناداریسطح  نسبت بحرانی خطای معیار ضرایب استاندارد مسیر

 <558/5 950/0 572/5 259/5 اهداف پیشرفت <---باورهای هوشی

 <558/5 878/5 852/5 209/5 خودکارآمدپنداری <---باورهای هوشی

 928/5 825/8 850/5 820/5 خودتنظیمی یادگیری <---باورهای هوشی

 <558/5 257/88 510/5 110/5 اهداف پیشرفت <---باورهای انگیزشی

 <558/5 805/89 891/5 151/5 خودکارآمدپنداری <---انگیزشیباورهای 

 551/5 255/2 879/5 552/5 خودتنظیمی یادگیری <---باورهای انگیزشی

 152/5 902/5 817/5 582/5 اهداف پیشرفت <---ادراک از جوّ کلاس

 <558/5 125/0 871/5 815/5 خودکارآمدپنداری <---ادراک از جوّ کلاس 

 <558/5 172/9 885/5 291/5 خودتنظیمی یادگیری <---کلاس ادراک از جوّ 

 <558/5 721/85 505/5 728/5 خودتنظیمی یادگیری <---اهداف پیشرفت

 589/5 072/2 555/5 985/5 خودتنظیمی یادگیری <---خودکارآمدپنداری

 

نهایی نتوایج حواصووول از روابط مسوووتقیم متغیرهوای پژوهش در مدل 

دهد که بین باورهای انگیزشووی، ادراک از جوّ )اصوولاح شووده( نشووان می

و خودکارآمدپنداری با خودتنظیمی یادگیری  ،کلاس، اهداف پیشووورفت

و بین باورهای هوشی، باورهای انگیزشی با اهداف  ؛رابطه مثبت و معنادار

 یو بین باورهای هوشی، باورهای انگیزش ؛پیشورفت رابطه مثبت و معنادار

و ادراک از جوّ کلاس با خودکارآمدپنداری رابطه مثبت و معنادار وجود 

 (.0)جدول رددا
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طریق  گیری از: ضرایب استاندارد مدل الگوی نهایی )اصلاح شده( رابطه ساختاری باورهای هوشی، باورهای انگیزشی، ادراک از جوّ کلاس با خودتنظیمی یاد1شکل 

 گری خودکارآمدپنداری و اهداف پیشرفت در دانش آموزان مدارس تیزهوشانمیانجی

 

ای با استفاده از آزمون بوت استرپ در نتایج حاصول از روابط واسطه

ای ( به جهت آزمودن مسوویر واسووطه55پریچر و هایز ) MACROبرنامه 

 است. نشان داده شده 5در جدول 
 

 گری روابط غیرمستقیم به روش بوت استراپ: آزمون میانجی5جدول 

 حد بالا حد پایین خطای معیار سوگیری بوت داده مسیرها

 5059/5 -5882/5 5809/5 5522/5 5822/5 5855/5 خودتنظیمی یادگیری اهداف پیشرفت باورهای هوشی

 5090/5 -5515/5 5225/5 -522/5 5570/5 570/5 خودتنظیمی یادگیری خودکارآمدپنداری باورهای هوشی

 9219/5 5112/5 5029/5 5558/5 2225/5 2281/5 خودتنظیمی یادگیری اهداف پیشرفت باورهای انگیزشی

 8021/5 5881/5 5991/5 5552/5 5722/5 5720/5 خودتنظیمی یادگیری خودکارآمدپنداری باورهای انگیزشی

 8857/5 -5911/5 5972/5 5557/5 5957/5 5955/5 خودتنظیمی یادگیری اهداف پیشرفت ادراک از جوّ کلاس

 9521/5 5171/5 5221/5 5558/5 2822/5 2825/5 خودتنظیمی یادگیری خودکارآمدپنداری  ادراک از جوّ کلاس

 

نشوووان داد که اثر غیرمسوووتقیم باورهای نتوایج آزمون بوت اسوووترپ 

انوگویزشوووی بر خودتنظیمی یووادگیری از اریق اهووداف پیشووورفووت و 

به دسوووت آمد که  5722/5و  2225/5خودکارآمدپنداری به ترتیب برابر 

از لحوان آموواری معنووادار بودنوود. همچنین اثر غیرمسوووتقیم ادراک از جوّ 

 اری برابرکلوواس بر خودتنظیمی یووادگیری از اریق خودکووارآموودپنوود

 به دست آمد که از لحان آماری معنادار بود. 2822/5

 گیریبحث و نتیجه
 بینی خودتنظیمی یادگیری برپژوهش حاضوور با هدف بررسووی مدل پیش

اسوواس باورهای انگیزشووی، باورهای هوشووی و ادراک از جوّ کلاس با در 

نظر گرفتن نقش میووانجی خودکوارآموودپنوداری و اهووداف پیشووورفووت در 

های آموزان مدارس تیزهوشوان انجام شوود. نتایج نشووان داد شوواخصدانش

برازش موودل پژوهش در وضوووعیووت مطلوبی قرار دارد. همچنین متغیر 
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باورهای انگیزشوی بر متغیر خودتنظیمی یادگیری هم اثر مستقیم و هم اثر 

( در 21غیرمسوووتقیم معنواداری دارد. همسوووو با پژوهش حاضووور، گری )

باور انگیزشوی خودکارآمدی به واسطه اهداف پژوهشوی نشوان دادند که 

تسووولط گرایشوووی، عملکرد گرایشوووی و راهبردهووای یووادگیری بووه اور 

ق هدف ولی از اری ؛غیرمسوووتقیم و مثبت بر پیشووورفت تحصووویلی اثر دارد

عملکرد اجتنابی بر پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم و منفی داشت. هدف 

حصیلی ناختی بر پیشورفت تتسولط اجتنابی نیز به واسوطه راهبردهای فراشو

ه توان در چارچوب نظریاثر غیرمسوووتقیم و منفی داشوووت. این یافته را می

( در زمینه 87. پینتریج و شوووانه )کردبواورهای انگیزشوووی پنتریچ تبیین 

ه ک کنندمیهایی اشووواره تعامل عوامل شوووناختی و انگیزشوووی به پژوهش

ی ودکارآمدپندارحکایت از نوعی ارتبا  خطی میان عوامل انگیزشی )خ

هووای خودتنظیمی )راهبردهووای شووونوواختی و و ارزش درونی( بووا مؤلفووه

آموز( دارند، به این شوووکل که با افزایش فراشوووناختی و کوشوووش دانش

میزان استفاده از راهبردهای شناختی  ،احسواس کارآمدی و ارزش درونی

بت موز نسآیابد و بالعکس. هنگامی که دانشو فراشناختی نیز افزایش می

مند باشووود و از ارزش فراگیری آن ادراک خوبی به یه موضوووود علاقه

به اور جدی شوایستگی و صلاحیت خود را در آن موضود  ،داشوته باشود

آموزان برای انجام یه تکلی  ارزش دهود. زموانی کوه دانشنشوووان می

شوووونود بر رفتوار انتخواب آنهوا مبنی بر این که آیا یه ای قوا ول میویژه

ذاری و گگذارد و بنابراین بر هدفتأثیر می ،ام دهنود یا نهتکلی  را انجو

 از سوووویی مؤلفه انتظار گذارد.در ادامه خودتنظیمی یادگیری آنها اثر می

هووای متنوعی در ادبیووات انگیزشوووی آموزان در شووویوهدر انگیزش دانش

کفایت ادراک شده، خودکارآمدپنداری،  مانندسوازی شده است )مفهوم

(، اما سازه اصلی شامل عقاید مربو  به مهارگریعقاید سوبه اسنادی، و 

مسووو ول  بوده واینکوه آنهوا قوادر بوه انجام تکلی   ؛آموزان اسوووتدانش

(. همچنین مؤلفه ارزش شامل اهداف و باورهای 87عملکردشوان هستند )

آموزان دربوواره مهم بودن و جووالووب بودن یووه تکلی  را نشووووان دانش

زان اهمیوت و مفیود بودن یوه موضوووود دهود. در واقع بعود ارزش میمی

دهد. موضووعات درسوی که بیشتر آموزان نشوان میدرسوی را برای دانش

داشووتنی باشوود، به همان اندازه نیز  آموز مهم، جالب و دوسووتبرای دانش

برای یوادگیری آن و انجام تکالی  مربو  به آن درس تلاش و پشوووتکار 

آموز های دانشه اسووتدلالب خواهد داشوت. بعد ارزش در انگیزش اسوواسواً

یان مؤلفوه عواافه بهمچنین  برای یوادگیری و انجوام تکلی  ارتبوا  دارد.

آموزان نسوووبت به انجام یه های عاافی و هیجانی دانشکننوده واکنش

آموز را در (. در واقع بعد عاافی ، احسووواسوووات دانش87تکلی  اسوووت )

دهد. هنگوام انجوام تکلی  مربو  بوه یه موضوووود درسوووی نشوووان می

 آموزانموضوووعات درسووی که بیشووترین نگرانی و اضووطراب را در دانش

آموزان جذاب بوده و آنان سوووعی خواهند ، کمتر برای دانشکنندایجواد 

و بنووابراین یووادگیری  کننوودتووا حوود امکووان از آن دروس اجتنوواب  کرد

د. در مقوابول عاافه مثبت نسوووبت به یه نودهخودتنظیمی را کواهش می

 یادگیری خودتنظیمی همراه خواهد بود. درس، با افزایش

نشووووان داد متغیر بوواورهووای هوشوووی بر این مطووالعووه  همچنین نتووایج

خودتنظیمی یادگیری از اریق خودکارآمدپنداری و اهداف پیشورفت اثر 

( در پژوهشووی 21گذارد. همسووو با این یافته گاندرسووون و همکاران )می

مسوتقیم، به واسطه اهداف نشوان دادند که باورهای هوشوی علاوه بر تأثیر 

پیشورفت و خودکارآمدی تحصیلی، بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 

ای هوشی ها نشان داد که باورهثیر غیرمستقیم نیز دارند. یافتهأدانشجویان ت

توانند از اریق خصووووا باورهای هوشوووی افزایشوووی می دانشوووجویان به

راهبردهای  گری اهداف پیشوورفت و خودکارآمدی تحصوویلی برواسووطه

ثر عملکرد تحصووویلی آنها مؤدر نهایت یادگیری خودتنظیمی فراگیران و 

با باورهوشووی ضووعی  و غیرقابل تغییر و اهداف پیشوورفت  افراد باشووند.

 درونی عوامل به را خود در عملکردهای نقصه اینک از شتربی تر،ضعی 

 دارا هسووتند، که شووناختی خطاهای دلیل به دهند، نسووبت شووخصووی و

 هاضع  یافتن پی در که کنندمی تلقی منتقد گرانیمشواهده را دیگران

 در زیادی نقش غیرشووخصووی، عوامل . بنابراینهسووتندخود  نقا ص و

و خودتنظیمی یادگیری آنها را  کرده ایفاء آنهار د مشووکل وجود تداوم

دهد. در مقابل داشتن اهداف مشخص و قابل تحلیل و تحت تأثیر قرار می

تواند در افزایش احسوواس قدرت تأثیر بر محیط و ی همراه مییافتندسووت

آموزان موودارس تیزهوشوووووان و خوودتنظیمی فرد مؤثر بوواشووووود. دانش

 نقا  قوت و ضع  ،آموزانی که از باورهوشی افزایشی برخوردارنددانش

و  ،ردازندپبیشتری به تکالی  درسی می با علاقه ،شوناسوندخود را بهتر می

نی بیشتری برای یادگیری هستند. این افراد در برخورد دارای انگیزش درو

شوووند و شووکسووت را با مسووا ل و مشووکلات با دید بازتری وارد عمل می

دانند و نیز بیشتر روی اهداف یادگیری های بعدی میعاملی برای موفقیت
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کمتر  ،امتحان زماندر این افراد شوووونود توا اهوداف عملکرد. متمرکز می

شوند و در نتیجه عملکرد بهتری نیز دارند و در رسیدن دچار اضطراب می

 ند. افراد دارای باورهای هوشیهست ترموفق ،به اهداف از پیش تعیین شده

و عدم موفقیت و شوووکسوووت خود را به  ،بالا موفقیت خود را به تلاش بالا

دهند. ابق نظریه خودکارآمدپنداری تلواش کم یا عدم تلاش نسوووبت می

کنند توانایی یادگیری اکتسوووابی انی که احسووواس میآموزبنودورا دانش

 شووووند و سوووطوح بالاتری ازانگیخته میاسوووت، بیشوووتر به اور دورنی بر

دهند. از های یادگیری نشوووان میگذاری پیشووورفت را در موقعیتهودف

 توان زمینه فکری سووالمی برایاین باور میبا سوووی دیگر به اور مشووابه 

ن زیرا لازمه پرداخت ؛بالا فراهم سواخت کاربرد راهبردهای شوناختی سوطح

هووایی موواننوود ویژگی و پردازش عمیق ،دهی، تفکر انتقووادینظمبووه خود

ه ماندن در و میل ب ،توانمند تلقی کردن خود، داشتن پشتکار و حوصله بالا

آموزان دارای باورهای هوشوی افزایشووی، در . دیدگاه دانشاسوتتکلی  

ای از این موضود است که نشانهمورد شوکست و مردودی در یه درس 

آموزان در یووه انوود. در مواردی کوه دانشبوه انودازه کوافی تلواش نکرده

تلاش نکردن به اندازه "شووووند، علت شوووکسوووت را به امتحان مردود می

 دانند. این افراد با دانستن عدم تلاشمی "درست مطالعه نکردن"یا  "کافی

رآوردن شوورایط مهار ده در صوودد ب عنوان عامل مردود شوودنمناسووب به

در هنگام انتخاب  همچنین کنند.و خود را برای آینوده آمواده می آمودهبر

هوای مثبت مبتنی بر تلاش را انتخاب اسوووتراتژی برای آینوده، اسوووتراتژی

 کنند.می

پژوهش نشان داد ادراک از جوّ کلاس بر خودتنظیمی  دیگر نتایج این

انی خهمسو با این یافته ذارد. گیادگیری از اریق اهداف پیشورفت اثر می

نشوووان دادنود بین خودکارآمدی معلم و ( در پژوهشوووی 90و همکواران )

آموز از جوّ کلوواس بووا راهبردهووای خودتنظیمی یووادگیری ادراک دانش

در آموزان مودارس تیزهوشوووان رابطوه مثبوت و معنادار وجود دارد. دانش

جتماعی کلاس ا -روانی تبیین این یافته باید به این نکته اشاره کرد که جوّ

توأثیر زیوادی در ترک تحصووویول، غیبوت از کلاس، اندوه و افسوووردگی، 

آموزان در آموزان در مقوابل معلم، عدم رفاقت بین دانشمقواوموت دانش

کلاس، عدم رضوووایت و علاقه به درس و یادگیری دارد. در تحقیق وانا 

اس اثربخش ( نشان داده شده است که مدیریت کل95و هارتل )به نقل از 

آمیز و آموز، کواهش رفتارهای مخرببواعوا افزایش مشوووارکوت دانش

شوووود. رفتوار اجتمواعی معلم با اسوووتفواده منواسوووب از زموان آموزش می

 حرمووت خودآموز بر یووادگیری اثر دارد و منجر بووه ایجوواد حس دانش

شوووود. آموزان و پرورش روابط دوسوووتانه در کلاس و مدرسوووه میدانش

توانوود عوواموول آموز از جوّ موجود میتظووار دانشبررسوووی ادراک و ان

نها داشوووته باشووود، زیرا آنها مقدار زیادی از گذاری آگذاری بر هدفاثر

گذرانند. هماهنگی ادراک و شوووان را در کلاس با معلم میوقوت روزانوه

کند که این هماهنگی روی انتظارشووان، جوّ مسوواعدی در کلاس ایجاد می

ود. از شووومی بوده و باعا پیشووورفت یادگیریشوووان مؤثر علاقه و انگیزش

دیگر، تعلیم و تربیت یا آموزش، یه فعالیت دوارفه بین معلم و سوووویی 

آموزان در کلواس اسوووت و این ارتبا  دوجانبه در ایجاد علاقه مهم دانش

بنابراین جوّ روانی اجتماعی کلاس باید اوری باشد که باعا علاقه  ؛است

 ت تحصیلی آنان را موجب شود. آموزان شود تا پیشرفدانش

همچنین نتایج نشووان داد اهداف پیشوورفت بر خودتنظیمی یادگیری به 

( نشووان داد 85گذارد. نتایج پژوهش کالان و کلری )اور مسووتقیم اثر می

که پیشورفت تحصویلی با هدف تسلط و ادراک از جّو کلاس استراتژیه 

تبا  اسوووتراتژی ارو با عملکرد اجتناب و سوووطح یادگیری  ،ارتبا  مثبت

( در پژوهشوی روی فراگیران دبیرستانی 88اسووالاندر و توپ ) منفی دارد.

بوه این نتیجه رسووویدند که فراگیران دارای اهداف تبحری به میزان بالایی 

( 95دانند. وانا )و تکالی  مدرسوووه را معنادار می شووودهدرگیر مطوالعه 

یزان شناختی و مگری درگیری معتقد اسوت که اهداف تسولطی با میانجی

تلاش صوورف شووده دارای اثر غیر مسووتقیم بر پیشوورفت تحصوویلی اسووت. 

خود  مطووالعووه( بر مبنووای 95همچنین رادسوووویچ و همکوواران )بووه نقوول از 

گیری هدف تسولطی، تخصیص منابع شناختی و گزارش کردند که جهت

دهد و در مقایسوووه با فراگیرانی که خودتنظیمی شووونواختی را افزایش می

عملکردی دارند افراد تسلطی خودتنظیمی بهتر و لذت شناختی  هایهدف

موزان آکمتری دارند. به علاوه دانش تنیدگیبیشوووتری را تجربوه کرده و 

یشتری تمایل ب ،مدارس تیزهوشانی که هدف تحصیلی عملکردگرا داشتند

به اسوووتفاده از انواد راهبردهای سوووطحی پردازش االاعات در آنان دیده 

آموزان مدارس دانش ند( گزارش کرد9و همکاران ) شووود. میودلبروکس

 برای انجام تکلی کنند تیزهوشوووانی کوه اهداف تسووولطی را انتخاب می

شوووان از راهبردهای فراشوووناختی و درسوووی خود و رسووویودن بوه اهداف

رد به بهبود و افزایش عملک موضووودکنند و این تنظیمی اسووتفاده میخود
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آموزان مدارس تیزهوشووانی که شولی دان ؛شووودمی منجر اهتحصوویلی آن

کنند برای انجام تکلی  درسوووی همواره اهداف عملکردی را انتخاب می

از راهبردهای شوناختی و سطح پایین استفاده کرده و از عملکرد تحصیلی 

( نشوووان دادند که 87تری نیز برخوردار بودنود. پینتریچ و شوووانه )پوایین

رگیری شووونوواختی و گووذاری درونی بووا دخودکووارآموودپنووداری و ارزش

فراشوووناختی و عملکرد تحصووویلی رابطه مثبت داشوووته و فراگیران که از 

کنند، به مراتب سطح بالاتری از انگیزش دهی اسوتفاده میراهبرد خودنظم

اریس دهند. پدرونی، خودکارآمدپنداری و پیشرفت تحصیلی را نشان می

د را افراد آموزانی کووه خوانوود دانش( نشووووان داده28و آکووا )بووه نقوول از 

دانند از راهبردهای شوووناختی و فراشوووناختی بیشوووتری کارآمدی میخود

کنند و اصووورار بیشوووتری برای انجام تکالی  از خود نشوووان اسوووتفاده می

 .دهندمی

نشووووان داد خودکووارآموودپنووداری بر خودتنظیمی  این مطووالعووه نتووایج

و  انیسووولمهمسوووو با این یافته  گذارد.یادگیری به اور مسوووتقیم اثر می

( در پژوهشوی نشان دادند بین نمرات خودکارآمدپنداری با 99همکاران )

های راهبردهای و بین مؤلفه هوای راهبردهوای مطوالعوه و یادگیریمؤلفوه

با معدل ترم گذشوووته ارتبا   مطالعه و یادگیری و نیز خودکارآمدپنداری

مثبت و معنادار آماری دیده شوود. در چارچوب نظریه زیمرمن و همسووو با 

نند، و کرفتار را تمرین میمهارگری یادگیرندگان موفق پژوهش حاضووور 

ه است، کای این نه تنها شوامل انتخاب و اراحی تکالی  باارزش مدرسوه

در برگیرنده حفظ انگیزه و توجه، حتی در صوووورت وجود عوامل مزاحم 

سوووت. یوادگیرندگان با راهبردهای یادگیری مناسوووب، به اور ادیگر نیز 

یابی ستد منظور کنند و بهراهبردهای فراشناختی استفاده می هدفمندی از

واکنشی را در و خود ،قضاوتیگری، خودمشواهدهخودبه خودمهارگری، 

( درباره اهمیت این نود 98کننود. دمبو )بوه نقل از میمورد خود ارزیوابی 

 ،آموزان و دانشوووجویان موفقگویود، دانشراهبردهوای فراشووونواختی می

شووووند، به درس گوش ند که فقط سووور کلاس حاضووور میآنهایی نیسوووت

مانند تا معلم، تاری  امتحان را دارند و منتظر میدهند، یادداشوووت برمیمی

آموزان و دانشووجویان موفق کسووانی هسووتند که زمان که دانش؛ اعلام کند

 دربوواره، کننوودبینی میموورد نیوواز برای انجووام تکووالی  درس را پیش

آورند، به دسوووت میه نجام دهند االاعات لازم را بکه باید اهایی پژوهش

و از راهبردهای  ،دهندهوای کواری تشوووکیل میهنگوام ضووورورت گروه

ی استفاده به اور کلی توانایکنند. ی مییادگیری مناسب نیز استفاده فراوان

دهد تا بر رفتارهایش از راهبردهوای یوادگیری منواسوووب به فرد امکان می

ا یعنی رفتارهایش را ارزشیابی کند، آنها را ب ؛اشدکنترل و نظارت داشوته ب

و در مورد شووخص خود، تقویت و تنبیه اعمال  ،معیارهای خویش بسوونجد

ارآمد خود را ک ،کند. شوخصی که نتیجه ارزشیابی از خودش مثبت است

را زی ؛پردازددهود و بوا علاقه و پشوووتکار به انجام کارها میتشوووخیص می

ن کسی که همچنیکند.  شورفت بیشتری کسبتواند پیمعتقد اسوت که می

اش خویلی راضوووی نیسوووووت، الزاموواً سوووطح سووونوجویاز نوتووایوج خوود

های بیشوووتر کاهش برای کوشوووش خود را خودکارآمدپنداری و انگیزش

به شر  آن که بر این باور باشد که توانایی موفق شدن را دارد،  ؛دهدنمی

 اما روشی که تاکنون به کار بسته نادرست بوده است.  

از جمله محدودیت های پژوهش حاضوور می توان به این مورد اشوواره 

سووازی معادلات سوواختاری که روابط سوواختاری متغیرها از اریق مدلکرد

های آزمون شووود. روشوارسوووی و روش غیرآزمایشوووی اسوووت، که یه 

هووایی از قبیوول عوودم کنترل برخی غویرآزمووایشوووی دارای محوودودیووت

گرها مانند سووطح تحصوویلات و ابقه اجتماعی والدین هسووتند که مداخله

باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین ما به تشوووخیص سوووازمان آموزش و 

و تشخیص تیزهوشی توسط پرورش اسوتعدادهای درخشوان بسونده کرده 

پژوهشووگران انجام نشووده اسووت. در پژوهش حاضوور متغیرهای باورهای 

انگیزشووی، باورهای هوشووی و ادراک از جوّ کلاس به عنوان پیشووایندهای 

 هک خودتنظیمی یادگیری در غالب تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند

ی )به ویژه یرهای مرتبط با خودتنظیمی یادگشووود سووایر متغیرپیشوونهاد می

ری تعوامل اجتماعی و فرهنگی( مورد بررسوی قرار گیرند تا دید گسترده

از این حیطه فراهم شود. 
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 ملاحظات اخلاقی
ارح پیشنهادی مطالعه حاضر توسط کمیته علمی : پیروی از اصول اخلاق پژوهش

 1/9/11مورخه  822988118دانشوگاه آزاد اسولامی )واحد تهران مرکزی( با شماره نامه 

 مصوب شد. همچنین این مطالعه با رضایت کامل افراد نمونه انجام شد.

این پژوهش بدون دریافت حمایت مالی از دانشووگاه یا هر گونه سووازمان   حامی مالی: 

 یگر و فقط با هزینه های شخصی انجام شد.د

 این مقاله برگرفته از رسواله دکتری نویسنده نخست و نقش هر یک از نویسرندگان:

با راهنمایی نویسووونده دوم و سووووم و مشووواورت نویسووونده سووووم، با شوووماره پایان نامه 

انجام شووده اسووت. نقش  85/1/11و تاری  دفاد  8580155025785858911822988118

ده نخست این مقاله به عنوان پژوهشگر و نویسنده و مابقی نویسندگان این مقاله در نویسن

 نقش استادان راهنما و مشاور، نقش داشتند.

بدین وسیله اعلام می شود که این مطالعه هیچ گونه تضاد منافعی را برای تضراد مناف:: 

 نویسندگان به دنبال نداشته است

استادان راهنما و مشاور این پژوهش و همچنین افراد بدین وسیله از تشکر و قدردانی: 

نمونه و از تمامی کسووانی که پژوهشووگران را یاری رسوواندند کمال تشووکر و قدردانی را 

 داریم.
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