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Abstract  Article Info 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the implicit intuition of 

theories, support for autonomy and epistemological beliefs in predicting academic 

engagement among students. 

Methods: The research method was descriptive correlational. The statistical 

population of this study consisted of all students of Payame Noor University of Tabriz 

in the academic year of 2017-2018. According to the type of research and the number 

of variables studied, 400 people were selected. Data were gathered by the savvy 

academic involvement questionnaires, the implicit beliefs of Abdolfattah and Yiths, 

the support of Black and Dey autonomy, and Shumer's epistemological beliefs. Data 

analysis was performed by Pearson correlation coefficient and multiple regression 

analysis. 

Results: The results of the study showed that there is a positive and significant 

relationship between additive beliefs and support for autonomy with academic 

involvement. Also, there is a negative and significant relationship between the speed 

of learning and the intrinsic nature of epistemological beliefs with academic 

engagement.Moreover , the results of regression analysis showed that variables of 

intelligence beliefs, support of autonomy and epistemological beliefs can predict the 

variables of academic involvement in students. 

Conclusion: Attention to intelligence beliefs, autonomy and epistemological beliefs 

play an important role in academic engagement. 
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  ینیبش ی در پ  یشناخت معرفت  یو باورها یاز خودمختار   تیهوش، حما یضمن یهاهینقش نظر

    انی دانشجو ی ل یتحص یریدرگ
 

 2جعفر بهادري خسروشاهي ، 1*اكبر رضایی

 
 دانشگاه پيام نور، تهران، ايران   شناسی گروه روان 1

 نايرا تبريز، آذربايجان، مدنی شهيد دانشگاه شناسی، روان و  تربيتی علوم دانشكده تربيتی، علوم گروه تربيتی، شناسی روان 2

 

 akbar528@yahoo.com. ايميل: دانشگاه پيام نور، تهران، ايران یشناس  گروه روان .اكبر رضايینويسنده مسوول: *

 ده کی چ

  ی ليتحص  یريدرگ ینيبش يدر پ یشناختمعرفت یو باورها یاز خودمختار تيهوش، حما یضمن یهاهيهدف پژوهش حاضر نقش نظر : مقدمه

 بود.  انيدانشجو

در سال  زينور مركز تبر اميدانشگاه پ انيدانشجو هيپژوهش شامل كل نيا یبود. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفيروش پژوهش توص ها: روش

  ی نفر انتخاب شدند. برا 400مورد مطالعه از جامعه مورد مطالعه تعداد  ی رهايبودند. با توجه به نوع پژوهش و تعداد متغ 1396-97 یليتحص 

بلک   ی از خودمختار تي(، حما2006) تس ييهوش عبدالفتاح و  یضمن ی(، باورها1391زرنگ ) یليتحص  یر يدرگ یهاپرسشنامه  از ها داده  یآورجمع 

 ل يو تحل رسونيپ یهمبستگ بيضر یها با روش آمارداده  ليو تحل هي( استفاده شد. تجز1990شومر ) یمعرفت شناخت ی( و باورها2000) یو دس

 .   تچندگانه انجام گرف ونيرگرس

وجود   یرابطه مثبت و معنادار یليتحص  یريبا درگ یاز خودمختار تيهوش و حما یشيافزا یباورها نيپژوهش نشان داد كه ب جينتاها: یافته

  ن يوجود دارد. همچن یو معنادار یرابطه منف یليتحص  یريبا درگ یمعرفت شناخت یبودن باورها یو ذات ی ريادگيبودن  عيسر نيب ني دارد. همچن

  یريدرگ ريمتغ راتييقادرند تغ یشناختمعرفت  یو باورها یاز خودمختار تيحما ،یهوش یباورها یرهاينشان داد كه متغ  ونيرگرس ليتحل جينتا

 كنند. ینيبش يپ انيرا در دانشجو یليتحص 

 دارند. یليتحص  یريدر درگ ینقش مهم یشناختمعرفت  یو باورها ی خودمختار ،یهوش  یتوجه به باورها نيبنابراگیری: نتیجه 

 

 یشناختمعرفت  یباورها ،یاز خودمختار تيهوش، حما یباورها ،یليتحص  یريدرگ : واژگان كلیدی
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 مقدمه
روبرو  یاديو تحوالت ز رييبا تغ ،یآموزش یهاامروزه نظام

خود  یهادارند آموزش یها، سعدانشگاه انيم نيهستند كه در ا
 زهيانگ جاديو جامعه ارائه دهند. ا انيدانشجو یازهايرا مطابق با ن

موفق باشند،   التيكه بتوانند در تحص یبه طور انيدر دانشجو
آموزش است   تيفيك یارتقا نهيمهم در زم یهااز چالش  یكي
 تيفيك ینشان دهنده یهاخص شا نياز مهمتر یكي[. 1]

(  academic engagement) یليتحص یريآموزش، درگ
  ی گذارهيسرما ینوع یليتحص یري[. درگ2است ] انيدانشجو

و تسلط  دنيفهم ،یريادگي یبرا ميو تالش مستق یشناختروان 
به   یليتحص یري[. درگ3است ] ازيمورد ن یهادر دانش و مهارت

 یهاتيآموزان صرف فعالكه دانش  ی تالش تيفيعنوان ك
  ج يبه نتا یابيدر دست ميتا به طور مستق كنندیم یهدفمند آموزش

 یري[. درگ4اند ]كرده في مطلوب نقش داشته باشند، تعر
افت و   ن ييدرک و تب یبار برا نياست كه اول یاسازه یليتحص

  ی و اساس برا هيبه عنوان پا و ديمطرح گرد یليشكست تحص
مدنظر قرار   ت يو ترب ميدر حوزه تعل انهيگرااصالح یهاتالش 

در   یداريبه تالش و پا یليتحص ی ريدرگ ني[. بنابرا5گرفت ]
و   یدرس فيانجام تكال ني هنگام مواجه شدن با مشكل در ح

و درک  یريادگيهمساالن به منظور  اي ديكمک از اسات یتقاضا
 یندهايشامل انواع فرا نيدارد. همچن شارها یمطالب درس

مورد استفاده قرار  یريادگيجهت  انيپردازش است كه دانشجو
 یو راهبردها یشناخت یو متشكل از راهبردها دهندیم

 [.  6است ] یفراشناخت
و  ميبه حوزه مطالعات تعل ر،يمتغ کيبه عنوان  یليتحص یريدرگ
 در يیهاتاكنون پژوهش نهيزم نياست و در ا افتهيراه  تيترب

جانوسز و   یانجام گرفته است. در پژوهش یآموزش یهاسازمان
با   ی كيارتباط نزد یليتحص یر ي[ نشان دادند كه درگ7همكاران ]

عالقمند به   ان يدانشجو یحتكه  یدارد، به طور یعوامل دانشگاه
  ليترک تحص یدانشگاه ی عوامل منف ريتحت تأث ليتحص

 یهامؤلفه  ن ينشان داده است كه ب یگريد یها. پژوهشكنندیم
 ميمستق یرابطه  یليتحص یريبا درگ یخودكارآمد یشناختروان 

( نشان  2000و همكاران )جانوز  قيتحق یهاافتهي[. 8وجود دارد ]
 ینيبشيپ نيبهتر یليتحص یهامربوط به تجربه  یرهايداد كه متغ
 [. 9است ] یليتحص شرفتيپ زانيبرآورد م یكننده برا

در ارتباط است، مفهوم   یليتحص یريكه با درگ يیرهاياز متغ یكي
  ن ي( است. اbeliefs about intelligence) یهوش یباورها

صفت ثابت   کيباور دارند هوش  رندگان يادگيكه  ی زانيبه م ريمتغ
 نيتر[ مهم10. به نظر دوک ]كندیدر حال رشد است، اشاره م اي
به صورت ناآشكار شكل   هاست ك نيگونه باورها ا نيا یژگيو
كه آن را  یشواهد اي ليو فرد نسبت به باور خود و دال رنديگیم
افراد  یحال، عدم آگاه نيندارد. با ا یروشن یرد كند، آگاه اي دييتأ

عملكرد   یها درباره هوش، روكه نظرات نهان آن  شودی باعث نم

 رهانوع باو نيا یاساس و نيها بدون اثر باشد. بر همآن یليتحص
 implicit theories ofهوش ) یضمن یهاه يرا نظر

intelligenceهوش را   یضمن هي[ دونوع نظر10. دوک ]دي( نام
 یذات یه ينمود. نظر نييكه افراد ممكن است شكل دهند، تب

صفت ثابت   کيآن، افراد هوش را به عنوان  قيهوش كه از طر
كه افراد   شهو یشيافزا یهيو نظر كنندیم یكنترل تلق رقابليوغ
وقابل كنترل  ريرپذييتغ یتيف يهوش را به عنوان ك ه،ينظر نيبا ا

 .پندارندیم
ثابت   اريمع کيرا به عنوان  يیتوانا ،ی ذات یبا باور هوش افراد

 نييپا یذهن يیتوانا یو تالش را نشانه كنندی م یعملكرد تلق
 گذارد؛یها مآن یريادگي یبر رو  یمنف ريباور، تأث ني. ادانندیم

هراس   زيانگچالش یهاتيها احتماالً از مواجه شدن با فعالآن
و شكست را به   ننديگزیرا برم دشوار یهادارند، كمتر هدف

. حال كنندی م یتلق شانبي عیاز خود ب یمنف یابيارز کيعنوان 
  ار يمع کيرا به عنوان  يیتوانا یشيافزا ی آنكه، افراد با باورهوش

  ق يو اعتقاد دارند كه از طر دانندی م فيانجام تكل یبرا اليس
را رشد  دخو یاستعدادها توانندیم شتريتالش، كوشش و خطا ب

  شوند، یها مواجه مبا چالش شتريها بآن ل،يدل نيدهند. به هم
و در صورت  داردی به هدف باز نم یابيها را از دستشكست آن 

[. در  11] دهندی واجه شدن با شكست، به تالش خود ادامه مم
 ني[ در پژوهش خود به ا12و همكاران ] یراستا حجاز نيا

 شرفتيو پ یهوش یرهاكه رابطه باو  افتنديدست  جهينت
 یليتحص یريو ابعاد درگ شرفتياهداف پ ريتحت تأث یليتحص

اهداف   قي از طر یذات یكه باور هوش  یقرار دارد؛ به طور
 یعملكرد، اهداف اجتناب ـ عملكرد، راهبردها -كرديرو

به صورت   یليتحص شرفتيبر پ فيو ارزش تكل ،یشناخت
از   زين یشيهوش افزا رو باو گذاردی اثر م ی و منف ميرمستقيغ

و ارزش   ،یفراشناخت یتالش، راهبردها ، یاهداف تبحر قيطر
  ر يتأث یليتحص شرفتيو مثبت بر پ ميرمستقيبه صورت غ فيتكل

( در پژوهش خود نشان داد  2004)ولترز  نيدارد. همچن
در مورد هوش را قبول دارند، در   یذات ه يكه نظر یانيدانشجو
كسب عملكرد خوب متمركز هستند تا با تمسک به   یابتدا رو

خود را اثبات كنند و   یهای ستگيشا گران يآن به خودشان و د
 یريگياست. پ یه سمت اهداف عملكردها بآن یريگجهت

 ميصرف تالش كمتر، تسل یها را به سوآن یاهداف عملكرد
 یبا مشكالت و موانع و به طور كل يیارويتر در هنگام روراحت

كه ممكن است در انجام آن با مشكل روبه رو   يیاز كارها یدور
منجر  یكمتر شرفتيبه پ ت،يشوند، رهنمون كند و در نها

در  انيدانشجو یليتحص یريبا درگ تواندیم نيكه ا شودیم
 [. 13ارتباط باشد ]

است كه با   يیرهاياز متغ گر يد یكي یاز خودمختار تيحما
 یگرن ييخودتع هي در ارتباط است. نظر یليتحص یريدرگ

 ازيكه ن یاجتماع یهابافت تيماه یدرباره یمهم یهافرض
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مانع  اي كنندی و ارتباط را برآورده م یستگيشا ،یخودمختار یبرا
 یه يبا نظر بق . مطاسازدیمطرح م  شوند،یها مبرآورده شدن آن 

احساس فرد به   زان يبر م ی بافت اجتماع ،یگرنييخودتع
و   گذاردی م ريتأث گران يو ارتباط با د یستگيشا ،یخودمختار

شناخت و رفتار  زش،يبر انگ ،یروان  یاساس  یازهايبرآورده شدن ن
به   ازيكه ارضاء كننده ن یخودمختار تي[. حما14اثر دارد ]
  ق يو تشو ليشامل تسه  یاست، به طور ضمن یخودمختار

  ز يو ن شانیشخص یهادنبال كردن هدف یبرا انيدانشجو
[. به  15است ] یكالس یاز رفتارها انياز توافق دانشجو تيحما
  نه يدر زم ی و همكاران در پژوهشاوريول  یكه در پژوهش یطور
دست   جهينت نيبه ا یليتحص یريو درگ یخودمختار تيحما

نقش   تواندیم یستگيشا و یاز خودمختار تيكه حما افتندي
 [.16دارد ] یليتحص یريدرگ شيدر افزا یمهم

با   یمعرفت شناخت یباورها انيها رابطه مپژوهش ی برخ راًياخ
اند. به عنوان مثال قرار داده یرا مورد بررس شرفتياهداف پ

درباره دانش و   انيكه دانشجو يیها باورهااز پژوهش  یبرخ
عامل  کي( را به عنوان یمعرفت شناخت یدانستن دارند )باورها

مورد توجه  یليتحص یريدرگ یمهم برا اريبس نديشايو پ یشخص
 یو همكاران، باورهااسچومر [. با مطالعات 17قرار داده است ]

مستقل و با استفاده از پرسش   شيدر ابعاد كم و ب یشناختمعرفت
معرفت  یابعاد باورها یقرار گرفت. از نظر و ی نامه مورد بررس

. دانش  2است؛  یذات یريادگي يی. توانا1عبارتند از:  یشناخت
ساده است؛   یا. دانش مقوله 3دارد؛  تياست و قطع یمحت یامر
  ی آموزش قاتي تحق ،یو از طرف افتدیاتفاق م عيسر یريادگي. 4

  ی كردهايبر رو یشناختمعرفت یكه باورها دهندی نشان م
 [. 18است ] رگذاريتأث یذهن یهایريادگي جيو نتا یريادگي
( در پژوهش خود نشان دادند  2005)پولسن و فلدمن  

باور خام و ساده لوحانه بودند   نيا یدارا شتريكه ب یانيدانشجو
ثابت است، كمتر احتمال دارد كه جهت  یريادگي يیكه توانا

  ی رونيب یهدف یري( و جهت گی)تبحر یدرون یهدف یريگ
  ی دارا شتريكه ب یانيدانشجو ني( داشته باشند. همچنی)عملكرد

باور خام و ساده لوحانه بودند كه ساختار دانش ساده است،   نيا
اطالعات   یمجزا یهاها و قطعهبه شكل تكه  یهااز جنبه  یعني

 یرياست )دانش ساده( كمتر احتمال دارد جهت گ افتهي ليتشك
اوصاف از   نيبا ا ني[. همچن19داشته باشند ] یدرون یهدف

افت   ران يشور ااز جمله ك ،جهان یآموزش یدهايتهد نيمهمتر
بر آن نقش دارد   یها است كه عوامل مختلفدر دانشگاه یليتحص

 یو منابع اقتصاد یانسان یاز استعدادها یاديز ريكه همواره مقاد
 یخانوادگ ،یفرد یهایو منجر به نابسامان دهدیجامعه را هدر م

نگرش مثبت   ل، يدر دوران تحص اني. دانشجوشودی م یو اجتماع
  ن ي. اآورندی به دست م رامونيپ طينسبت به خود و مح یمنف اي

آموزان در  ناموفق دانش  ايبه تجارب موفق  اديمسئله به مقدار ز
رشد و   ريها در دانشگاه در مسدارد. آن  یبستگ ليدوران تحص

عمر  یهاسال نيدر طول بهتر جهيدر نت رند،يگی قرار م یبالندگ
و   ی عاطف ،یشناخت لخود با عوامل مختلف مؤثر بر تحو

با داشتن  نيها همچن. آنپردازندیبه كنش متقابل م یاجتماع
  ر يو درگ یشناخت یابيو ارز یشناختو معرفت  یهوش یباورها

. بر عكس در صورت عدم  پردازندی م یدرس فيشدن در تكال
از آن، بهداشت   یناش یروان یو فشارها یليتحص تيموفق
ها و متوجه آن يیهاخسارت هن گو نيبرهم خورده و بد شانی روان

  ی ليتحص یريبه مقوله درگ ديبا ليدل ني. به همشودیجامعه م
و  هايی نمود تا بتوان با شناخت آن، توانا یشتريتوجه ب

 یريكه با درگ یرا بارور كرد و عوامل انيدانشجو یهایستگيشا
  ر يبا درگ قيطر نينمود تا بد يیرابطه دارند، شناسا یليتحص

. با  ابدي ش يافزا زين شانیليتحص شرفتيپ زانيم فيالشدن در تك
با عوامل   یكيارتباط نزد یليتحص یريدرگ نكهيتوجه به ا

عالقمند به   انيدانشجو یكه حت یدارد، به طور یدانشگاه
 ليترک تحص یدانشگاه ی عوامل منف ريتحت تأث ليتحص

  يی . از سوشودیلزوم انجام پژوهش احساس م نيبنابرا كنند،یم
 یاندك قاتيمسئله كه تحق نيبا در نظر گرفتن ا قيتحق نيدر ا

از   تيحما ، یشناخت یابيهوش، ارز یضمن یهاه ينظر نهيدر زم
 تيدر جمع یليتحص یريبا درگ یشناختو معرفت یخودمختار

است؛ لذا پژوهش حاضر  افتهيانجام  انيسالم خصوصاً دانشجو
 یهاهينظر یرهايمتغ ايسؤال است كه آ نيبه دنبال پاسخ به ا

  ی شناختمعرفت یو باورها یاز خودمختار تيهوش، حما یضمن
 ینيبشيپ انيرا در دانشجو یليتحص یريدرگ ريمتغ توانندیم

 كنند؟

 ها روش 
و از نظر روش پژوهش   یپژوهش از نظر هدف كاربرد نيا

پژوهش  نيا یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفيتوص
در سال  زينور مركز تبر ام يدانشگاه پ انيدانشجو هيشامل كل

بودند. با توجه به نوع پژوهش و تعداد   1396-97 یليتحص
 ولمورد مطالعه از جامعه مورد مطالعه منطبق با جد یرهايمتغ

  نكه ينفر انتخاب شدند. نظر به ا 400 برآورد نمونه مورگان تعداد
 یمرزها یدارا یليتحص یهاجامعه مورد مطالعه از نظر رشته 

انتخاب نمونه معرف، از روش   یشده هستند لذا برا کيتفك
 استفاده شد.  یاچند مرحله یتصادف  یرينمونه گ

 استفاده شد:  ريز یهاها از پرسشنامهداده یگردآور یبرا
زرنگ  پرسشنامه توسط  ني : ایليتحص یريپرسشنامه درگ -1
  ی ماده است. هر ماده دارا 38 ی( ساخته شده است و دارا2012)

 یابه گونه  یدهنمره یاوهي است. ش كرت يل فيدر ط نهيپنج گز
  نه يگز یو برا 5درست نمره  شهيهم نهيگز یاست كه برا

 يیاي[. پا20در نظر گرفته شده است ] 1نادرست نمره  شهيهم
  يی محتوا يیو روا 90/0، (2012)زرنگ در پژوهش  ابزار نيا

مورد سنجش قرار گرفت كه   یتخصص یداور وهيبه ش زيآن ن
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و سيامانی در پژوهش  ني[. همچن20قرار گرفت ] دييمورد تأ
 یپرسشنامه به روش آلفا يیايپا بي( ضر2014همكاران )

 [.3] ديگزارش گرد 97/0كرونباخ 
بار   نياول یابزار برا نيهوش: ا یضمن یپرسشنامه باورها -2

طرز تفكر   یه ي( بر اساس نظر2006)عبدالفتاح و يتس توسط 
  ن ي[. ا21شد ] ني[ تدو10]دوک هوش(  یضمن یهاهي)نظر

خرده   یرياندازه گ یماده آن برا 7ماده است.  14 یدارا اسيمق
  ی ماده برا 7هوش )باورثابت هوش( و  یذات یه ينظر اسيمق

هوش(  یشيهوش )باورافزا یشيافزا یهينظر اسيخرده مق
  ک يابزار، براساس  نيا ینمره گذار  وةي. ششوندیاستفاده م

( تا 1از كامالً مخالفم ) كرت،ياز نوع ل یاچهـار درجه اسيمق
پرسشنامه مورد  نيا يیشده است. روا مي( تنظ4كامالً موافقم )

پرسشنامه به روش   نيا يیايپا نيهمچنقرار گرفته است.  دييتأ
  ب يهوش به ترت یشيو افزا یعامل ذات یكرونباخ برا یآلفا
 [. 21به دست آمد ] 75/0و  83/0
بلک  پرسشنامه توسط  ني: ایاز خودمختار تيپرسشنامه حما -3

اس  است كه بر اس ه يگو 15( ساخته شده و شامل 2000) و دسی 
كامالً موافقم  5كامالً مخالفم تا  1از  یادرجه 5 كرتيل فيط

از سؤاالت پرسشنامه به شرح   یا[. نمونه 22شده است ] ميتنظ
بخوانم، معلمم به من   خوبكه قادرم درسم را  نياست: در ا ريز

  ب ي[ ضر22] ی. در پژوهش بلک و دسدهدی اعتماد به نفس م
  ن يگزارش شده است. همچن 93/0پرسشنامه  نيكرونباخ ا یآلفا
 قرار گرفته است.  دييمورد تأ زيپرسشنامه ن نيا يیروا
توسط   هي: پرسشنامه اولیمعرفت شناخت یپرسشنامه باورها -4

  اسچوور و همكاران و توسط  یطراح 1990شومر در سال 
، از پرسشنامه  پژوهش نينظر شده است. در ا  دي( تجد2002)

 ريدارد. ز هيگو 63نظر شده آن استفاده شده است كه  ديتجد
دانش   ،یقطع انشپرسشنامه شامل دانش ساده، د نيا یهامؤلفه

 5 اسيدر مق هاه ي است. گو ع يسر یريادگيمنبع دانش،  ،یذات
)كامالً موافق( درجه  5كامالً مخالف( تا  1از ) كرتيل یادرجه

 یآلفا بي( در پژوهش خود ضر2014)سيف [. 23اند ]شده یبند
اند  به دست آورده 74/0تا  61/0 نيابعاد ب نيا ی كرونباخ را برا

  ی فيتوص یهاها از شاخص داده ليو تحل هي تجز یبرا [.24]
و   رسونيپ یهمبستگ بيو انحراف استاندارد، ضر نيانگيم

استفاده شد  ون يرگرس ليتحل

 نتایج
 پژوهش یرهایمتغ یمركز لیو تما یپراكندگ یهاشاخص. 1جدول 

 خطاي استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین هاگروه

 37/0 54/7 16/87 نمره کل درگیری تحصیلی

 14/0 96/2 24/21 نمره کل باورهای ضمنی هوش

 11/0 33/2 50/10 عامل ذاتی هوش

 10/0 17/2 73/10 عامل افزایشی هوش

 78/0 60/15 91/40 حمایت از خودمختاری

 60/0 08/12 98/26 ساده بودن دانش

 55/0 02/11 81/30 قطعی بودن دانش

 51/0 20/10 52/29 منبع دانش

 54/0 91/10 82/31 ذاتی بودن یادگیری

 57/0 46/11 25/30 سریع بودن یادگیری

 22/1 47/24 40/149 کل باورهای معرفت شناختینمره 

 
ــدول  ــدرجات ج ــان م 1من ــدینش ــه م ده  یريــ درگ نيانگيــ ك

ــل ذاتــ 16/87 یليتحصــ  ــه ترت یشــ يو افزا ی، عام  بيــ هــوش ب
ــ  73/10و  50/10 ــت. همچـن ــ م نياسـ ــودن  نيانگـي ــاده بـ سـ

 يیبـودن توانـا یبـودن دانـش، منبـع دانـش، ذاـت  یدانش، قطع
 یو نمــره كــل باورهــا یريادگـيـ بــودن  عيســر ،یريادگـيـ 

ــناختمعرفت ــه ترت یشـ ــ بـ ، 82/31، 52/29، 81/30، 98/26 بـي
هـا نرمـال بـودن داده یبررـس  یبـرا  اسـت. 40/149و  25/30

نشـان  جياسـتفاده شـد كـه نتـا رنفياسـم -از آزمون كلموگروف
 05/0در آزمــون فــوق الــذكر از  یداد كــه مقــدار ســطد معنــادار

ــذا توزبزرگ ــر اســت؛ ل ــر توزداده عيــ ت نرمــال  عيــ هــا منطبــق ب
بــه  یآزمـون هــر چـه سـطد معنـادار نـي . در اگـرددیقلمـداد م

هـا نرمـال اسـت. داده عـي باشـد، توز 05/0دست آمده بزرگتـر از 
ــابرا ــوانیم نيبن ــر ت ــتگ بياز ض ــونيپ یهمبس  ليــ و تحل رس
 استفاده كرد. ونيرگرس
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 : آزمون ماتریس همبستگي بین متغیرهاي پژوهش2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        1 درگیری تحصیلی -1

       1 -21/0** عامل ذاتی هوش -2

      1 -13/0** 18/0** عامل افزایشی هوش -3

     1 06/0 -05/0 19/0** خودمختاریحمایت از  -4

    1 02/0 02/0 005/0 07/0 ساده بودن دانش -5

   1 -05/0 03/0 -03/0 -09/0 15/0** قطعی بودن دانش -6

  1 -04/0 -01/0 02/0 02/0 002/0 -009/0 منبع دانش -7

 1 -009/0 -08/0 03/0 -07/0 -11/0** 12/0** -13/0** ذاتی بودن یادگیری -8

 03/0 -009/0 003/0 01/0 -01/0 -13/0** 03/0 -11/0** سریع بودن یادگیری -9

*p< >p** 0/ 05و  01 /0  

دهد که بین عامل افزایشی نشان می 2مندرجات جدول 

هوش، حمایت از خودمختاری و قطعی بودن دانش باورهای 

تحصیلی رابطه مثبت و شناختی با درگیری معرفت

معناداری وجود دارد. در واقع با افزایش عامل افزایشی 

هوش، حمایت از خودمختاری و قطعی بودن دانش باورهای 

شناختی میزان درگیری تحصیلی دانشجویان نیز معرفت

همچنین بین عامل ذاتی هوش و ذاتی  یابد.افزایش می

بودن توانایی یادگیری و سریع بودن یادگیری با درگیری 

تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از 

سویی ساده بودن و منبع دانش با درگیری تحصیلی 

برای تعیین نقش هر یک از  ای مشاهده نشد.رابطه 

یت از خودمختاری و  متغیرهای باورهای ضمنی هوش، حما

بینی درگیری تحصیلی شناختی در پیشباورهای معرفت

دانشجویان از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان یا 

استاندارد استفاده شد. در رگرسیون چندگانه استاندارد همه 

شوند و بین به طور همزمان وارد تحلیل میمتغیرهای پیش

خودش مورد بینی بین بر اساس توان پیشهر متغیر پیش

گیرد. نتایج تحلیل در جداول ذیل نشان ارزیابی قرار می

قبل از استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون،   داده شده است.

خطی بودن و های آن از جمله نرمال بودن، همفرضپیش

یکسانی پراکندگی انجام شد. مقادیر گزارش شده برای 

Tolerance  وVIF   حاکی از آن است که از مفروضه

نشان داده  5خطی تخطی نشده است که در جدول هم

 شده؛ این مفروضه رعایت شده است.
 

 بیني درگیري تحصیلي: خالصه نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي پیش3جدول 

 خطاي استاندارد میانگین R 2R مدل

 07/7 14/0 37/0 همزمان

 

 بین: تحلیل واریانس تغییرات متغیر مالک بر اساس تغییرات متغیرهاي پیش4جدول 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 008/398 8 05/3184 رگرسیون

 98/49 391 70/19545 باقیمانده 0001/0 96/7

  399 76/22729 کل

شناختی، دهد که متغیرهای باورهای ضمنی هوش، حمایت از خودمختاری و باورهای معرفتنشان می 4و  3مندرجات جدول 

 Fبینی کنند و چون داری در دانشجویان پیشدرصد ازتغییرات متغیر مالک )درگیری تحصیلی( را به طور معنی 14قادرند 

بین قادر است تغییرات متغیر دهد که همه متغیرهای پیشت؛ نشان میدار اسمعنی P‹001/0( در سطح 20/6محاسبه شده )

نقش هر یک از متغیرهای وارد شده به مدل در  5در جدول  بینی کند.مالک )درگیری تحصیلی( را در دانشجویان پیش

 بینی درگیری تحصیلی را نشان داده شده است.پیش
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 بیني درگیري تحصیلي دانشجویانخالصه نتایج ضرایب رگرسیون براي پیش: 5جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 بتا
t Sig 

هاي چند آماره

 خطيهم

B خطاي استاندارد Tolerance VIF 

 - - 001/0 82/22 - 65/3 36/85 ضریب ثابت

 04/1 95/0 001/0 -46/3 -16/0 15/0 -53/0 عامل ذاتی هوش

 05/1 94/0 005/0 84/2 13/0 16/0 47/0 عامل افزایشی هوش

 01/1 98/0 001/0 45/3 16/0 02/0 08/0 حمایت از خودمختاری

 01/1 99/0 06/0 86/1 08/0 02/0 05/0 ساده بودن دانش

 02/1 97/0 005/0 79/2 13/0 03/0 09/0 قطعی بودن دانش

 01/1 99/0 91/0 11/0 005/0 03/0 004/0 منبع دانش

 04/1 96/0 08/0 -71/1 -08/0 03/0 -05/0 ذاتی بودن توانایی یادگیری

 02/1 97/0 07/0 -76/1 -08/0 03/0 -05/0 سریع بودن یادگیری

 

شده است، متغیر نشان داده  5همان طور که که در جدول 

عامل ذاتی هوش و حمایت از خودمختاری با ضریب بتای 

بینی و نیرومندترین متغیر در پیش β=-16/0استاندارد 

درصد سهم و پس از آن متغیر عامل افزایشی  16دارای 

درصد نقش،  β ،13=-13/0هوش با بتای استاندارد مثبت 

 β ،13=13/0قطعی بودن دانش با بتای استاندارد مثبت 

درصد نقش در تبیین درگیری تحصیلی در دانشجویان 

نقش دارند. در واقع متغیرهای باورهای ضمنی هوش، 

توانند شناختی میحمایت از خودمختاری و باورهای معرفت

بینی کنند.درگیری تحصیلی دانشجویان را پیش

 بحث

هوش،  یضمن یهدف پژوهش حاضر نقش باورها

در  یشناختمعرفت یو باورها یاز خودمختار تیحما

 یهاافتهی بود. انیدانشجو یلیتحص یریدرگ ینیبشیپ 

 یریهوش با درگ یشیعامل افزا نیپژوهش نشان داد که ب

عامل  نیو ب یرابطه مثبت و معنادار انیدانشجو یلیتحص

 یو معنادار یرابطه منف یلیتحص یریهوش با درگ یذات

[ و 13]والترز  یهاپژوهش جیبا نتا افتهی نیوجود دارد. ا

  ه ک ی[ مطابقت دارد. به طور12و همکاران ]حجازی 

 جهینت نی[ در پژوهش خود به ا12و همکاران ] حجازی

 یلیتحص شرفتیو پ  یهوش یکه رابطه باورها افتندیدست 

قرار  یلیتحص یریو ابعاد درگ شرفتیاهداف پ  ریتحت تأث

اهداف  قیاز طر یذات یکه باور هوش یدارد؛ به طور

 یعملکرد، اهداف اجتناب ـ عملکرد، راهبردها -کردیرو

به صورت   یلیتحص شرفتیبر پ  فی ارزش تکل و ،یشناخت

 زین یشیو باور هوش افزا گذاردیاثر م یو منف میرمستقیغ 

و  ،یفراشناخت یتالش، راهبردها ،یاهداف تبحر قیاز طر

 شرفتیو مثبت بر پ  میقرمست یبه صورت غ  فیارزش تکل

[ در پژوهش خود 13]والترز  نیدارد. همچن ریتأث یلیتحص

در مورد هوش را  یذات هیکه نظر یانینشان داد دانشجو

کسب عملکرد خوب متمرکز   یقبول دارند، در ابتدا رو

 گرانیهستند تا با تمسک به آن به خودشان و د

ها به آن  یریگخود را اثبات کنند و جهت یهایستگیشا

 یاهداف عملکرد یریگیاست. پ یسمت اهداف عملکرد

در  ترراحت میصرف تالش کمتر، تسل یها را به سوآن 

از  یدور یبا مشکالت و موانع و به طور کل ییارویهنگام رو

که ممکن است در انجام آن با مشکل روبه رو  ییکارها

منجر  یکمتر شرفتیبه پ  ت،یشوند، رهنمون کند و در نها

در  انیدانشجو یلیتحص یریبا درگ تواندیم نیکه ا شودیم

 ارتباط باشد.

 یگفت که افراد با عامل ذات توانیم افتهی نیا نییتب در

گرفتن  دهیناد رمنعطف،یغ  یهاقضاوت یهوش، دارا

به هدف  یابیدست یرهایو محدود کردن مس هاییتوانا

با  ییارویتالش محدود هستند و از رو یهستند، دارا

 هایژگیو نی. اکنندیم یدشوار دور یهاتیها و موقعچالش

در  ریبه تالش کمتر، سکون، عدم تأخ رمنج نیقیبه 

 یهای زیرمهعدم توجه به برنا ،یآن یهابه خواسته  دنیرس

که  گرددیبهتر م یریادگی یهابلند مدت و کسب مهارت

[. در 25را کاهش دهد ] یلیتحص یریدرگ زانیم تواندیم

در مورد هوش را قبول  یذات هیکه نظر یانیواقع دانشجو
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کسب عملکرد خوب متمرکز هستند تا  یدارند، در ابتدا رو

خود  یهایستگیشا گرانیبا تمسک به آن به خودشان و د

ها به سمت اهداف آن یریگرا اثبات کنند و جهت

 ی ها را به سوآن  یاهداف عملکرد یریگیاست. پ  یعملکرد

با  ییارویتر در هنگام روراحت  میصرف تالش کمتر، تسل

که ممکن  ییاز کارها یدور یمشکالت و موانع و به طور کل

است در انجام آن با مشکل روبه رو شوند، رهنمون کند 

 شرفتیبه پ  ت،ی( و در نهایریادگی یسطح ی)راهبردها

را کاهش  یلیتحص یریدرگ زانیمنجر شده و م یکمتر

 نی[ به ا26و همکاران ]راستگار  ی[. در پژوهش13دهد ]

در  انیودانشج  یشناخت یر ی که نوع درگ افتندیدست  جهینت

آنان قرار  یهوش یباورها ریتحت تأث ف،یبا تکال ییارویرو

قابل  یژگیو کیهوش  ،یشیافزا هیدارد. بر اساس نظر

تالش  شود،یو قابل کنترل در نظر گرفته م یشیافزا ر،ییتغ

بر بهبود  سازد،یهوش را ممکن م ییاز توانا نهیاستفاده به

هدف تالش  به دنیرس یدارد و برا دیخود تأک یهاتیقابل

 لیها تمااست. آن یچالش یهاتیبه دنبال موقع کند،یم

کنند و مورد توجه  یرا بشنوند، بررس دیجد یهادهیدارند ا

 نی. ارندینپذ ای رندیها را بپذقرار دهند، هر چند آن

هستند.  رمتعارفیو غ  یرسنت یغ  ر،یپذانعطاف ان،یدانشجو

 دیعقا رشیپذ دهسؤال کنند و آما شهیمند هستند همعالقه

ها که آن  ستین یمعن نیبه ا التیتما نیهستند. ا گرانید

خود  دیبه اصول و عقا یبندیهستند و پا یاصول ریغ  یافراد

دست  جهینت نیبه ا توانیاساس م نیبر ا نیندارند؛ بنابرا

  ی ریدرگ زانیهوش، م یشیعامل افزا شیکه با افزا افتی

 [.12] ابدییبهبود م زین یلیتحص

از  تیحما نیپژوهش نشان داد که ب گرید افتهی

 یرابطه مثبت و معنادار یلیتحص یریبا درگ یخودمختار

  زان یم یاز خودمختار تیحما شیوجود دارد. در واقع با افزا

 افتهی نی. اابدییم شیافزا زین انیدانشجو یلیتحص یریدرگ

[ همسو است. در 16و همکاران ] لیپژوهش آور جیبا نتا

به  نیگفت که اگر والد توانیم افتهین یا نییتب

مورد عالقه  یهاتیآموزان فرصت دهند تا آزادانه فعالدانش

 یلیخود را انتخاب کنند و آنان را به مشارکت در امور تحص

و  یستگیآموزان احساس شاکنند، دانش قیتشو

خودمختار )انجام  زشیانگ جهیو در نت کنندیم یخودمختار

از آن( در  یو احساس لذت ناش یفرد بامور به خاطر انتخا

چون  یسنت یهاط یدر مح گری. از طرف دابدییآنان رشد م

برخوردار است و روابط در درون   یاژه یو تیخانواده از اهم

  ی خانواده بر اساس احترام و اطاعت قرار دارد، دادن آزاد

به فرزندان از طرف پدر، به  یریگمیانتخاب و حق تصم

بر  یشتریب ریتأث تواندیخانواده، م مسئولعنوان بزرگتر و 

 یدرون زشیدر فرزندان و انگ یبه خودمختار ازین یارضا

 یریامر به نوبه خود به عملکرد و درگ نیآنان داشته باشد، ا

 [.27] گرددیبهتر منجر م یلیتحص

باال که به  یآموزش تیفیساختارمند با ک یآموزش طیمح

ا و  یه ابیکننده باشد، ارز تیحما زین یجانیلحاظ ه

 تیمثبت به فعال یاز جمله ارزشگذار یادراکات شناخت

و حس کنترل بر انجام آن، احساس استقالل   یلیتحص

را در ذهن فرد شکل  گرانیو ارتباط با د تیعمل، صالح

 ختن یو ادراکات موجب برانگ یابیارز نی. ادهدیم

 نیو ا شود،یمانند لذت و غرور م یمثبت یهاجانیه

از جمله   یریادگیمثبت  یامدهایبه پ  زیمثبت ن یهاتجربه 

 یریو درگ ییجوختار، خودنظمخودم زشیتوجه، انگ شیافزا

 جادی. نقش معلم در کالس اشودیفعال و سازنده منجر م

از آنهاست. معلم  تیمابلکه ح ست،ین یریو درگ زشیانگ

را  یطیکننده شرا تیامن و حما طیمح جادیبا ا تواندیم

ظاهر  تیفیک نیبا باالتر یریادگیو  زشیفراهم کند که انگ

پژوهش هم نشان داد معلم با توجه کردن  نیا جیشود. نتا

 تواندیبا آنها م یجانیارتباط ه یو برقرار انیبه دانشجو

مانند لذت بردن از  تمثب یهاجانیه یموجب تجربه 

 [.28شود ] یریادگی

بودن دانش  یقطع نیپژوهش نشان داد که ب گرید افتهی

رابطه مثبت و  یلیتحص یریبا درگ یشناختمعرفت

بودن دانش،  یقطع شیوجود دارد. در واقع با افزا یمعنادار

. از ابدییم شیافزا زین انی دانشجو یلیتحص  یری درگ زانیم

بودن  عیو سر یریادگی ییبودن توانا یذات نیب ییسو

وجود  یو معنادار یرابطه منف یلیتحص یریدرگبا  یریادگی

 یریبا درگ ساده بودن دانش و منبع دانش نیدارد. ب

پژوهش  جیبا نتا افتهی نیمشاهده نشد. ا یارابطه  یلیتحص

[ مطابقت دارد.. باور به ساده بودن 29و همکاران ]اسچومر 

آموز و فهم آن از متن، مطالعه دانش یهایدانش با استرتژ

حل مسئله  یهادانش با مهارت تیساده بودن و قطع بهباور 

  ی ارتباط است. به طور یبا ساختار نامناسب دارا یمحتوا

 یلیتحص یریکه با توجه به ساده بودن دانش و درگ

 افتهی نیا نییها مشاهده نشد. در تبآن نیب یارابطه 

 وسته یدانش را منسجم، پ  انیگفت که اگر دانشجو توانیم

 یریدرگ زانیم رند،یدر نظر بگ یصورت قطع بهو  دهیچیو پ 

و  ی. به استناد سوابق نظرابدییبهبود م زین شانیلیتحص

افراد در  یو طرز تلق یمعرفت شناخت یباورها یپژوهش
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در  قیعم یهایمنبع اثرگذار ،یریادگیخصوص دانش و 

است، چرا که  رانیفراگ یو اجتماع یلیتحص یزندگ

 یریادگیآنها را درباره موضوعات  یاساس یهایریگجهت 

عالمانه به عنوان  یفت شناختمعر ی. باورهادهدینشان م

هر  ی. سعشودیمنظور م یهر نظام آموزش یآرمان برا کی

را از عومل  یتیترب طیباشد که مح نیبر ا دیبا ینظام آموزش

 شانهیساده اند یمعرفت شناخت یکه القاکننده باورها دیزا

کند و با عملکرد مناسب در عوامل متعدد  راستهیهستند، پ 

 یباورها ان،یآشکار و پنهان دانشجو یهایریادگیدر  لیدخ

ها سبب شود. سطح باال و عالمانه را در آن  یمعرفت شناخت

در مشارکت  زیعالمانه ن یشناختمعرفت یچرا که باورها

 گریو د شتریب زشیپشتکار باالتر، انگ ،یریادگیدر  شتریب

 یذات نکهی[. با توجه به ا30مؤثر است ] یتیت ترباهداف مثب

 یریادگی ییمعنا است که توانا نیبه ا یریادگی ییبودن توانا

ندارند؛ لذا با  یاست و نقش اکتساب یهنگام تولد ذات

هرچه اعتقاد  نیدارد. همچن یرابطه منف یلیتحص یریدرگ

باشد،  تریقو یریادگی ندیبودن فرا یو ناگهان عیبه سر

باور که  نیکمتر است. هرچه ا یلیتحص یریگو در شرفتیپ 

است،  ریرناپذییو تغ یذات یادهیپد یریادگی ییتوانا

را  تیو ترب میتعل رانیتر باشد، احتمال آنکه فراگمستحکم

 ن،یخواهد بود. همچن شتریبدانند، ب جهینتیو ب تیکم اهم

نسبت به دانش دارند،  یتردهیچیپ  دگاهیکه د یانیدانشجو

داشته و  یریادگی یبرا یتریاهداف تسلط شتریبه احتمال ب

 [.29پردازش خواهند کرد ] یقتریمطالب را به صورت عم

 یرهاینشان داد که متغ ون یرگرس  لیتحل جینتا ییسو از

 یو باورها یاز خودمختار تیهوش، حما یضمن یباورها

را در  یلیصتح یریدرگ راتییقادرند تغ یشناختمعرفت

 کنندیم انی[ ب31]زیمرمن کنند.  ینیبشیپ  انیدانشجو

تحقق تجارب   یروش برا نیو سودمندتر نیترکه مناسب

که فرد در کنترل رفتار خود و  است نیدار انظام

داشته باشد و با  میمداخله مستق یطیمح یهامحرک

و داشتن  ینیگزو هدف یمیخودتنظ یهااستفاده از فرمول

در  یابیبه تسلط یمنسجم و اطالعات یتیسبک هو

رفتار نائل شود.  یتیریو خود مد یفراشناخت یهاحوزه 

 یهاسبکو  یمیخودتنظ یریادگی نییدر تب نیهمچن

فراشناخت،  ندیعنوان نمود که در فرا نیچن توانیم یتیهو

کردن  ییکه به واسطه اجرا رندیگیم ادی رانیفراگ

 یبازخوردها افتیو در یلیتحص یهاتیفعال یگذارهدف

 شیخو یلیتحص زشیبر انگ ها،تیاز روند فعال یاطالعات

 زان یمطالعه بر م یهاروند، آموزش روش نی. در اندیفزایب

 یفرد معن یبه رفتارها یو از طرف دیافزایفرد م یهاتالش

 تیحال فعال نی. با ابخشدیها تداوم مداده و آن

 یلیتحص یریو درگ یلیبر عملکرد تحص یزمان ،یگذارهدف

 جیاز نتا یمثبت دارد که پسخوراند فور ریتأث انیدانشجو

  ن یبر اساس ا نیعملکرد وجود داشته باشد. بنابرا

و  یلیتحص یریدرگ شیافزا ها،یو آگاه هایرگذاهدف

 یمیخودتنظ یریادگی ان،یدانشجو لیدادن به تحص تیاهم

را در  یلیتحص شرفتیپ  زانیم توانندیم تیهو یهاو سبک

 [.11کنند ] ینیبشیپ  انیدانشجو

 نتیجه گیري

مواجه بود. با توجه به  ییهاتیپژوهش با محدود نیا

نور مرکز  امیدانشگاه پ  انیدانشجو نیحاضر ب قیکه تحق نیا

به  جینتا میصورت گرفته است؛ لذا در تعم زیتبر

که در  یینمود. از آنجا اطیاحت دیبا گرید یهادانشگاه

پژوهش حاضر از پرسشنامه استفاده شد و افراد شرکت 

 یواقع یهادگاهیو د دیها، عقانگرش ستکننده ممکن ا

تا  تواندیعامل م نینکنند؛ لذا ا انیها بخود را در پرسشنامه 

 نی. بنابرااندازدیپژوهش را به مخاطره ب جینتا یحدود

مانند مصاحبه  یپژوهش یهاروش ریاز سا گرددیم شنهادیپ 

 یهاافتهیها استفاده شود و داده یآورجمع یو مشاهده برا

با  ییگردد. آشنا سهیپژوهش حاضر مقا جینتا باآن 

 نیو ارتباط ا ریو تأث یو فراشناخت یشناخت یراهبردها

مسئوالن  یبرا ان،یدانشجو یلیتحص یریبر درگ رهایمتغ

آن از اصول  ینیبشیو پ  ی ضرور یامر ینظام آموزش عال

 نکهیاست. با توجه به ا یآموزش یهای زیردر برنامه یادیبن

 تواندیم انیدانشجو یلیتحص  یریبر درگ یفعوامل مختل

 یهاکه در پژوهش شودیم شنهادینقش داشته باشد؛ لذا پ 

 یآموزش یهااستاد، روش یتیشخص یهایژگیو یآت

 یرهایبه عنوان متغ نیوالد یفرزندپرو یهاوهیمختلف و ش

 .ردیقرار گ یمورد بررس یانجیم
 

 ياخالق  مالحظات

در این پژوهش رضایت آگاهانه مشارکت کنندگان، 

و رعایت حقوق انسانی  اخالق در استفاده از پرسشنامه

 بوده احترام مورد تحقیق اصول تمام در کنندگان¬مشارکت

 به پژوهشی طرح از مستخرج مقاله این همچنین. است

 آذربایجان استان نور پیام دانشگاه مصوب د/53413 شماره

 این پژوهشی معاونت مالی حمایت تحت و بوده شرقی

 .است گرفته قرار دانشگاه
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 يسپاسگزار

این پژوهش با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه پیام 

نور استان آذربایجان شرقی انجام شده است که کمال تشکر 

 و قدردانی را داریم. 

 تضاد منافع

 وجود ندارد. سندگانینو نیب یتعارض منافع گونهچیه
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