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ی هاشناختی و مهارتالگوی علی روابط بین باورهای معرفت
ای خودکارآمدی نقش واسطه مطالعه بر عملکرد تحصیلی:

 تحصیلی

 3، فرزانه میکائیلی منیع2، علی عیسی زادگان1توحید اشرف زاده

 48/01/4318تاریخ پذیرش:  41/04/4318تاریخ وصول: 

 چکیده
های مطالعه بر شناختی و مهارتپژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی علی روابط بین باورهای معرفت

 روش اجرای اینای خودکارآمدی تحصیلی انجام گرفت. آموزان با نقش واسطهعملکرد تحصیلی دانش
و از نوع معادالت ساختاری بود. کلیه پژوهش توصیفی )غیرآزمایشی( و طرح پژوهش، همبستگی 

جامعه آماری این پژوهش را تشکیل  11-19آموزان دوره متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی دانش
ای بود و برای تعیین حجم نمونه، برای هر زیرمتغیر ای چندمرحلهگیری، تصادفی خوشهدادند. روش نمونهمی
آوری اطالعات عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمعنفر به 390نمونه در نظر گرفته شد و در کل  00

شناختی شومر (، مقیاس باورهای معرفت4111از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان )
آموزان از ( و برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش0001های مطالعه کانگاس )(، مقیاس مهارت4114)

استفاده شد. در مطالعه حاضر از روش  11-19آموزان در نیمسال اول سال تحصیلی میانگین نمرات دانش
های مطالعه و نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهارتیابی معادالت ساختاری استفاده شد. آماری مدل

چنین گذارند. همآموزان تأثیر میصورت مستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشخودکارآمدی تحصیلی به
صورت غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر شناختی بههای مطالعه و باورهای معرفتمهارت

شناختی بر گذارند. در این پژوهش تأثیر مستقیم باورهای معرفتآموزان تأثیر میعملکرد تحصیلی دانش
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صیلی در تح ای خودکارآمدینتایج پژوهش حاضر از نقش واسطه آموزان تأیید نشد.عملکرد تحصیلی دانش
 کند.های مطالعه با عملکرد تحصیلی حمایت میشناختی و مهارتروابط علی باورهای معرفت

های مطالعه، عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی شناختی، مهارتباورهای معرفت واژگان کلیدی:
 .تحصیلی

 مقدمه
ت اسبینی موفقیت افراد در طول زندگی وپرورش یکی از عوامل مؤثر در پیشآموزش

عنوان یک ابزار ضروری برای رسیدن به آینده بهتر در ( و به0042، 4موسو و بویونگ)یان
عنوان یکی از وپرورش به(. آموزش0043، 0شود )باتن، داچی و استرویوننظر گرفته می

ترین ضروریات زندگی در دنیای امروز، دارای اهداف متعددی است که یکی از مهم
(. 4312آموزان است )وحیدی و براتعلی، دانش 3افزایش عملکرد تحصیلیها، ترین آنمهم

ها و ترین مفاهیم روانشناسی تربیتی است که پژوهشعملکرد تحصیلی یکی از اساسی
ی های گوناگونی براای را به خود اختصاص داده و مدلهای نظری و تجربی گستردهمطالعه

آموزان تحت (. عملکرد تحصیلی دانش4319، انو همکار تبیین آن توسعه یافته است )آزادی
، 1توان به خودکارآمدی تحصیلیتأثیر عوامل متعددی است که از جمله این عوامل می

 8استول ؛0041، و همکاران 1اشاره کرد )فای 2های مطالعهو مهارت 9شناختیباورهای معرفت
 (.0048، 1؛ شن0041، و همکاران

آموزان، خودکارآمدی روی عملکرد تحصیلی دانشیکی از مهمترین عوامل مؤثر بر 
(. طی دو دهه اخیر، متخصصان تعلیم و تربیت 0008، و همکاران 40اسکاتتحصیلی است )

 (.4314، و همکاران زادگاناند )عیسیبه مفهوم خودکارآمدی بیش از پیش توجه کرده

                                                           
1. Eun Sun & Byoung Mo 

2. Baeten, Dochy & Struyven 

3. Academic Performance 

4. Academic Self-Efficacy 

5. Epistemological Beliefs 

6. Study Skills 

7. Faye 

8. Stoel 

9. Shen 

10. Scott 



 15                                                        ....   یهامهارت و یشناختمعرفت یباورها نیب روابط یعل یالگو 

 

 

 

 

( که به 0400، 4های مرتبط با خودکارآمدی است )آبشاخودکارآمدی تحصیلی از حوزه
ادراک فرد در ارتباط با شایستگی، قابلیت یادگیری و عملکرد وی در انجام وظایف و 

(. خودکارآمدی تحصیلی به معنای باور فرد در 0042، 0تکالیف آموزشی اشاره دارد )بدل
مورد توانایی خود برای انجام تکلیف خاص، توانایی خود برای عملکرد تحصیلی و مقابله با 

، و همکاران 3دستیابی به اهداف مطلوب در یک موقعیت مشخص است )زندرمشکالت و 
( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی 0042) 1(. هانیک و برادبنت0048

آموزان ارتباط دارد و موجب بهبود حس موفقیت در تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش
( نشان داد که باور به 0048ش شن )های پژوههمچنین یافتهشود. آموزان میدانش

زان گیری، میهای زندگی مثل گزینش اهداف، تصمیمخودکارآمدی بر بسیاری از جنبه
عملکرد  گذارد و موجب بهبودبرانگیز تأثیر میتالش و پایداری در رویارویی با مسائل چالش

 شود.آموزان میتحصیلی دانش
شناختی بر روی خودکارآمدی معرفتدهند که باورهای ها نشان مینتایج پژوهش

های متعددی از ( و جنبه9،0049یارسعدی و داقگذارد )آموزان تأثیر میتحصیلی دانش
آموزان باورهای دانش(. 4319کند )رضایی، بینی میآموزان را پیشعملکرد تحصیلی دانش

ه ه گذشته توجدر مورد دانش و دانستن، به خاطر نقش مؤثر آن در یادگیری، در طول دو ده
(. باورهای 0043، 2زیادی را به خود جلب کرده است )پاکدامن ساوجی، نیوشا و بوریری

 1یموکوا دشناختی عقاید شخصی در مورد دانش و نحوه کسب دانش هستند )سوتمعرفت
های یادگیری، تفکر و ( و نقش مهمی را در پردازش اطالعات، روش0049، و همکاران

زایفا می های حل مسئلهمهارت شناختی (. باورهای معرفت0043، 8کنند )ارگون و کارا
صورت مستقیم و غیرمستقیم بر آموزان است و بهای مهم در رفتار تحصیلی دانشسازه

( در پژوهش 4312(. سواری )4113، 1گذارد )شومرآموزان تأثیر میعملکرد تحصیلی دانش

                                                           
1. Abesha 

2. Bedel 

3. Zander 

4. Honicke & Broadbent 

5. Sadi & Dagyar 

6. Pakdaman Savoji, Niusha & Boreiri 

7. Cvetkova Dimov 

8. Orgun & Karaoz 

9. Schommer 
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صورت غیرمستقیم و از طریق تی بهشناخخود به این نتیجه رسید که باورهای معرفت
های افتهگذارد. همچنین یآموزان تأثیر میخودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش

شناختی بر روی ( نشان داد که باورهای معرفت0049یار )پژوهش سعدی و داق
لی گذارد و موجب بهبود عملکرد تحصیآموزان تأثیر مثبت میخودکارآمدی تحصیلی دانش

(، باورهای 0041شود. از سوی دیگر بر اساس نتایج پژوهش استول و همکاران )می
کرد گذارد و موجب بهبود عملآموزان تأثیر مثبت میشناختی بر روی انگیزه دانشمعرفت

 شود.آموزان میتحصیلی دانش
آموزان که به افزایش های مورد نیاز دانشترین مهارتاز سوی دیگر یکی از مهم

 هایکند مهارتآموزان، کمک مؤثری میخودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش احساس
های مطالعه ساختاری (. مهارت4310دوست، نژاد، گروسی و حقمطالعه است )نوحی، فالح

برداری، حضور فعال در کالس، تمرکز سازی محیط مطالعه، یادداشتاست که شامل: آماده
، 0؛ واگنر، شوبر و اسپیل0001، 4امتحان است )نریحواس، مدیریت زمان و آمادگی برای 

( در 4310(. نوحی و همکاران )0043، 1؛ کاراکیس0044، 3؛ کوغالن و سویفت0008
های یادگیری و مطالعه، از طریق پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت

. همچنین شودافزایش خودکارآمدی موجب بهبود شیوه یادگیری و پیشرفت تحصیلی می
های مطالعه بر روی نشان داد که مهارت( 0041) و همکاران 9گالیهرهای پژوهش یافته

از سوی  .شودگذارد و موجب بهبود عملکرد تحصیلی میخودکارآمدی تحصیلی تأثیر می
های ها و عادت(، استفاده از مهارت0041دیگر بر اساس نتایج پژوهش فای و همکاران )

 شود.آموزان میمطالعه، باعث پیشرفت تحصیلی دانش
های مطالعه با شناختی و مهارتدر مجموع با توجه به ارتباط باورهای معرفت

لی از ا عملکرد تحصیخودکارآمدی تحصیلی از یکسو و رابطه خودکارآمدی تحصیلی ب
شناختی سوی دیگر، هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی علی روابط بین باورهای معرفت

ای خودکارآمدی تحصیلی است. های مطالعه بر عملکرد تحصیلی با نقش واسطهو مهارت
وان مدل عنلذا بر اساس پیشینه نظری و تجربی موجود در روابط بین متغیرها، مدلی را به

                                                           
1. Neri 

2. Wagner, Schober & Spiel 

3. Coughlan & Swift 

4. Karakis 

5. Galliher 
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یابی معادالت ساختاری مورد آزمون ( انتخاب و با استفاده از روش مدل4ی )شکل مفهوم
 قرار گرفته است.

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 روش
با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش، روش اجرای این پژوهش همبستگی و از نوع 

توان اثرهای مستقیم و می. با استفاده از این روش بود )SEM) 4الگویابی معادالت ساختاری
جامعه آماری پژوهش شامل  غیرمستقیم متغیرها را در مدل مفروض، بررسی کرد.

 11-19نفر( بود که در سال تحصیلی  31884آموزان دوره متوسطه اول شهر ارومیه )دانش
مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش، جهت آزمایش الگوی پیشنهادی، از روش 

 432ای استفاده شد. به این صورت که ابتدا از بین ای چندمرحلهفی خوشهگیری تصادنمونه
مدرسه  0مدرسه پسرانه و  0مدرسه ) 1شهر ارومیه،  0و  4مدرسه دوره متوسطه اول نواحی 

صورت کالس به 0طور تصادفی از هر ناحیه انتخاب شد. سپس از هر مدرسه، دخترانه( به
ز به شکل تصادفی و بر اساس حروف الفبا برای پژوهش آمودانش 00تصادفی و از هر کالس 

و پاسخگویی به سؤاالت انتخاب شدند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه، برای هر 
کنندگان، نمونه در نظر گرفته شد و درنهایت با توجه به ریزش احتمالی مشارکت 00زیرمتغیر 

 آموز برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.دانش 390
 های زیر استفاده شد:ها، از پرسشنامهمنظور گردآوری دادهر این پژوهش بهد

                                                           
1. Structural Equation Modeling 
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در پژوهش حاضر از فرم کوتاه شده  (:4110شناختی شومر )پرسشنامه باورهای معرفت
وانایی شناسی تسؤال است، استفاده شد. این فرم، پنج بعد معرفت 30این پرسشنامه که شامل 

و توانایی  1(CK، ثبات دانش )3(QL، یادگیری سریع )0(SK، ساده بودن دانش )4(IAذاتی )
ها در طیف لیکرت نماید. سؤالگیری میرا اندازه 9(OAدانی )چیز یا همهوقوف بر همه

( ضریب پایایی 4113شومر ) ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم قرار دارند.درجههفت
گزارش کرده است. سیف،  89/0تا  23/0را بین و پایایی هر یک از عوامل  11/0پرسشنامه را 

تی شناخهای پرسشنامه باورهای معرفت( ضرایب پایایی زیرمقیاس4382رضویه و لطیفیان )
( نیز ضریب پایایی کل 0003)  2ورکیاند. شعبانیبه دست آورده 11/0تا  24/0را بین 

ای ن ابزار با استفاده از آلفپایایی ایگزارش کرده است. در این پژوهش نیز  11/0پرسشنامه را 
(، یادگیری 82/0(، ساده بودن دانش )14/0های توانایی ذاتی )کرونباخ به ترتیب برای مؤلفه

 ( به دست آمد.84/0دانی )( و همه10/0(، ثبات دانش )14/0سریع )
سؤال است که  90این پرسشنامه شامل  (:0001) 1های مطالعه کانگاسپرسشنامه مهارت

، آمادگی برای 40، تقویت حافظه1برداری، یادداشت8توانایی خواندن متون درسی شش متغیر:
ن ز44امتحا ن 40، افزایش تمرک ها با مقیاس شود. پرسشرا شامل می 43و مدیریت زما

 1تا  4ندرت( و به ترتیب با نمرات ای )همیشه، اغلب اوقات، گاهی اوقات، بهچهاردرجه
های ( ضرایب پایایی زیرمقیاس0040)  41و قسمیگذاری شده است. خورشید، تانور نمره

 82/0و ضریب پایایی کل پرسشنامه را  91/0تا  31/0های مطالعه را بین پرسشنامه مهارت
یگزارش کرده ( ضرایب پایایی 0042) و همکاران 49اند. همچنین در پژوهشی کانمان

                                                           
1. Innate Ability (IA) 

2. Simple Knowledge (SK) 

3. Quick Learning (QL) 

4. Certain Knowledge (CK) 

5. Omniscient Authority (OA) 

6. Shabani Varaaki 

7. Congos 

8. the Ability to Read Textbooks 

9. Taking Notes 

10. Memory Improvement 

11. Exam Preparation 

12. Increased Focus 

13. Time Management 

14. Khurshid, Tanveer & Qasmi 

15. Kanmani 
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اند. در این ست آوردهبه د 91/0تا  31/0های مطالعه را بین های پرسشنامه مهارتزیرمقیاس
های توانایی پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای مؤلفهپژوهش نیز 

(، آمادگی برای 18/0(، تقویت حافظه )14/0برداری )(، یادداشت11/0خواندن متون )
 ( به دست آمد.11/0( و مدیریت زمان )11/0(، افزایش تمرکز )84/0امتحان )

این مقیاس دارای  (:4111) 4امه خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایانپرسشن
 شان در انجام تکالیفآموزان از شایستگیکننده ادراک دانشپنج ماده است که منعکس

های آن از نوع لیکرت کالس است. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که ماده
= کامالً مخالفم( 9= مخالفم، 1= نظری ندارم، 3موافقم، = 0= کامالً موافقم، 4ای )درجهپنج

شده است. پایایی این مقیاس توسط میگلی، ماهر، بر مبنای ابزارهای مختلف موجود ساخته
گزارش شده است.  18/0( با روش آلفای کرونباخ 0000)  0منهرودا، آندرمن و فری

منظور بررسی پایایی ( در پژوهشی به4313همچنین حاجی یخچالی، مروتی و فتحی )
خودکارآمدی تحصیلی از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که در این پژوهش ضریب 

به دست آمد. در این پژوهش نیز  80/0آلفای کرونباخ برای مقیاس خودکارآمدی تحصیلی 
 به دست آمد. 81/0پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 

آموزان، منظور سنجش عملکرد تحصیلی دانشحاضر به در پژوهشعملکرد تحصیلی: 
 استفاده شد. 11-19آموزان در نیمسال اول سال تحصیلی از میانگین نمرات دانش

منظور اجرای پژوهش، نخست اقدام به اخذ مجوز الزم برای انجام پژوهش و توزیع به
. در مرحله بعد ضمن شهر ارومیه شد 0و  4ها در مدارس دوره متوسطه اول نواحی پرسشنامه
وپرورش استان آذربایجان غربی با ادارات های الزم از طریق اداره کل آموزشهماهنگی

ماهه، با مراجعه به مدارس و مطلع ارومیه، در بازه زمانی یک 0و  4وپرورش نواحی آموزش
ید. دآموزان توزیع گرها در بین دانشکردن مدیران و مسئوالن از اهداف پژوهش، پرسشنامه

 دقیقه بود. 19ها، میانگین زمان پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه

 نتایج
 4های آماری مطالعه حاضر نشان داده شده است، ابتدا در جدول در این قسمت یافته

 های توصیفی مطالعه حاضر گزارش شده است.شاخص
                                                           

1. Patrick, Hicks & Ryan 

2. Midgley 
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 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .1جدول 
 کشیدگی چولگی معیارانحراف  میانگین ابعاد متغیر

ت
عرف

ی م
رها

باو
تی

اخ
شن

 

 -22/0 00/0 14/1 83/03 توانایی ذاتی
 48/4 18/0 13/1 43/00 یادگیری سریع

 02/0 -02/4 48/44 09/13 ساده بودن دانش
 -00/0 -21/0 98/9 40/41 ثبات دانش

 00/4 -92/4 02/2 33/01 دانیهمه

ت
هار

م
عه

طال
ی م

ها
 

 -02/0 -38/0 10/1 24/00 متونتوانایی خواندن 
 -21/0 -31/0 99/3 99/43 بردارییادداشت

 09/0 -13/0 08/9 30/02 تقویت حافظه

 -03/0 -84/0 99/2 02/32 آمادگی برای امتحانات
 31/0 -83/0 10/9 01/30 افزایش تمرکز

 -14/0 -49/0 42/1 80/49 مدیریت زمان
 -30/0 -21/0 92/3 12/00 خودکارآمدی تحصیلی

 -41/0 -81/0 03/0 11/41 عملکرد تحصیلی )معدل(
 20/10    نرمالیته چند متغیره

ها و مقادیر با توجه به جدول باال مقادیر میانگین و انحراف معیار پراکندگی مناسب داده
رمالیته ها است. همچنین برای بررسی نچولگی و کشیدگی نیز نشانگر نرمال بودن توزیع داده

( استفاده شد که در انتهای جدول گزارش شده است. 0042) 4چند متغیری از شاخص بایرن
قبل از پرداختن به آزمون الگوی نظری پژوهش، بین متغیرهای الگوی نظری باید همبستگی 

ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش گزارش  0دار وجود داشته باشد. لذا در جدول معنی
 رد بررسی قرار گیرد.اند تا رابطه آنان موشده

  

                                                           
1. Byrne 
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .2جدول 

 

**p<0.001 

داری صورت دو به دو با هم رابطه مثبت و معنیمتغیرهای تحقیق به 0با توجه به جدول 
 باشند.دار میمعنی 04/0دارند که این روابط در سطح 

 آزمون الگوی نظری پژوهش
پیشنهاد شده از طریق الگویابی معادالت ساختاری به در این قسمت، الگوی مفهومی 

یفن، های برازشی که گروش بیشینه احتمال آزمون شد. برای بررسی برازش الگو، از شاخص
اند، استفاده شد. شاخص نسبت مجذور خی به درجه ( پیشنهاد نموده0000) 4استراب و بودرا

(، CFIهستند، شاخص برازش تطبیقی )قابل پذیرش  3( که مقادیر کمتر از df2X/آزادی )
نشانگر برازش مناسب الگو هستند،  1/0( که مقادیر بیشتر از GFIشاخص نیکویی برازش )

نشانگر برازش مناسب  80/0( که مقادیر بیشتر از AGFIشاخص تعدیل شده نیکویی برازش )
 08/0از ( که مقادیر کمتر RMSEAالگو هستند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب )

مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده  0نشانگر برازش مناسب الگو هستند. در شکل 
 است.

                                                           
1. Gefen, Straub & Boudreau 
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 مدل آزمون شده پژوهش .2شکل 

درصد توان  93های مطالعه به مقدار شناختی و مهارتباورهای معرفت 0با توجه به شکل 
اه به همر بینی خودکارآمدی تحصیلی را دارند، همچنین خودکارآمدی تحصیلیپیش

درصد از تغییرات عملکرد  03بینی های مطالعه قادر به پیششناختی و مهارتباورهای معرفت
 نتایج مربوط به ضرایب اثرات مستقیم گزارش شده است. 3باشند. در جدول تحصیلی می

 اثرات مستقیم الگو آزمون شده پژوهش .3جدول 

 مسیر
اثر 

 مستقیم
آماره 

t 

 آزمون بوت استراپ
اثرات 

 غیرمستقیم
حد 
 باال

حد 
 پایین

خودکارآمدی <شناختی باورهای معرفت
 تحصیلی

***91/0 10/8    

    21/1 01/0*** خودکار آمدی تحصیلی <های مطالعه مهارت

 03/0 03/0 40/0** 11/0 01/0 عملکرد تحصیلی <شناختی باورهای معرفت
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 04/0 44/0 09/0* 01/1 34/0*** عملکرد تحصیلی <های مطالعه مهارت

    41/0 41/0** عملکرد تحصیلی <خودکارآمدی تحصیلی 

***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05 

شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی اثر مستقیم باورهای معرفت 3با توجه به جدول 
( و اثر مستقیم 01/0های مطالعه بر روی خودکارآمدی تحصیلی )(، اثر مستقیم مهارت91/0)

دار هستند. معنی 004/0باشند که در سطح ( می34/0های مطالعه بر عملکرد تحصیلی )مهارت
( است که در سطح 41/0همچنین اثر مستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی )

یلی شناختی بر روی عملکرد تحصحال اثر مستقیم باورهای معرفتدار است. بااینمعنی 04/0
دار نیست. همچنین نتایج آزمون بوت استراپ برای آزمون ی( معن01/0با ضریب )

های مطالعه و باورهای گری خودکارآمدی تحصیلی در روابط بین مهارتمیانجی
( 40/0ب )شناختی با ضریشناختی با عملکرد تحصیلی نشان داد که باورهای معرفتمعرفت

صیلی بر عملکرد تحصیلی ( به واسطه خودکارآمدی تح09/0های مطالعه با ضریب )و مهارت
ر روی های مطالعه بداری اثر مستقیم مهارتاثر مثبتی دارند، بر این اساس با توجه به معنی

های مطالعه و عملکرد عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی در روابط بین مهارت
بین  قیمداری روابط مستگری جزئی را دارد، ولی با توجه به عدم معنیتحصیلی نقش میانجی

شناختی و عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی در این روابط نقش باورهای معرفت
 گری کامل را دارد.میانجی

 برازش الگو آزمون شده پژوهش
 های برازش مطلق، تطبیقی وبرای بررسی برازش الگو آزمون شده از سه دسته شاخص

(، شاخص نیکویی برازش GFIمقتصد استفاده شد. در این پژوهش شاخص نیکویی برازش )
عنوان ( بهRMR( و ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده )AGFIیافته )تعدیل

(، شاخص برازش هنجار شده CFIهای برازش مطلق، شاخص برازش تطبیقی )شاخص
(NFI( و شاخص برازش افزایشی )IFIبه )های برازش تطبیقی و مجذور خی عنوان شاخص

( و مجذور میانگین مربعات خطای IPCF(، شاخص برازش ایجاز )df2X/)بر درجه آزادی 
های برازش مقتصد در نظر گرفته شدند. در جدول عنوان شاخص( بهRMSEAتقریب )

 اند.ها به تفکیک گزارش شدهاین شاخص 1شماره 
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 های نیکویی برازش مدل آزمون شده پژوهششاخص. 4جدول 

 های برازش مطلقشاخص

 GFI AGFI RMR شاخص

 08/4 10/0 14/0 آمدهدستمقدار به
 مقدار کوچک 80/0بیشتر از  10/0بیشتر از  پذیرشحد قابل

 های برازش تطبیقیشاخص
 CFI NFI IFI شاخص

 19/0 14/0 11/0 آمدهدستمقدار به
 10/0بیشتر از  10/0بیشتر از  10/0بیشتر از  پذیرشحد قابل

 یافتهتعدیلهای برازش شاخص
 X2/df PCFI RMSEA شاخص

 02/0 11/0 90/0 آمدهدستمقدار به

 08/0کمتر از  20/0بیشتر از  3کمتر از  پذیرشحد قابل

دهد که مدل مطالعه حاضر دارای ( نشان می0044) 4با توجه به معیارهای کالین 1جدول 
 برازش مناسبی است.

 گیریو نتیجه بحث
های شناختی و مهارتبررسی الگوی علی روابط بین باورهای معرفتهدف از این پژوهش 

ای خودکارآمدی تحصیلی در چهارچوب یک مطالعه بر عملکرد تحصیلی با نقش واسطه
رازندگی های بطورکلی مقادیر شاخصمدل علی به روش الگویابی معادالت ساختاری بود. به

مناسبی برخوردار است و قادر به  نشان داد که مدل پیشنهادی در این روش، از برازش
 درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی است. 03بینی پیش

شناختی اثر مستقیم بر روی خودکارآمدی نتایج پژوهش نشان داد که باورهای معرفت
می و های برزگر بفرویی، رحیگذارد. این یافته با نتایج پژوهشآموزان میتحصیلی دانش

( همسو است. برزگر 0049یار )( و سعدی و داق0043) 0پورم(؛ کاظ4311برزگر بفرویی )
( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باورهای 4311بفرویی، رحیمی و برزگر بفرویی )

شناختی و شناختی عنصر کلیدی در پیشرفت تحصیلی است و بین باورهای معرفتمعرفت
یار های پژوهش سعدی و داقیافته داری وجود دارد. همچنینتحصیلی ارتباط مثبت و معنی

                                                           
1. Kline 

2. Kazempour 
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موزان آشناختی بر روی خودکارآمدی تحصیلی دانش( نشان داد که باورهای معرفت0049)
ن اساس شود. بر ایآموزان میگذارد و موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانشتأثیر مثبت می

ی را در مهمآموزان نقش شناختی دانشگیری کرد که باورهای معرفتتوان چنین نتیجهمی
ند و کآموزان ایفا میهای یادگیری دانشهای حل مشکل و فرصتتفسیر اطالعات، مهارت

ها و آموزان با عوامل مؤثر در محیط یادگیری به تبیین موفقیتفهم ارتباط باورهای دانش
نفس و خودکارآمدی کند و باعث افزایش اعتمادبهآموزان کمک میمشکالت دانش

 شود.زان میآموتحصیلی دانش
وی شناختی بر رهای پژوهش اثر مستقیم باورهای معرفتهمچنین با توجه به یافته

 و همکاران 4های السینارآموزان تأیید نشد. این یافته با نتایج پژوهشعملکرد تحصیلی دانش
( ناهمسو است. 0041( و استول و همکاران )0041) 0جانس، ناوارو و ازکوئرا-(؛ دی0040)

نی و های متفاوت ستواند به علت استفاده از ابزارهای گوناگون گروههمسو بودن میدلیل نا
( در 0041جانس و همکاران )-کنندگان در پژوهش باشد. دیهای متفاوت شرکتفرهنگ

شناختی و فراشناخت بر عملکرد پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باورهای معرفت
رد شناختی و عملکگذارد و بین باورهای معرفتآموزان تأثیر مثبت میتحصیلی دانش

های پژوهش استول و همکاران دار وجود دارد. همچنین یافتهتحصیلی رابطه مثبت و معنی
گذارد و آموزان تأثیر میشناختی بر روی انگیزه دانش( نشان داد که باورهای معرفت0041)

یری کرد گتوان چنین نتیجهیشود. بر این اساس مموجب بهبود عملکرد تحصیلی آنان می
شناختی بر حضور فعال در یادگیری، پشتکار در مواجه با تکالیف دشوار، که باورهای معرفت

گذارد آموزان تأثیر مثبت میدرک مطلب، رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش
 شود.آموزان میو باعث پیشرفت تحصیلی دانش

مستقیم صورت غیرشناختی بهداد که باورهای معرفتاز سوی دیگر نتایج پژوهش نشان 
ارد. این گذآموزان تأثیر میو از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش

( و چن و 4312(؛ سواری )4314پور )های برزگر بفرویی و سعدییافته با نتایج پژوهش
در پژوهش خود به این ( 4314پور )( همسو است. برزگر بفرویی و سعدی0040) 3پاجارس

یرمستقیم بر صورت غشناختی عالوه بر تأثیر مستقیم، بهنتیجه رسیدند که باورهای معرفت

                                                           
1. Ulcinar, Akar, Demir & Demirhan 

2. De - Juanas, Navarro & Ezquerra 

3. Chen & Pajares 
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( نشان داد 4312های پژوهش سواری )گذارد. همچنین یافتهروی عملکرد تحصیلی تأثیر می
 صورت غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر رویشناختی بهکه باورهای معرفت

که باورهای  گیری کردتوان چنین نتیجهگذارد. بر این اساس میعملکرد تحصیلی تأثیر می
شناختی نقش مهمی در یادگیری، آموزش، انتخاب راهبردهای شناختی و افزایش معرفت

ت کند و بر روی پیشرفت تحصیلی تأثیر مثبآموزان ایفا میخودکارآمدی تحصیلی دانش
 گذارد.می

های مطالعه تأثیر مستقیم بر روی تایج پژوهش نشان داد که مهارتعالوه بر این ن
 های محمدی وگذارد. این یافته با نتایج پژوهشآموزان میخودکارآمدی تحصیلی دانش

( همسو است. محمدی و 0041( و گالیهر و همکاران )0001) 4(؛ داویدویچ4311جعفری )
های مطالعه و که بین مهارت ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند4311جفری )

 های پژوهشدار وجود دارد. همچنین یافتهخودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت و معنی
های مطالعه بر روی خودکارآمدی تحصیلی ( نشان داد که مهارت0041گالیهر و همکاران )

ین توان چنشود. بر این اساس میگذارد و موجب بهبود عملکرد تحصیلی میتأثیر می
نفس کارگیری آن، بر میزان اعتمادبههای مطالعه و بهگیری کرد که مهارتتیجهن

آموزان افزاید و درنهایت سبب بهبود خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان میدانش
کارگیری آن در زمان مناسب، های مطالعه و بهشود؛ زیرا برخوردار بودن از مهارتمی
آموزان وانایی انجام دادن تکالیف و میزان استقامت دانشنفس، تتواند بر میزان اعتمادبهمی

 تأثیر بگذارد و موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی آنان شود.
یلی های مطالعه بر عملکرد تحصهای پژوهش اثر مستقیم مهارتهمچنین با توجه به یافته

 0و آیدین ، هاکانبالنتهای آموزان در این پژوهش تأیید شد. این یافته با نتایج پژوهشدانش
( همسو است. رضایی و 0041( و فای و همکاران )0041) و همکاران 3؛ رضایی(0049)

ه های مطالعها و عادت( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین مهارت0041همکاران )
هش فای و های پژودار وجود دارد. همچنین یافتهبا پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت و معنی

های مطالعه موجب پیشرفت تحصیلی ( نشان داد که استفاده از مهارت0041ران )همکا
عه های مطالگیری کرد که مهارتتوان چنین نتیجهشود. بر این اساس میآموزان میدانش
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آموزان را ریزی و قدرت حل مسئله دانشدرک مطلب، سرعت یادگیری، قدرت برنامه
ن آموزاتحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش دهد و موجب افزایش انگیزشافزایش می

 شود.می
صورت غیرمستقیم و از های مطالعه بهعالوه بر این نتایج پژوهش نشان داد که مهارت

ن یافته با گذارد. ایآموزان تأثیر میطریق خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش
( 0001) 0نیبی و مکمالت( و 0004) 4(؛ تانگ4310های نوحی و همکاران )نتایج پژوهش

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کسب 0001نی )بی و مکهمسو است. مالت
 هاینفس، امیدواری به انجام تکالیف، شیوههای مطالعه موجب افزایش اعتمادبهمهارت

ی شود و درنهایت باعث پیشرفت تحصیلآموزان مییادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانش
( نشان داد که 4310های پژوهش نوحی و همکاران )شود. همچنین یافتهآموزان میدانش

های مطالعه و یادگیری از طریق افزایش خودکارآمدی تحصیلی آموزش مهارت
ود. بر این شآموزان میآموزان موجب بهبود شیوه یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشدانش

وه بر هوش، انگیزه و کیفیت آموزش، گیری کرد که عالتوان چنین نتیجهاساس می
 کند و کسبآموزان نقش مؤثری ایفا میهای مطالعه در موفقیت تحصیلی دانشمهارت
نفس، امیدواری به انجام کارگیری آن، موجب افزایش اعتمادبههای مطالعه و بهمهارت

شود یم آموزانهای یادگیری و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشتکالیف، بهبود شیوه
 بخشد.آموزان را بهبود میو عملکرد تحصیلی دانش

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی تأثیر مستقیم بر روی 
 و همکاران 3های براینگذارد. این یافته با نتایج پژوهشآموزان میعملکرد تحصیلی دانش

( 0042هانیک و برادنبنت ) ( همسو است.0048( و شن )0042(؛ هانیک و برادنبنت )0041)
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی تحصیلی موجب بهبود حس موفقیت 

 های پژوهش شنشود. همچنین یافتهآموزان و افزایش عملکرد تحصیلی آنان میدر دانش
گیری و پایداری ( نشان داد که باور به خودکارآمدی برگزینش اهداف، تصمیم0048)

ر این شود. بآموزان میگذارد و موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر میدانش
ود بر آموزان درباره توانایی خگیری کرد که باورهای مثبت دانشتوان چنین نتیجهاساس می
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شود؛ آموزان میافزاید و موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانشمیزان خودکارآمدی آنان می
گزینی بهتر، تالش بیشتر، استفاده از راهکارهای آمدی با هدفزیرا افزایش خودکار

 تر و عملکرد تحصیلی بهتر ارتباط دارد.مناسب
های پژوهش نشان داد که متغیر خودکارآمدی تحصیلی در روابط بین در مجموع یافته

 آموزان نقش میاجیهای مطالعه و عملکرد تحصیلی دانششناختی، مهارتباورهای معرفت
ای خودکارآمدی تحصیلی در میان باورهای کند؛ بنابراین فرض نقش واسطهمیایفا 

ر ترین یافته پژوهش حاضهای مطالعه و عملکرد تحصیلی که مهمشناختی، مهارتمعرفت
 نوعی با سوابق تحقیق حاضر مطابقت دارد.است، به
 اطالعات آوریهای این پژوهش با چندین محدودیت مواجه است: اول اینکه جمعیافته

آموزان و به کمک پرسشنامه بوده است و احتمال سوگیری وجود دارد. این پژوهش از دانش
تواند بهترین شاخص برای سنجش عملکرد تحصیلی دوم اینکه نمرات نیمسال اول نمی

ها های معیار شده برای عملکرد تحصیلی، یافتهآموزان باشد و در صورت وجود آزموندانش
آموزان دوره تری برخوردار خواهند بود. سوم، پژوهش حاضر روی دانشاز اطمینان بیش

 ها باید احتیاط کرد.متوسطه اول انجام شد، بنابراین برای تعمیم به سایر گروه
شود پژوهشگران بعدی نقش میانجی سایر متغیرهای شناختی را مورد بررسی پیشنهاد می

کرد تحصیلی نظیر عوامل بیرونی )مانند قرار دهند، در مورد متغیرهای دخیل دیگر در عمل
معلمان( و عوامل درونی مانند )سطح انتظارات و ارزش تحصیل و درس برای افراد( به انجام 

ا سنین های دیگری بها از نمونهیافتهپژوهش بپردازند و برای آزمون الگوهای مشابه و تعمیم
های مطالعه ه تأثیر مستقیم مهارتو مقاطع تحصیلی متفاوت استفاده کنند. همچنین با توجه ب

ی هاشود جزوات آموزشی در زمینه مهارتآموزان پیشنهاد میبر عملکرد تحصیلی دانش
های آموزشی آموزان در بدو ورود به مدرسه ارائه شود و کارگاهمطالعه صحیح به دانش

به اینکه  ههای صحیح مطالعه در طول سال تحصیلی برگزار شود. از سوی دیگر با توجمهارت
شناختی از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد خودکارآمدی تحصیلی و باورهای معرفت

ای رشد هایی را برشود که نظام آموزشی برنامهباشند، پیشنهاد میآموزان میتحصیلی دانش
 گیرد.آموزان در نظر بشناختی دانشو ارتقاء سطح خودکارآمدی تحصیلی و باورهای معرفت
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