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Aims Students with veteran parents are encountered with issues that are differed from those 
for normal students. The use of self-regulated learning strategies affects students’ performance. 
The present study was aimed to investigate the relationship between intelligence beliefs and 
achievement motivation with self-regulated learning of students with veteran parents injured 
more than 40%.
Instruments & Methods In this descriptive-correlational study, 230 students with veteran 
parents injured more than 40% were selected from secondary high-schools of Bojnord city in 
academic year of 2014-15. A multistage-cluster sampling method was employed to select the 
students. This research was done utilizing three instruments including: self-regulated learning 
questionnaire, intelligence beliefs scale and Herman’s achievement motivation scale. The data 
were analyzed by SPSS 23 software using Pearson correlation coefficient, multivariate and 
stepwise regression analyses.
Findings There were significant positive correlations between intelligence beliefs and 
achievement motivation with self-regulated learning (p<0.05). Based on the results, 24% 
of variance in self-regulated learning was explained by intelligence beliefs. The other sub-
variables including intrinsic, incremental, educational, contextual factors and achievement 
motivation added 2%, 2%, 1%, 2% and 10% to the variance, respectively. Collectively, these six 
models explained 41% of the variance of self-regulated learning (p<0.01).
Conclusion Intelligence beliefs and achievement motivation predict self-regulation learning in 
students with veteran parents injured more than 40%.
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  چکيده

 آنها که شوند می رو روبه مسایلی با هستند جانباز فرزند آموزانی که دانشاهداف: 
 یادگیری راهبردهای کارگیری به. کند می متمایز عادی آموزان دانش از را

هدف این پژوهش، بررسی . گذارد می تاثیر آموزان دانش عملکرد بر خودتنظیمی
در بین باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی رابطه 
  % بود.۴۰ باالی جانباز والدین دارای آموزان دانش
در  ۱۳۹۳- ٩۴همبستگی در سال تحصیلی  - توصیفی این مطالعه ها: روشابزار و 

آموزان سال سوم دوره دوم متوسطه شهرستان بجنورد که دارای  دانش بین
گیری  نفر به روش نمونه ۲۳۰ انجام شد. تعداد بودند% ۴۰والدین جانباز باالی 

نامه  سنجش متغیرها از پرسش برای .ای انتخاب شدند ای چندمرحله خوشه
 انگیزش و مقیاس هوشی باورهای ارزیابی مقیاسیادگیری خودتنظیمی، 

از آزمون ضریب همبستگی با استفاده ها  استفاده شد. داده هرمنس پیشرفت
افزار  در نرمگام  به تحلیل رگرسیون گامو تحلیل رگرسیون چندمتغیره  ،پیرسون

SPSS 23 شدند. تجزیه و تحلیل  
یادگیری خودتنظیمی  های آن با مولفه و خردهبین باورهای هوشی  :ها یافته
یادگیری خودتنظیمی  بابین انگیزش پیشرفت همچنین آموزان و  دانش

% ۲۴ ،باورهای هوشی .)>۰۵/۰p( شد مشاهدهدار  یهمبستگی مثبت و معن
عامل  شدن عامل ذاتی، . اضافهکردتبیین را واریانس یادگیری خودتنظیمی 

پذیری، عامل بافتی و انگیزش پیشرفت به ترتیب باعث  افزایشی، عامل تربیت
% ۴۱مدل روی هم  ۶به واریانس قبلی شد. % ۱۰ % و۲،%۱، %۲، %۲شدن  افزوده

  ).>۰۱/۰p( واریانس یادگیری خودتنظیمی را تبیین کردند
در را یادگیری خودتنظیمی  ،باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت گیری: نتیجه
  .کنند می بینی پیش% ۴۰آموزان دارای والدین جانباز باالی  دانش

آموزان دارای  دانش ،یادگیری خودتنظیمی، انگیزش پیشرفت باورهای هوشی، ها: کلیدواژه
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  مقدمه

جنگ ایران  و در دوران انقالب اسالمی ایران مفهوم جانبازی پس از
ه یکی از مفاهیم اجتماعی بیافت و چشمگیری گسترش  و عراق

 ،ایییهای شیم عراق از بمب وسیعاصلی تبدیل شد. استفاده 
، بمباران و یهای عراق ایرانی در اردوگاه اسیرانشکنجه گسترده 

باران شدید شهرها و روستاهای ایران سبب شد تا  موشک
 ،مرد، کودکو  زن آنهاهزار نفر از شهروندان ایرانی که بین دچندص

مختلف جانباز شوند. آمار  های صورت به ،شود پیر و جوان دیده می
یران اشده است.   هزار نفر تخمین زده۵۵۰جانبازان ایران بیش از 
در  .ایی در تاریخ استیمجروحان شیمآمار دارای یکی از بیشترین 

د که در دوران جنینی و در نشو رانی افرادی دیده میمیان جانبازان ای
سردشت توسط عراق مجروح شهر ایی یجریان بمباران شیم

ایی پس یجانبازان شیم .ندا هدنیا آمد و جانباز به اند ایی شدهیشیم
روند. در میان  های فراوان از دنیا می ها و بیماری از تحمل رنج

 جانبازان اعصاب و روان ،های مختلف ولیتلمع باجانبازان ایرانی 

. ازدواج بسیاری از دختران ایرانی با وجود دارندنیز  بسیاری
تا این افراد و جامعه آسیب کمتری از  ه استجانبازان سبب شد

  .[1]ها متحمل شوند این مجروحیت

که در  هستندفرزند جانبازان  ،آموزان در مدارس بسیاری از دانش
آموزان  که آنها را از دانش شوند میرو  لی روبهیبعضی موارد با مسا

های بهبود عملکرد  یکی از راه ،کند. با این حال عادی متمایز می
های آموزشی  فراگیران، استفاده از راهبردهای خودتنظیمی در محیط

کارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد  است. به
کاربرد  منزیمرگذارد. مثالً طبق الگوی  آموزان تاثیر می دانش

راهبردهای مختلف یادگیری خودتنظیمی بر چگونگی مطالعه 
عملکرد خود شود که آنها  باعث می و آموزان اثر گذاشته درسی دانش

توان خودتنظیم توصیف کرد که  را می یآموزان را تسهیل کنند. دانش
از نظر انگیزشی، شناختی و رفتاری در فرآیند یادگیری خود 

اشند. این نظریه همچنین بر این نکته تاکید مشارکت فعال داشته ب
کنند و چگونه  آموزان چگونه یادگیری خود را اداره می دارد که دانش

  .[2]کنند راهبردهای شناختی، فراشناختی و رفتاری را انتخاب می
آموز  یند فعال است که طی آن دانشآفریک  یادگیری خودتنظیمی،

د در تالش است تا نده می با تعیین اهدافی که یادگیری او را جهت
انگیزش و رفتارهای خود را برای دستیابی به اهداف  شناخت،

خودتنظیمی را تعیین پژوهشگران،  .[3]کنترل کند مذکور تنظیم و
دستیابی به آن اهداف، تعهد نسبت  برایای  اهداف، تکمیل برنامه

به انجام آن برنامه، اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که 
تعریف  ،دنشو بازخورد و اصالح یا تعیین جهت انجام می نظورم به

یافته تعریف  این نوع یادگیری فرآیندی فعال و سازمان. [4]اند کرده
که طی آن فراگیران اهدافی را برای یادگیری خود  شده است

کنند تا شناخت، انگیزش و رفتار  سپس سعی می کنند و میانتخاب 
 براساس یکی دیگر از مطالعات، .[5]کنندکنترل  و خود را تنظیم

صورت فعال  افتد که افراد به یادگیری خودتنظیمی زمانی اتفاق می
یند یادگیری آو رفتاری در فر یهای فراشناختی، انگیزش در حیطه

پردازان تئوری  نظریه ، از دیدگاه. همچنین[6]خودشان مشارکت کنند
 عنوان هباجتماعی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  -شناختی

جای  آموزان به که در آن دانش شده استنوعی یادگیری تعریف 
آنکه برای کسب مهارت و دانش بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل 

های خود را شروع و هدایت  کوشش آموزشی تکیه کنند، شخصاً 
  .[8 ,7]کنند می

ند که خودتنظیمی نقش مهمی در ا هنشان داد های پژوهشی یافته
آموزان دارای  دانش میاندر  خصوص به ها  یادگیری انواع همه

انگیزه در موثری  نقشدارد و استفاده از این راهبردها والدین جانباز 
در یکی از مطالعات . [10 ,9]کند ایفا میآموزان  پیشرفت دانش

راهبردهای یادگیری خودتنظیم، هم بر پیشین نشان داده شد که 
و هم بر عملکرد تحصیلی آنان  رضایت یادگیرندگان از نظر آموزشی

محور در مقایسه با  های یادگیرنده و یادگیرندگان محیطبود ثیرگذار ات
محور از راهبردهای یادگیری  های معلم یادگیرندگان محیط

تحقیقات . برخی دیگر از [11]اند خودتنظیمی بیشتری برخوردار بوده
رسیدن افراد به یندهای خودتنظیمی در آکه فر اند هنشان داد پیشین

انگیزش در ترقی و پیشرفت پیامدهای  های زندگی و موفقیت
یادگیری خودتنظیمی یک  ،طور کلی به. [13 ,12]دنارزشمندی دار

شناسان یادگیری بر  موضوع مهم برای یادگیری انسان است و روان
جای تجربه یادگیری  یند یادگیری بهآشرکت فعاالنه یادگیرنده در فر

  .[14]کنند د میکیاانفعالی ت
دارای والدین  آموزان های موثر بر رفتار دانش از مولفه یکی دیگر

انگیزش پیشرفت است. انگیزش پیشرفت سائقی برای  جانباز
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 معیارهایگرفتن بر دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه به  پیشی
کسب موفقیت است. کسی که دارای  منظور بهمشخص و تالش 

خوبی انجام  انگیزش پیشرفت است این تمایل را دارد که کارش را به
 [15]صورت خودجوش به ارزیابی عملکرد خود بپردازد دهد و به

 از جمله .است ارایه شدهتعاریف متعددی از انگیزش پیشرفت 
غلبه  برداشتن یا میانازست از: میل ا به پیشرفت عبارت نیازاینکه 

دادن کار  کارانداختن نیرو و تالش برای انجام بر موانع کار، به
انجام  میل به عنوان بهانگیزش پیشرفت  .[17 ,16]صورت قابل قبول به

است. انگیزش پیشرفت  شدهها و تسلط بر آنها تعریف  مهارت
پیشرفت با توجه به  ،دیگران ازگرفتن  گرایشی برای پیشی

  .[18]کسب موفقیت است منظور هبمشخص و تالش  معیارهای
باعث  آموزان دارای والدین جانباز در دانش انگیزش پیشرفت

انگیزش، میل . شود آموزان می یادگیری، حرکت و تالش دانش
اشتیاق و تالشی است که فرد برای دستیابی به یک هدف با تسلط 

خود ها و رسیدن به یک معیار متعالی از  اندیشه ،افراد، امور ،اشیا بر
حاکی از آن  های اخیر دههدر شواهد پژوهشی  .[19]کند ابراز می

عالوه بر آگاهی از راهبردهای ، است که فراگیران خودتنظیم
کارگیری اثربخشی آنها، از توانایی حفظ یا ارتقای  یادگیری و به

رسانیدن وظایف تحصیلی، حتی در  انجام سطح انگیزش خود برای به
کننده  چیده و دشوار یا یکنواخت و کسلشرایطی که با تکالیف پی

 داده شده استهمچنین نشان . [20]ندهست ند، برخوردارشورو  بهور
عالوه،  . به[21]ها دارد که خودتنظیمی، نقش مهمی در یادگیری

استفاده از راهبردهای خودتنظیمی سهم موثری در انگیزه پیشرفت 
  .[22]دارد

های قوی انگیزش پیشرفت  کننده بینی باورهای افراد یکی از پیش
همچنین  .های مختلف تحصیلی است آموزان در جنبه دانش

بازتابی از اهداف بلندمدت  دهی نیز یادگیری راهبردهای خودنظم
زندگی تحصیلی است که در اثر باورها و داشتن انگیزه پیشرفت در 

. بر همین اساس، هدف این پژوهش [23 ,2 ,1]آید وجود می افراد به
بین باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری بطه بررسی را

  % بود.٤٠ باالی جانباز والدین دارای آموزان دانش در خودتنظیمی

  

  ها روشابزار و 

-٩۴در سال تحصیلی همبستگی  -کاربردی توصیفی این مطالعه

دوره دوم متوسطه در مدارس  آموزان سال سوم دانشدر بین  ١٣٩٣

 بودند% ۴٠عادی شهرستان بجنورد که دارای والدین جانباز باالی 

نفر بود. با استفاده از  ۵۶۰ آموزان کل این دانش تعدادانجام شد. 

دست  نفر به ٢٣٠ مورد نیاز حجم نمونه مورگانو  کرجسیجدول 

انجام ای  ای چندمرحله با استفاده از روش خوشهگیری  نمونه. آمد

ابتدا از اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد لیست شد. 

دبیرستان موجود،  ٢۴های متوسطه دوم تهیه شد. از بین  دبیرستان

صورت تصادفی از  و به دبیرستان انتخاب شدند ٩طور تصادفی  به

 کل تعداد. یک کالس انتخاب شد ،آموزان سال سوم بین دانش

کلیه  ها در اختیار نامه پرسش ،بود. سپس نفر ٢۵۵ ها آزمودنی

% بودند ۴٠که دارای والدین جانباز باالی  ها آموزان آن کالس دانش

ناقص بودند از جریان  اینکه دلیل نامه به پرسش ٢۵. قرارگرفت

با اهداف  کهمانده  نامه باقی پرسش ٢٣٠و  ندپژوهش حذف شد

دگان کنن به کلیه شرکت تحقیق همخوانی داشتند وارد تحلیل شدند.

و شرکت در  ماندهمحرمانه  کامالً  آنهاکه اطالعات  شداطمینان داده 

  ضرر احتمالی برای آنها ندارد. چپژوهش هی

  شده در پژوهش عبارت بودند از: استفاده ابزارهای
برای سنجش خودتنظیمی در  نامه یادگیری خودتنظیمی: پرسش - ١

و همکاران  بوفاردوالی ئس١۴نامه  آموزان از پرسش یادگیری دانش
صورت یک مقیاس  . در این آزمون پاسخ به[24]استفاده شد

ای از نوع لیکرت تهیه شده است. مجموع نمرات هر فرد  درجه پنج
این آزمون دو مولفه شناختی و  .باشد ١۴تا  ۷تواند بین  می

نمره باال در هر مولفه نشانگر گرایش  .گیرد فراشناختی را اندازه می
روش از . ضریب پایایی با استفاده [1]فرد به کاربرد آن مولفه است

ضریب روایی سازه این . [20]است شدهگزارش  ۷١/٠آلفای کرونباخ 
. برای تهیه روایی سازه، نتایج تحلیل [6]برآورد شد ۷۶/٠ نیز ابزار

واالت ئتفکیکی بین س عاملی نشان داد که ضریب همبستگی نیمه
واریانس خودتنظیمی را  ۵٢/٠متناسب بوده و این آزمون قادر است 

. روایی قرار داردتبیین کند و روایی سازه آن نیز در حد مطلوب 
 یبا استفاده از روش تحلیل عاملکه نامه  پرسش این داخلی

و روایی خارجی این  ۶٣/٠اکتشافی و تاییدی انجام شد 
نامه یادگیری  پایایی پرسش. [25]ارش شده استگز ۵٨/٠نامه  پرسش

نباخ وخودتنظیمی در مطالعه حاضر با استفاده از روش الفای کر
  .دست آمد به ۸۹/۰
برای سنجش باورهای هوشی  مقیاس ارزیابی باورهای هوشی: -٢

. [6]استفاده شد و همکاران ذبیحینامه باورهای هوشی  از پرسش
های موجود  براساس تحقیقات و مقالهنامه  شکل نهایی این پرسش

ای مقدماتی که  و براساس مصاحبه [16 ,15]در زمینه باورهای هوشی
دانشگاهی شهر  آموزان مقطع پیش دانش روی و همکاران ذبیحی

در عامل و  ۴نامه دارای  ، تهیه شد. این پرسشاند همشهد انجام داد
ای  درجه براساس مقیاس لیکرت پنج که استوال ئس ۲۱ مجموع

، )یک امتیاز(، "مخالفم" )صفر امتیاز(شامل "کامالً مخالفم" 
 ۴( "کامالً موافقم"و  )امتیاز ۳( "موافقم"، )امتیاز ۲( "نظری ندارم"

. است ۵۲نامه  پرسشاین تنظیم شده است. نقطه برش  )امتیاز
و روش تحلیل  یمقیاس که از روش اعتبار محتواین روایی سازه 

پایایی  .دست آمد هب ۶۶/٠، استفاده شدرای آن بعاملی اکتشافی 
گزارش شده  ۶٩/٠ ای نامه باورهای هوشی در مطالعه پرسش

نامه باورهای هوشی با  در پژوهش حاضر، پایایی پرسش. [11]است
  .شدمحاسبه  ۷١/٠استفاده از روش آلفای کرونباخ 

نامه بر مبنای دانش  این پرسش :هرمنس مقیاس انگیزش پیشرفت
نظری و تجربی درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه 

شده ساخته  فتهای مربوط به موضوع نیاز به پیشر پژوهش
 ١٠ال بود که بر مبنای ئوس ۲۹نامه اولیه دارای  پرسش. [22]است

از افراد با انگیزش را افراد دارای انگیزه پیشرفت باال  ،یژگیو
نامه،  برای تهیه مواد پرسش هرمنس. کند می پیشرفت پایین متمایز

پیشرفت  یژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد انگیزشو ٩
عنوان مبنا برای انتخاب  های قبلی را به پایین حاصل از پژوهش

االت ئوای که از مجموع س نمره کل یعنی نمره ها برگزید. الئوس
باال (باالتر از میانگین) باشد نشانگر انگیزه  نمره آید اگر دست می به

تر از میانگین) بیانگر انگیزه  پیشرفت باال و نمرات پایین (پایین
 براینامه  پرسش این . نقطه برشاستپیشرفت پایین در فرد 

در سال  هرمنس .است ۶٠تفکیک افراد به گروه پایین یا گروه باال 
نگیزش پیشرفت تحصیلی از برای محاسبه پایایی آزمون ا ۱۹۷۰

شده  روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه
دست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی در  به ۸۴/۰نامه  برای پرسش

به  نامه بعد از گذشت سه هفته مجدداً  پرسش ،مطالعه اصلی
. محاسبه شد ۸۴/۰آمده  دست کارآموزان داده شد. ضریب پایایی به

نامه انگیزه  در هنجاریابی پرسش در یک پژوهش دانشگاهی
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   ۱۳۹۶ پاییز، ۴، شماره ۹دوره                        پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

ضریب اعتبار این آزمون با استفاده از روش آلفای  هرمنسپیشرفت 
نامه  پرسشروایی داخلی . [23]آمده استدست  به ۸۳/۰کرونباخ 

که با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی انجام انگیزه پیشرفت 
 ۵٩/٠نامه انگیزه پیشرفت  و روایی خارجی این پرسش ۶۹/٠شد 

نامه انگیزش  در پژوهش حاضر، پایایی پرسشگزارش شده است. 
 ۸۲/۰پیشرفت با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط پژوهشگر 

  .شدمحاسبه 
. ها استفاده شد داده تجزیه و تحلیلبرای  SPSS 23افزار  از نرم
 -کولموگروفآزمون استفاده از با  ها بودن توزیع داده نرمال

استفاده  باها نیز متغیر طیهمخمورد بررسی قرار گرفت.  اسمیرنوف
يانس رم وارل توـعام وشاخص ضريبتحمل (تولرنس) دو  از

متغیرهای پژوهش با  همبستگی متغیرها و خرده شد.سنجیده 
ابتدا از تحلیل بررسی شد.  استفاده از ضریب همبستگی پیرسون

بینی یادگیری خودتنظیمی بر  پیش برای چندمتغیرهن رگرسیو
حسب باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت و سپس از تحلیل 

بینی یادگیری خودتنظیمی برحسب  پیش برایگام  به رگرسیون گام
  .ابعاد باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت استفاده شد

 

  ها یافته

های باورهای  مولفه در میان خردهنمره باالترین و کمترین میانگین 
. دست آمد به عامل ذاتی و عامل بافتی برایترتیب  هوشی به

های  مولفه همچنین باالترین و کمترین میانگین در میان خرده
راهبردهای فراشناختی و  مربوط بهترتیب  بهیادگیری خودتنظیمی 

  .)١بود (جدول راهبردهای شناختی 
  

انگیزش  ،یادگیری خودتنظیمی ،میانگین آماری نمرات باورهای هوشی )۱ جدول
آموزان دارای والدین جانباز  جمعیت دانش در های آنها مولفه پیشرفت و خرده

 ۲۳۰% سال سوم دوره دوم متوسطه در مدارس عادی شهرستان بجنورد (۴۰باالی 
 نفر)

بیشترینکمتریننمرات متغیرها

  باورهای هوشی
۲۹/۲۴۱۸۳۴±۲۴/۳  ذاتیعامل 

۵۳/۱۷۸۱۷±۲۴/۱  عامل افزایشی
۵۳/۱۷۵۱۴±۱۳/۱  پذیری عامل تربیت
۵۴/۸۲۱۰±۸۴/۰  عامل بافتی

  ۷۶  ۲۴/۵۷۲۴±۹۷/۵  نمره کل
  یادگیری خودتنظیمی

۳۲/۲۵۱۵۳۱±۲۴/۳  راهبردهای شناختی
۴۷/۲۸۱۷۳۲±۶۴/۳  راهبردهای فراشناختی

۳۴/۵۹۲۴۶۶±۱۷/۶  نمره کل
  انگیزش پیشرفت

  ۱۱۱  ۴۱ ۳۶/۸۸±۲۸/۶  نمره کل

  
 دار یپژوهش همبستگی مثبت و معنی متغیرهاتمامی  بین

  .)٢مشاهده شد (جدول 
% و انگیزش ۲۲باورهای هوشی  ،تحلیل رگرسیون چندگانه در

  بینی کردند.  واریانس یادگیری خودتنظیمی را پیش% ۲۶پیشرفت 
شده در  % واریانس مشاهده۲۴گام نیز  به تحلیل رگرسیون گام در

عامل  د.شیادگیری خودتنظیمی از طریق باورهای هوشی توجیه 
عامل بافتی و انگیزش ، پذیری عامل تربیت، ذاتی، عامل افزایشی

به  %۱۰ % و۲ ،%۱، %۲، %۲شدن  ترتیب باعث افزوده پیشرفت به
% واریانس ۴۱مدل روی هم  ۶ این . بدین ترتیبشدواریانس قبلی 

یادگیری کردند. بنابراین ری خودتنظیمی را تبیین یادگی
خودتنظیمی براساس باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت 

بر این اساس تغییر باورهای هوشی  .)>۰۱/۰pشد (بینی  پیش
متغیر یادگیری خودتنظیمی را  ۳۲/۰اندازه  اندازه یک واحد، به به

عامل  عالوه افزایش یک واحد در عامل ذاتی، . بهدادافزایش 
عامل بافتی و انگیزش پیشرفت  پذیری، عامل تربیت افزایشی،

متغیر یادگیری  ۳۱/۰و  ۱۵/۰، ۲۴/۰، ۱۳/۰، ۲۴/۰اندازه  ترتیب به به
  .دادندخودتنظیمی را افزایش 

  

جمعیت  دری پژوهش همبستگی بین متغیرهاماتریس  )۲ جدول
دوم متوسطه در % سال سوم دوره ۴۰آموزان دارای والدین جانباز باالی  دانش

  نفر) ۲۳۰مدارس عادی شهرستان بجنورد (

  ۸  ۷  ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱متغیرها

  ۱  عامل ذاتی - ۱
عامل  - ۲

  افزایشی
*۲۶/۰۱       

عامل  - ۳

  پذیری تربیت
**۲۲/۰**۱۴/۰۱      

     ۴۱/۰۱**۳۰/۰*۴۲/۰**  عامل بافتی - ۴

باورهای  - ۵
  هوشی

**۳۲/۰**۱۸/۰**۴۵/۰*۲۹/۰۱    

راهبردهای  - ۶
  شناختی

*۳۳/۰**۱۴/۰**۵۴/۰**۱۴/۰**۴۱/۰۱   

راهبردهای  - ۷
  فراشناختی

**۱۹/۰*۳۰/۰*۳۶/۰*۱۷/۰*۶۳/۰*۳۰/۰۱  

یادگیری  - ۸
  خودتنظیمی

**۱۷/۰**۱۸/۰**۴۸/۰**۵۱/۰**۱۸/۰*۲۱/۰*۳۰/۰۱ 

انگیزش - ۹
  پیشرفت

**۲۸/۰**۱۴/۰**۳۶/۰**۵۳/۰**۱۴/۰*۲۲/۰*۱۷/۰*۱۸/۰

*۰۵/۰p< ۰۱/۰**؛p<  

  

  بحث

بین باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با در این پژوهش رابطه 
% ٤٠ باالی جانباز والدین دارای آموزان یادگیری خودتنظیمی دانش

% واریانس ۴۱کننده روی هم،  بینی متغیرهای پیش بررسی شد.
بین بر همین اساس،  کردند.یادگیری خودتنظیمی را تبیین 

باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی رابطه 
یادگیری خودتنظیمی براساس و  )>۰۱/۰p(داشت وجود داری  معنی

  د.شبینی  باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت پیش
و  [12 ,11 ,7]شده در ایران انجام های ها با نتایج پژوهش این یافته

 .استهمسو  [29-21]ن خارجیامحقق مطالعاتهمچنین با 
 کنند آموزانی که از راهبردهای یادگیری خودتنظیم استفاده می دانش

با توجه به سطح توانایی، اهدافی برای خود  ،(فراگیران خودگردان)
کنند و در  ریزی می گزینند و برای رسیدن به این اهداف برنامه برمی

تکیه بر جای  بهها . آننمایند مینهایت عملکرد خود را ارزیابی 
را شروع و خودشان تالش  والدین و دیگر متولیان آموزش، معلمان،

 ه استنشان دادیکی از مطالعات پیشین نیز کنند. نتایج  هدایت می
و  کند ایفا می  یادگیری انواع که خودتنظیمی، نقش مهمی در همه

استفاده از این راهبردها سهم موثری در انگیزه پیشرفت 
در تبیین همسویی این پژوهش با پژوهش  .[28]آموزان دارد دانش
یند مداوم آیادگیری خودتنظیمی یک فر توان گفت که می حاضر
 ؛های مورد نیاز را کسب کند هر فرد باید مهارت طی آن کهاست 

آید و  حساب می یکی از ملزومات یادگیری به نیز انگیزش پیشرفت
و در حفظ و تداوم آن به  دهد میبه رفتار و عملکرد شدت و جهت 

  کند. یادگیرنده کمک می
هم بر رضایت  راهبردهای یادگیری خودتنظیمدیگر،  پژوهشیک در 

یادگیرندگان از نظر آموزشی و هم بر عملکرد تحصیلی آنان تاثیرگذار 
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های یادگیری شاگردمحور، در  بوده است و یادگیرندگان محیط
محور از راهبردهای  های معلم مقایسه با یادگیرندگان محیط

ها با  این یافته .[29]اند یادگیری خودتنظیمی بیشتری برخوردار بوده
، گری راهبردهای خودتنظیمی دارد. نتایج پژوهش حاضر همخوان

انگیزشی و  طور فراشناختی، کند تا به آموزان را وادار می دانش
ی و کنترل یادگیر رفتاری در اداره تفکر و یادگیری خود فعال باشند

تنها به  میزان استفاده از این راهبردها نه خود را در دست گیرند و
گیری شناختی  یندهای تصمیمآبلکه به فر، دانش آنان بستگی دارد

  .[29]و پیامدهای یادگیری در محیط آموزشی نیز مرتبط است
اثیر باورهای انگیزشی بر خودتنظیمی تبه بررسی که در پژوهشی 

که باورهای  مشخص شد شدآموزان پرداخته  فراشناختی دانش
در این رابطه . [26]هستندانگیزشی عامل مهمی در خودتنظیمی 

انگیزش، نیرویی درونی است که یادگیرنده را به  توان گفت می
 ترین معیارها و جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ارزیابی همه

دهد تا باالخره بتواند موفقیت الزم را  تالش برای موفقیت سوق می
های  در امر یادگیری و پیشرفت کسب کند و در نتیجه مهارت

 خودتنظیمی را بهبود بخشد.

بینی پیشرفت تحصیلی براساس  با هدف پیشدر یک مطالعه 
که دانشجویان  ه شدباورهای هوشی و اهداف پیشرفت نشان داد

ی هوشی افزایشی، اهدافی تبحری و دانشجویان دارای دارای باورها
. [21]کنند انتخاب میرا باورهای هوشی ذاتی اهداف عملکردی 

نشان داد که باورهای هوشی افزایشی از دیگر  یهمچنین پژوهش
گری اهداف تبحری، دارای اثری غیرمستقیم و مثبت  طریق واسطه

. [27]هستندو باورهای هوشی ذاتی دارای اثری غیرمستقیم و منفی 
باورهای  .نتایج این دو پژوهش با پژوهش حاضر همخوانی دارد

و نظام رفتاری و معنایی هر  هستندهوشی، زیربنای قضاوت افراد 
که دارای آموزانی  دانش. بنابراین [26]دنده فرد را تشکیل می

باورهای ذاتی هوش هستند معتقدند که صفات شخصی آنها از 
هوش، ثابت و تغییرناپذیر و خدادادی است، لذا تکالیف و  جمله

کنند. در مقابل افرادی که باورهای  انتخاب می را یداهداف عملکر
هوشی افزایشی دارند عقیده دارند که هوش یک جوهر ثابت نیست، 

توان آن را افزایش داد. این  تالش و تجربه می بلکه از طریق
ند. هست انگیزبر دنبال اهداف تبحری و چالش یادگیرندگان به

های  هنگام برخورد با موانعی مانند شرایط نامناسب، کتاب بنابراین،
راهی  پیچیده یا معلمان ضعیف و سایر مشکالت، با ابتکار فردی

های  بهبود مهارت منظور بهو  یابند میبرای غلبه بر این مشکالت 
  کنند. خودتنظیمی خود تالش می

عالقه به یادگیری خودتنظیمی محصول عواملی است  ،طور کلی به
های یادگیرنده و انگیزش درونی آنان وابسته  که به باورها و توانایی

دار بین باورهای هوشی و انگیزش  یاست. بنابراین ارتباط معن
با این حال  رسد. نظر می منطقی بهپیشرفت و یادگیری خودتنظیمی 

کنند دارای هوش ذاتی باالیی هستند  آموزانی که تصور می دانش
آموزانی که تصور  بیشترین خودتنظیمی را دارند و همچنین دانش

کنند هوش ذاتی پایینی دارند از کمترین میزان خودتنظیمی  می
کنند  آموزانی که تصور می دانش، ند. عالوه بر اینهست برخوردار

یعنی دارای  ،های هوشی خود را افزایش دهند توانند ظرفیت می
دلیل اینکه انگیزه پیشرفت  باورهای هوشی افزایشی هستند به

آموزانی  کنند در مقایسه با دانش باالتری دارند و تالش بیشتری می
پذیر و بافتی هستند از  که دارای باورهای هوشی تربیت

ای از  قسمت عمده درنهایت، .ندخودتنظیمی باالتری برخوردار
واریانس خودتنظیمی از طریق باورهای هوشی است و سهم 

باورهای  چرا که قرار دارد،پیشرفت بعد از باورهای هوشی  شانگیز
  ند.نک مد انگیزه پیشرفت و تالش را در فرد متوقف میآهوشی ناکار

 از استفاده حاضر، پژوهش های محدودیت ترین مهم از یکی
 که بود دهی خودگزارش و کاغذی و مداد های نامه پرسش

 کامل طور به را پژوهش متغیرهای های جنبه همه توانست نمی
 ابزارهای نبودن بومی دیگر، محدودیت سازد. مشخص و روشن

 اصلی پایه ولی بودند، شده هنجار ابزارها که چند هر بود؛ پژوهش
 و است شده تنظیم غیربومی هدف جامعه براساس ها نامه پرسش

 و نامه پرسش صرف به کردن اکتفا حاضر پژوهش دیگر محدودیت
 مصاحبه و مشاهده مانند دیگر کارآمد های روش از استفاده عدم
 پیشنهاد راستا این در. کند کمک نتایج دقت و غنا به که است

 و آماری های روش با و تهیه ساخته محقق های نامه پرسش شود می
 منظور به و شوند هنجار ایرانی جامعه روی دلفی روش

 و هوش باورهای چندُبعدی مطالعه و ها یافته به بخشی اطمینان
 های روش و مشاهده مصاحبه، های روش از پیشرفت انگیزه

 روش جای به طولی مطالعه روش و آمیخته و کیفی پژوهش
  .شود استفاده نیز مقطعی
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