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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين باورهاي معرفتشناختي ،هيجانهاي تحصيلي و خودکارآمدي با
رویکردهاي یادگيري عمقي و سطحي دانشجویان بود.
روش :بدین منظور  693نفر از دانشجویان گروههاي علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز تبریز ( 492زن و  204مرد) با
روش نمونهگيري چندمرحلهاي بهطور تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامههاي هيجان هاي تحصيلي مربوط به یادگيري،
باورهاي معرفتشناختي ،راهبردهاي انگيزشي براي یادگيري و سياهه رویکردها و مهارتهاي مطالعه بر آنها اجرا شد.
دادهها با استفاده از روشهاي آماري آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استاندارد یا همزمان تحليل
شدند.
یافتهها :نتایج نشان دادند که هيجان تحصيلي لذت از یادگيري و باور معرفت شناختي یادگيري سریع /ثابت پيشبيني
کنندههاي معنيداري رویکرد عمقي یادگيري هستند .از بين این دو متغير ،هيجان تحصيلي لذت از یادگيري داراي
ارزش بتاي مثبت و در مقابل باور معرفتشناختي یادگيري سریع /ثابت داراي ارزش بتاي منفي بودند .در مدل
پيشبين ي رویکرد سطحي یادگيري ،دو متغير هيجان تحصيلي اضطراب و خستگي از یادگيري و باور معرفتشناختي
دانش ساده /قطعي از لحاظ آماري معنيدار بودند .در این مدل ،هر سه متغي ِر اضطراب ،خستگي و دانش ساده /قطعي
داراي ارزش بتاي مثبت در پيشبيني رویکرد یادگيري سطحي بودند.
نتیجهگیری :نتایج حاکي از آن است که مؤلفههاي هيجانهاي تحصيلي و باورهاي معرفتشناختي بخش قابلتوجهي از
رویکردهاي سطحي و عمقي دانشجویان را تبيين ميکنند.
کلیدواژهها :باورهاي معرفتشناختي ،خودکارآمدي ،رویکردهاي یادگيري سطحي ،رویکردهاي یادگيري عمقي،
هيجانهاي تحصيلي
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مقدمه
دانشجویان براي مطالعه و یادگيري درسهاي خود معمولاً از روشهاي مختلفي استتفاده متيکننتد،
این روشها تا حدودي بيانگر رویکردهاي یادگيري 2آنان است .در طول سه دهه گذشته پژوهشگران
رویکردهاي متعدد در این زمينه را شناسایي کرده و بتر اهميتت ایتن ستازهها در تلتاش بتراي در
یادگيري از دیدگاه کاربردي تأکيد داشتهاند .رویکردهاي یادگيري به تفاوتهتاي افتراد در قصتدها و
انگيزهها هنگام مواجهه با یک موقعيت یادگيري و استفاده از راهبردهاي مناسب اشاره دارند .چنتين
رویکردهایي اغلب سطوح متفاوت پردازش را منعکس ستازند (دیتز  4و مارتينستن .)4006 ،6ستازه
رویکردهاي یادگيري عمقي و سطحي پردازش اطلاعات براي اولتين بتار توستا متارتون 2و
( )2993مطرح شد .یادگيرنتدگان داراي رویکترد عمقتي 3بتر کستب معنتي و در

ستالجو5

مطالتب تأکيتد

ميکنند .در مقابل ،یادگيرندگان داراي رویکرد سطحي 9حفظ و یادآوري مطالب را مورد تأکيد قترار
ميدهند (سيف .)2633 ،یادگيرندگاني کته از رویکردهتاي پتردازش عمقتي استتفاده متيکننتد بته
اطلاعاتي که آنها مطالعه ميکنند یا مسائلي که تلاش ميکنند حتل کننتد ،بتهعنوان ابتزاري بتراي
فهميدن محتوا مينگرند .آنها تلاش ميکنند تا اطلاعات را به یک چهارچوب مفهتومي بتزرر ربتا
بدهند .آنهایي که از رویکرد سطحي استفاده ميکننتد ،بته ختودِ اطلاعتات بتهعنوان محتتوایي کته
بایستي بدون تلاش براي پيوند دادن بته ایتدههاي بزررتتر یتاد گرفتته شتوند متينگرنتد (اگتن 3و
کاوچک.)4002 ،9
پژوهتشهتاي مختلف نشتان دادهانتد که عتوامل محيا آمتتوزشي بر رویکتتردهاي یادگتيري
دانشجویان تأثير ميگتذارند (براي متثال ،تومتاس 20و بيتن2932 ،22؛ اسپيتت 24و براون2990 ،26؛
آلدرسون 22و وال2996 ،25؛ چنگ2999 ،23؛ فتحآبادي و سيف)2633 ،؛ اما شواهد حاکي از آن
است که افتراد به کنار آمدن با متوقعيتهتاي یتادگيري به شيتوه خاص خودشان نيتز تمتایل
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دارنتد (بيگز4002 ،2؛ تایت ،4انتوستيل 6و متککيون .)2993 ،2نتتایج پژوهشها نشتان ميدهند
که باورهاي معرفتشناختي 5جنبههاي متعددي از رفتار و عملکرد تحصيلي یادگيرندگان را
پيشبيني ميکنند (رضایي2633 ،؛ رضایي و خداخواه2633 ،؛ رضایي و پاشایي2639 ،؛ وولفولک،3
4002؛ بندیکسن ،9چراو 3و دانکل2993 ،9؛ کاردش 20و چولز2993 ،22؛ چراو ،دانکل و بندیکسن،
2995؛ شومر2990 ،2996 ،24؛ مزروقي2692 ،؛ امامي2699 ،؛ و طتلایي .)2699 ،باورهاي معرفت-
شناختي  -یعني باورهاي شخص درباره ماهيت دانش و یادگيري (هافر ،26پينتریچ2999 ،22؛
کاردش 25و چولز )2993 ،23به عنوان یک نظام باور از ابعاد مختلف تشکيلشده است و این ابعاد
نسبتاً مستقل از یکدیگرند .دو بعد از ابعاد باورهاي معرفتشناختي که بهصورت تجربي مورد تأیيد
قرارگرفته است عبارتاند از :دانش ساده /قطعي و یادگيري سریع /ثابت (رضایي .)2633 ،باورهاي
درباره دانش ممکن است بر درگيري شناخت و فعاليتهاي ضروري براي تکميل تکاليف تأثير
بگذارد .براي مثال ،امامي ( ) 2699در پژوهش خود نشان داد که بين باور به ذاتي بودن توانایي
یادگيري و ساده بودن دانش و استفاده از راهبردهاي یادگيري رابطه منفي وجود دارد .در
پژوهشهاي دیگر نيز رابطه منفي بين باور به توانایي ثابت ،یادگيري سریع ،دانش قطعي ،توانایي
ذاتي در یادگيري ،آموختني نبودن روش یادگيري و عملکرد تحصيلي گزارششده است (محمودي
اصل2632 ،؛ حسنآبادي .)2630 ،با اینحال نتایج برخي دیگر از پژوهشها به ارتباط مثبت بين
باور به قطعي بودن علم و پيشرفت تحصيلي و خودگرداني در یادگيري اشاره کردهاند (براي مثال،
محمدي2630 ،؛ طلایي .)2699 ،نتایج پژوهش شومر ( )2996نيز نشان داد که یادگيرندگاني که
کمتر به سریع بودن یادگيري با ور داشتند داراي معدل بالایي هستند .او نشان داد که باورهاي
معرفتشناختي هم اثر مستقيم و هم اثر غيرمستقيم بر عملکرد تحصيلي دارند و بر روشهاي
یادگيري نيز تأثير ميگذارند.
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شومر ( )2990نشان داد که باور در یادگيري سریع (باوري که یادگيري در متدت زمتان کوتتاهي
اتفاق ميافتد) نتيجهگيريهاي سادهسازي شده ،عملکرد ضعيف و اعتماد بيشازانتدازه را پيشبينتي
ميکند .نتایج یک مطالعه دیگر نيز نشان داد دانش آموزان ابتدایي (پایههاي چهارم و ششم) که باور
داشتند یادگيري فهميدن است متون علوم را عميقتر از دانشآموزاني که باور داشتند یادگيري بيان
مجدد واقعيات است پردازش کردند (چان 2و ساچز .)4002 ،4ازاینرو متيتتوان گفتت کته باورهتاي
معرفتشناختي ميتوانند بر استفاده از رویکردهاي یادگيري دانشجویان و عملکترد تحصتيلي آنهتا
تأثير داشته باشند.
پژوهشگران تربيتي همچنين دریافتهاند کته باورهتاي خودکارآمتدي نيتز از پيشبينهتاي مهتم
درگيري شناختي دانشجویان هستند (شانک .)2992 ،خودکارآمدي بته باورهتاي شتخص در متورد
توانایي خود براي یادگيري یا انجام فعاليتها در سطح معين اشاره دارد (شانک .)2696 ،پژوهشهتا
نشان دادند که خودکارآمدي در عملکرد تحصيلي دانشجویان بيشترین سهم را دارد (رضایي ،خورشا
و مقامي2692 ،؛ آقازاده ،رضایي و محمدزاده .)2633 ،دانشجویان با احستاس خودکارآمتدي بالتا در
مقایسه با همتایان داراي احساس خودکارآمدي پایين بتهاحتمال بيشتتر تکتاليف دشتوار را انتختاب
ميکنند ،تلاش و پافشاري بيشتري دارند ،از راهبردهاي یتادگيري پيچيتدهتري استتفاده ميکننتد و
ترس و اضطراب کمتري در ارتباط با تکتاليف تحصتيلي تجربته ميکننتد (فينچتام ،6کتين2933 ،2؛
گرین 5و ميلر2993 ،3؛ ميلر ،بهرنز ،9گرین و نيومن2996 ،3؛ زیمرمن 9و مارتينز  -پونز.)2990 ،20
علاوه بر متتغيرهاي فوق ،هيجانهاي تحصيلي نيز بر استاس نظریته کنتترل  -ارزش متيتواننتد
عملکرد تحصيلي دانشجویان را بهشتدت تحت تأثيتتر قترار دهنتد .هيجانهتاي تحصتيلي بتهعنوان
هيجانهتایي که بهطتور مستتقيم بته فعاليتهتاي پيتشتترفت یتا بازدههتتاي تحتصتتيلي متترتبا
هستند تعریف متيشتوند (پکتران .)4003 ،22شتتوتز 24و دیتتویس )4000( 26بيتتان ميکننتد کته
هيجتانها نقش مهمي در یتادگيري خودنظمدهتي بتازي ميکنند .به عبارت دقيقتر ،ارزیتتابيهایي
که افراد دربتاره هتدفهاي ختودشتان و استانتداردها ایجتتاد ميکننتتد بتر هيجتتانهاي آنهتتتا و
همچتنين بهنوبه خود بر رویکترد یتادگيري آنهتا تأثير ميگذارد.
1. Chan
2. Sachs
3. Fincham
4. Cain
5. Greene
6. Miller
7. Behrens
8. Newman
9. Zimmerman
10. Martinez-Pons
11. Pekrun
12. Schutz
13. Davis

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال چهارم ،شماره ششم ،بهار و تابستان 5931

36

پکتران ،گتوئتز ،2تيتز 4و پري )4004( 6همچنين شواهدي براي ارتبتاط بتين هيجانهتا و رفتتار
خودنظمدهي یادگيري به دست آوردهاند .یافتههاي آنها نشان داد که هيجانهاي مثبت به استتفاده
از راهبردهاي یادگيري پيچيدهتر (راهبردهاي فراشناختي ،بستا و گستترش ،ستازماندهي و تفکتر
انتقادي) مرتبا بود .نيکدل ،کتدیور ،فترزاد ،عتربزاده و کتتتاووسيان ( )2692نشتتان دادنتد کته
هيجانهاي خستگي ،اميدواري ،لذت و اضطراب با یادگيري خودنظمدهي رابطته دارنتد و در تعامتل
باهم  55درصد از تغييرات یادگيري خودنظمدهي را تبيين ميکنند .از ميان آنها متغير خستگي از
کلاس بالاترین قدرت پيشبينيکنندگي را داشت.
در کتتل نتتتایج پژوهشهتتاي موردبحتت بهصتتورت مجتتزا ارتبتتاط بتتين متغيرهتتاي باورهتتاي
معرفتشناختي ،هيجانهاي تحصيلي و خودکارآمدي با رویکردهاي یتادگيري دانشتجویان را نشتان
ميدهند ،با بررسي همزمان این متغيرها ميتوان کارآمدي نسبي آنهتا در پتيشبينتي رویکردهتاي
عمقي و سطحي را برآورد کرد؛ از لحاظ کتاربردي انتظتار متيرود نتتایج پتژوهش حاضتر بتا آشتکار
ساختن سهم هر یک از مؤلفههاي باورهاي معرفتشناختي هيجانهاي تحصيلي و خودکارآمتدي در
درگيري شناختي دانشجویان ،اطلاعات مفيدي را در اختيار استادان ،مدیران و سایر دستتاندرکاران
نظامهاي آموزشي (برنامه ریزان درسي و آموزشي) قرار دهد تا شرایا و موقعيتها را طوري تتدار
ببينند که در آن دانشجویان به موفقيت تحصيلي بهتري نائل شوند .بهطور مشخص این پتژوهش در
پي دستيابي به این سؤال است که چه رابطهاي بين باورهاي معرفتشناختي ،هيجانهاي تحصيلي و
خودکارآمدي بهصورت یکجا با رویکردهاي یادگيري سطحي و عمقي دانشجویان وجود دارد؟
روش پژوهش
جامعه آماري پژوهش حاضر را دانشجویان دختر و پسر علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز تبریز در
سال تحصيلي  2696-92تشکيل ميدادند .با توجه به اینکه جامعه موردنظر بسيار وسيع و گسترده
بود ،براي انتخاب نمونه از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي به شيوه تصادفي استفاده شد.
در این پژوهش تعداد  693نفر ( 492زن و  204مرد) از دانشجویان علوم انساني ازجمله دانشجویان
رشتههاي روانشناسي ،علوم سياسي ،علوم اجتماعي ،مدیریت آموزشي و برنامهریزي آموزشي در
سال تحصيلي  2696-92موردمطالعه قرار گرفتند (ميانگين سني گروه نمونه  45سال و  6ماه و با
انحراف معيار .)9/34
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ابزارهای پژوهش
در این پژوهش براي جمعآوري اطلاعات از پرسشنامههاي هيجانهاي تحصيلي مربوط به یادگيري،
باورهاي معرفتشناختي ،راهبردهاي انگيزشي براي یادگيري و سياهه رویکردها و مهارتهاي
مطالعه استفاده شد.
 -1پرسشنامه باورهای معرفتشناختی :پرسشنامه معرفتشناختيEQ( 2؛ شومر )2990 ،براي
سنجش باورهاي معرفتشناختي دانشجویان بهعنوان یک سازه چندبعدي مورداستفاده قرار گرفت.
در پژوهش رضایي ( )2639تحليل عاملي پرسشنامه معرفتشناختي شومر دو عامل را نشان داد.
این دو عامل بر اساس محتواي سؤالهاي تحت پوشش ”دانش ساده /قطعي“ و ”یادگيري سریع/
ثابت“ نامگذاري شدهاند .نمره بالا در عامل اول یعني ”دانش ساده /قطعي“ به این معني است که فرد
موضوعات و یافتههاي علمي را واقعيتهاي مجزا از هم مطلق ،عيني و بدون ابهام که امکان خطا و
اشتباه در آن وجود ندارد در نظر ميگيرد .درحاليکه نمرات کم اشاره به این دارد که دانش مجسم،
بههمپيوسته ،پيچيده ،غيرقطعي و هميشه در حال کامل شدن است .نمره بالا در عامل ”یادگيري
سریع /ثابت“ حاکي از این است که فرد توانایي یادگيري را امري ذاتي و غيرقابل تغيير در نظر
ميگيرد و اعتقاد دارد که یادگيري بهصورت سریع اتفاق ميافتد و باید از درگيري و فعاليت مداوم
خودداري کرد .درحاليکه نمرات پایين اشاره به باورهایي دارد که یادگيري یک فرآیند تدریجي و
مستلزم تلاش و صرف زمان است .در زمينه پایایي ،رضایي ( )2639براي کل پرسشنامه ضریب
آلفاي  0/36و براي عامل دانش ساده /قطعي و یادگيري سریع /ثابت به ترتيب برابر  0/33و 0/33
گزارش کرده است.
 -2پرسشنامه هیجانهای تحصیلی :در این پژوهش بخشي از پرسشنامه هيجانهاي تحصيلي
مربوط به یادگيري پکران ،گوئتز و پري ( )4005استفاده شد که شامل  95سؤال است .مقياسهاي
این پرسشنامه عبارتاند از )2( :لذت 20 -سؤال )4( ،اميد 3 -سؤال )6( ،غرور 3 -سؤال )2( ،خشم-
 9سؤال )5( ،اضطراب 22 -سؤال )3( ،شرمساري 22 -سؤال )9( ،نااميدي 20 -سؤال و ()3
خستگي 22 -سؤال .در این پرسشنامه از مقياس پنجدرجهاي ليکرتي از کامل ًا مخالفم تا کاملاً موافقم
استفاده شد .نتایج تحليل عاملي تأیيدي در پژوهش رضایي ( )2694نشان داد که مقياسهاي
پرسشنامه برازش قابل قبولي با دادهها دارند .در پژوهش رضایي ( )2694پایایي مقياسهاي مربوط
به هيجانهاي تحصيلي یادگيري در دامنهاي از  0/95تا  0/94به دست آمد .پکران ،گوئتز ،فرنزل،4
بارچفلد 6و پري ( )4022ضریب پایایي آلفاي کرانباخ براي هرکدام از مقياسها را در دامنهاي از
 0/99تا  0/96گزارش کردهاند  .در پژوهش حاضر ضرایب پایایي آلفاي کرانباخ براي هيجانهاي
)1. Epistemology Questionnaire (EQ
2. Frenzel
3. Barchfeld
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لذت ،اميد ،غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم ،نااميدي و خستگي به ترتيب برابر ،0/94 ،0/94 ،0/93
 0/90 ،0/39 ،0/99 ،0/39و  0/32به دست آمد.
 -3راهبردهای انگیزشی برای یادگیری-MSLQ( 1پینتریچ و دیگروت :)1991 ،2در پژوهش حاضر
براي سنجش خودکارآمدي از بخشي از سؤالات پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي یادگيري
استفاده شد .مقياس کارآمدي شخصي این پرسشنامه از  9ماده با توجه به اعتماد و شایستگي
تصوري در عملکرد تکاليف کلاسي تشکيلشده است .پينتریچ و ديگروت ( )2990ضریب پایایي
این مقياس را ( )α=0/39گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر ضریب پایایي آلفاي کرانباخ براي
مقياس خودکارآمدي برابر  0/95به دست آمد.
 -4سیاهه رویکردها و مهارتهای مطالعهASSIS( 3؛ تایت ،انتوستیل و مککیون :)1991 ،براي
اندازهگيري رویکردهاي سطحي و عمقي یادگيري اجرا شد .نسخه کوتاه این پرسشنامه شامل 64
سؤال است که دانشجویان بر اساس مقياس پنجدرجهاي ليکرتي از کامل ًا موافقم ( )5تا کامل ًا مخالفم
( )2به سؤالها پاسخ دادند .در رویکرد یادگيري عمقي خرده مقياسها عبارت بودند از :جستجوي
معني ،اندیشههاي مرتبا ،استفاده از شواهد و علاقه به نظریهها .رویکردهاي سطحي هم شامل
خرده مقياسهاي بيهدفي ،به یادسپاري نامربوط ،برنامه تحصيلي محدود و ترس از شکست است.
انتویستل ،تایت و مککيون ( )4000ویژگيهاي روانسنجي این پرسشنامه را با استفاده از دادههاي
جمعآوريشده از  2432دانشجو بررسي کردهاند .نتایج این پژوهش ضمن تأیيد ساختار عاملي
پرسشنامه بر اساس مباني نظري موجود ،ضریب پایایي (ضریب آلفاي کرانباخ) رویکردهاي عمقي و
سطحي را به ترتيب  0/32و  0/30نشان ميدهد .در پژوهش حاضر ضریب پایایي آلفاي کرانباخ
براي رویکردهاي عمقي و سطحي یادگيري به ترتيب برابر  0/93و  0/99به دست آمد.
روش اجرای پژوهش
در این پژوهش ابتدا پرسشنامهها در یک مقياس کوچکتر بهصورت مقدماتي اجرا شدند و قابليت
فهم ،اشکالات سؤالها و ضرایب پایایي مقياسها مورد ارزیابي قرار گرفتند .بلافاصله بعد از اجراي
مقدما تي و رفع ابهامات و اشکالات ،اجراي اصلي بر اساس دستورالعملهاي مربوطه بر دانشجویان
گروه نمونه در شرایا یکسان صورت گرفت.

)1. The Motivated Strategies for Learning Quesstionnaire (MSLQ
2. De Groot
)3. Approaches and Study Skills Inventory for Students(ASSIST
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یافتهها
بتتراي بررستتي همبستتتگي بتتين مقياسهتتاي هيجانهتتاي تحصتتيلي ،باورهتتاي معرفتشتتناختي،
خودکارآمتتدي ،اهتتداف پيشتترفت و رویکردهتتاي ستتطحي و عمقتي یتتادگيري دانشتتجویان از آزمتتون
همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده شد .ضرایب همبستگي صفر مرتبه دوبهدوي ایتن متغيرهتا در
جدول  2ارائه شده است.
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جدول  :1ماتریس همبستگی متغیرهای مربوط به هیجانهای تحصیلی ،باورهای معرفتشناختی ،خودکارآمدی و رویکردهای سطحی و عمقی یادگیری دانشجویان
2

1
 -1لذت

2

 -2امید

0/33

 -3غرور

0/56

0/63





4

3

6

5

2


هیجانهای

 -4خشم

-0/20

-0/24

-0/26

تحصیلی

 -5اضطراب

- 0/42

- 0/62

-0/09

0/39

2

 -6شرم

- 0/43

- 0/42

-0/22

0/33

0/39

 -7ناامیدی

- 0/22

- 0/24

-0/42

0/34

0/94

0/30

 -1خستگی

- 0/69



- 0/20

-0/09



0/32





0/09

باورهای

 -9دانش ساده /قطعی

معرفتشناختی

 -11یادگیری سریع /ثابت

- 0/22

خودکارآمدی

 -11خودکارآمدی تحصیلی

0/50

0/52

رویکردهای

 -12سطحی

- 0/29

- 0/23

یادگیری

 -13عمقی



0/52

7

9

11

2
2

0/24

1

11

12



- 0/22



0/22

0/33

2
2


2

0/39

0/32

0/23

0/44

0/62

0/43

0/42

0/43













2

-0/40

0/50

0/62

0/20

0/54

0/50

0/09

2

0/20

-0/43

-0/42

-0/40

-0/49

-0/42

0/29

-0/43

2

- 0/04

0/54

0/59

0/54

0/53

0/59

0/20

0/65

-0/22



0/42



-0/43



-0/22



-0/40



-0/49



-0/62

0/20



-0/63



0/62

2


-0/22

 ** p<0/02و ( * p<0/05آزمون دو دامنه)
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همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود رویکرد عمقي یادگيري با همه متغيرها به غير از باورهاي
معرفتشناختي دانش ساده /قطعي رابطه معنيداري دارد .در بين این متغيرها بالاترین رابطه مثبتت
با هيجان لذت یادگيري و بالاترین رابطه منفي را با باور معرفتشناختي یادگيري ستریع /ثابتت دارد.
رویکرد سطحي یادگيري با همه متغيرها به غير از هيجتان تحصتيلي غترور رابطته معنتيداري دارد.
رابطه رویکرد سطحي یادگيري با هيجانهاي تحصيلي اضطراب ،نااميتدي ،شترم ،خشتم و خستتگي
بهصورت مثبت در سطح قوي و معنيدار است.
بتتراي تعيتتين ستتهم هتتر یتتک از متغيرهتتاي هيجانهتتاي تحصتيلي ،باورهتتاي معرفتشتتناختي و
خودکارآمدي در پيشبيني رویکردهاي عمقي یتادگيري دانشتجویان از تحليتل رگرستيون چندگانته
همزمان یا استاندارد استفاده شد .در رگرسيون چندگانه استاندارد همه متغيرهتاي پيشبتين بتهطور
همزمان وارد تحليل ميشوند و هر متغير پيشبين بر اساس توان پيشبينتي ختودش متورد ارزیتابي
قرار ميگيرد (پلنت .)2692 ،2تحليلهاي مقدماتي بهمنظور اطمينان از عدمتخطي از مفروضتههتاي
نرمال بودن ،خطي بودن ،هتم خطتي و یکستاني پراکنتدگي انجتام شتد .مقتادیر گزارششتده بتراي
 Toleranceو  VIFدر جدول  2حاک ي از آن است که از مفروضه هم خطي تخطي نشده است (ارزش
 Toleranceکمتر از  0/2یا ارزش  VIFبالتاي  20بيتانگر تخطتي از ایتن مفروضته استت) .همچنتين
بررسي نمودار پراکنش و نمودار  Normal (P–P) Plotو نمودار پراکنش پسمانتدهاي استانداردشتده
نشان داد که از مفروضههاي نرمال بودن ،خطي بودن ،یکساني پراکندگي تخطي نشده است.
در این پژوهش براي پيشبيني رویکردهتاي عمقتي یادگتتيري دانشتتجویان بتا استتفاده از روش
رگرستتيون چنتتتدگانه هتتتمزمان یتتا استتتتاندارد متتدل معنتتتيداري بتته دستتت آمتتد (R4=0/662؛
 609(=26/999و F )22؛  )P=0/0002که جداول  4و  6آن را نشان ميدهند .جدول  2نيز سهم هر یک
از متغيرهاي واردشده به مدل در پيشبيني رویکردهاي عمقي یادگيري را نشان ميدهتد .همتانطور
که در جدول  6مشاهده ميشود در این مدل دو متغير از لحتاظ آمتاري معنتيدار ميباشتند .متغيتر
هيجان تحصيلي لذت یادگيري داراي ارزش بتاي مثبت (به ترتيب برابتر  =0/695بتتا )P>0/002 ،و
در مقابل باور معرفتشناختي یادگيري سریع /ثابت ( =-0/254بتا )P=0/02 ،داراي ارزش بتاي منفي
بودند.
جدول  :2خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون استاندارد یا همزمان برای رویکرد یادگیری عمقی دانشجویان
مدل

2

R
a

0/593

R2

0/662

 R2تعدیلشده

0/620

خطای استاندارد برآورد

9/25299

 .aپيشبينها( :ثابت) ،خودکارآمدي ،دانش ساده /قطعي ،یادگيري سریع /ثابت ،غرور ،شرم ،اميد ،اضطراب ،لذت ،خشم ،خستگي و
نااميدي.
 .bمتغير ملا  :رویکرد یادگيري عمقي
1. Pallant
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جدول  :3خلاصه نتایج تجزیه مجموع مجذورات در تحلیل رگرسیون چندگانه برای رویکرد
یادگیری عمقی دانشجویان
منابع تغییرات

SS

d.f

MS

F

سطح معنیداری

رگرسيون

9394/256

22

925/350

26/999

0/0002a

باقيمانده

25923/244

609

52/292

کل

46533/592

623

 .aپيشبينها( :ثابت) ،خودکارآمدي ،دانش ساده /قطعي ،یادگيري سریع /ثابت ،غرور ،شرم ،اميد ،اضطراب ،لذت ،خشم ،خستگي و
نااميدي.
 .bمتغير ملا  :رویکرد یادگيري عمقي

90
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جدول  :4خلاصه نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون برای پیشبینی رویکرد یادگیری عمقی دانشجویان
ضرایب غیراستاندارد
مدل
(ثابت)
لذت
اميد
غرور
خشم
اضطراب
شرم
نااميدي
خستگي
دانش ساده/
قطعي
یادگيري
سریع /ثابت
خودکارآمدي
تحصيلي
.a

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

B
62/300
0/593
0/493
-0/206
0/033
0/039
-0/066
0/049
-0/225

5/490
0/229
0/232
0/242
0/093
0/039
0/095
0/094
0/090

0/695
0/246
-0/029
0/039
0/095
-0/069
0/064
-0/259

t

سطح معنیداری

3/306
5/249
2/302
-0/362
0/392
0/399
-0/222
0/496
-2/302

آمارههای چند هم خطی
Tolerance

VIF

0/0002
0/0002
0/094
0/209
0/502
0/649
0/359
0/990
0/220

0/209
0/233
0/360
0/444
0/692
0/623
0/230
0/444

4/259
4/263
2/539
2/503
4/393
6/225
5/555
2/520

0/099

0/033

0/059

2/249

0/432

0/999

2/432

-0/622

0/264

-0/254

-4/599

0/020

0/363

2/533

0/052

0/096

0/064

0/523

0/532

0/362

2/593

متغير ملا  :رویکرد یادگيري عمقي
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براي تعيين سهم هر یک از متغيرهاي پژوهش حاضر در پيشبيني رویکردهاي یادگيري ستطحي
دانشجویان نيز از تحليل رگرسيون چندگانه همزمان یا استاندارد استفاده شد .تحليلهتاي مقتدماتي
حاکي از عدمتخطي از مفروضههاي این آزمون بودند .براي پيشبيني رویکردهاي یتادگيري ستطحي
دانشجویان از روش رگرسيون چندگانه همزمان یا استتاندارد نيتز متدل معنتيداري بته دستت آمتد
(R4=0/223؛  604(=44/200و F )22؛  )P< 0/002که جداول  5و  3آن را نشان ميدهند .جدول  9نيتز
سهم هر یک از متغيرهاي واردشده به متدل در پيشبينتي رویکردهتاي یتادگيري ستطحي را نشتان
ميدهد .همانطور که در جدول  9مشاهده ميشود در این متدل تنهتا سته متغيتر از لحتاظ آمتاري
معنيدار ميباشند .دو متغير هيجان تحصيلي اضطراب داراي ارزش بتاي ( =0/423بتا )P =0/002 ،و
خستگي ( =0/296بتا )P =0/062 ،و متغير بتاور معرفتشتناختي دانتش ستاده /قطعتي داراي ارزش
بتاي ( = 0/420بتا )P< 0/0002 ،بودند.
جدول  :5خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون استاندارد یا همزمان برای رویکردهای یادگیری سطحی دانشجویان
مدل

R

R2

 R2تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

2

0/333a

0/223

0/243

9/92463

 .aپيشبينها( :ثابت) ،خودکارآمدي ،دانش ساده /قطعي ،یادگيري سریع /ثابت ،غرور ،شرم ،اميد ،اضطراب ،لذت ،خشم ،خستگي و
نااميدي.
 .bمتغير ملا  :رویکردهاي یادگيري سطحي

جدول  :6خلاصه نتایج تجزیه مجموع مجذورات در تحلیل رگرسیون چندگانه برای
رویکردهای یادگیری سطحی دانشجویان
منابع تغییرات

SS

d.f

MS

F

سطح معنیداری

رگرسيون

25429/553

22

2636/593

44/200

0/0002a

باقيمانده

23903/959

604

34/303

کل

62243/529

626

 .aپيشبينها( :ثابت) ،خودکارآمدي ،دانش ساده /قطعي ،یادگيري سریع /ثابت ،غرور ،شرم ،اميد ،اضطراب ،لذت ،خشم ،خستگي و
نااميدي.
 .bمتغير ملا  :رویکردهاي یادگيري سطح
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جدول  :7خلاصه نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون برای پیشبینی رویکردهای یادگیری سطحی دانشجویان
مدل
(ثابت)
لذت
اميد
غرور
خشم
اضطراب
شرم
نااميدي
خستگي
دانش ساده /قطعي
یادگيري سریع /ثابت
خودکارآمدي تحصيلي

ضرایب غیراستاندارد
B
22/993
-0/229
0/429
0/099
-0/022
0/439
0/059
0/249
0/422
0/244
0/495
-0/025

 .aمتغير ملا  :رویکردهاي یادگيري سطحي

ضرایب استاندارد

خطای استاندارد

بتا

5/392
0/260
0/236
0/263
0/220
0/099
0/032
0/204
0/202
0/093
0/229
0/202

0/032
0/092
0/063
-0/069
0/423
0/052
0/249
0/296
0/420
0/200
-0/003

t

سطح معنیداری

4/024
-0/904
2/233
0/904
-0/206
6/295
0/390
2/459
4/242
2/623
2/336
-0/229

0/024
0/633
0/463
0/236
0/339
0/002
0/506
0/420
0/062
0/0002
0/036
0/334

آمارههای چند هم خطی
Tolerance
0/209
0/233
0/360
0/444
0/692
0/623
0/230
0/444
0/999
0/363
0/362

VIF
4/259
4/263
2/539
2/503
4/393
6/225
5/555
2/520
2/432
2/533
2/593
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بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از مطالعه حاضر رابطه آشکاري بين هيجانهتاي تحصتيلي ،باورهتاي معرفتشتناختي،
خودکارآمدي و رویکردهاي عمقي و سطحي یادگيري دانشجویان را نشان داد .نتایج حاکي از آن بود
که هيجان تحصيلي لذت از یتادگيري و بتاور معرفتتشتناختي یتادگيري ستریع /ثابتت پتيشبينتي
کنندههاي معنيداري براي رویکرد عمقي یادگيري هستند (هيجان تحصيلي لذت از یادگيري داراي
ارزش بتاي مثبت و باور معرفتشناختي یادگيري سریع /ثابتت داراي ارزش بتتاي منفتي) .در متدل
پيشبيني رویکرد سطحي یادگيري ،دو متغير هيجان تحصيلي اضطراب و خستگي از یادگيري و باور
معرفتشناختي دانش ساده /قطعي از لحاظ آماري معنيدار بودند (هر سه داراي ارزش بتتاي مثبتت
بودند).
در ارتباط با باورهاي معرفتشناختي نتایج پژوهشهاي انجامگرفتته یکدستت نيستتند .برختي از
مطالعات (براي مثال شومر ،کروز 2و رودز2994 ،4؛ چراو ،دانکل و بندیکسن2995 ،؛ چتان و ستاچز،
4002؛ امامي2699 ،؛ محمودي اصل )2632 ،نشان دادهاند که باور بته دانتش ستاده بتا استتفاده از
راهبردهاي پيچيده همبستگي منفي دارد .پژوهشهاي دیگر به ارتباط مثبتت بتين بتاور بته قطعتي
بودن علم و پيشرفت تحصيلي و خودگرداني در یادگيري اشاره دارند (براي مثتال ،محمتدي2630 ،؛
طلایي .)2699 ،برخي دیگر از مطالعات (مویس4002 ،6؛ شتومر2996 ،؛ شتومر و همکتاران)2994 ،
نيز نشان دادهاند که باورهاي درباره ساختار و قطعيت دانش ،فهميدن ،فترا ادرا و تعبيتر و تفستير
اطلاعات و باورهاي درباره سرعت یادگيري و توانایي براي یادگيري ،فهميدن ،ارزشگذاري یتادگيري
و در کل عملکرد تحصيلي را پيشبيني ميکنند .نتایج پژوهش رضتایي ( )2690نيتز نشتان داد کته
باورهاي معرفتشناختي یادگيري سریع /ثابت با رویکرد سطحي همبستگي مثبتت ولتي بتا رویکترد
عمقي همبستگي منفي معنيدار دارد .در این پژوهش رابطه باورهاي معرفتشتناختي دانتش ستاده/
قطعي با هر دو رویکرد مثبت معنيدار بود .این نتایج دور از انتظار نبودند و پژوهشهاي قبلي نيز بته
نتایج مشابهي دستیافته بودند .براي مثال ،چان ( )4006رابطه مثبتي بين قطعيت دانش و رویکترد
سطحي گزارش کرده است .نتایج پژوهش داهل ،2بالس 5و تيوري )4005( 3نيز حاکي از آن است که
رابطه منفي بين باورهاي معرفتشناختي دانش ساده و توانایي ثابت بتا ختودنظم دهتي فراشتناختي
وجود دارد .لازم به ذکر است که نمره بالا در باور معرفتشناختي ”دانش ساده /قطعي“ به این معنتي
است که فرد موضوعات و یافتههاي علمي را واقعيتهاي مجزا از هم مطلق ،عيني و بدون ابهتام کته
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امکان خطا و اشتباه در آن وجود ندارد در نظر ميگيرد .درحاليکه نمرات کم اشاره به ایتن دارد کته
دانش مجسم ،بههمپيوسته ،پيچيده ،غيرقطعي و هميشه در حتال کامتل شتدن استت .نمتره بالتا در
عامل ”یادگيري سریع /ثابت“ نيز حاکي از این است که فرد توانایي یادگيري را امري ذاتي و غيرقابل
تغيير در نظر ميگيرد و اعتقاد دارد که یادگيري بهصورت سریع اتفاق ميافتتد و بایتد از درگيتري و
فعاليت مداوم خودداري کرد .درحاليکه نمرات پایين اشاره به باورهایي دارد که یادگيري یک فرآیند
تدریجي و مستلزم تلاش و صرف زمان است .با توجه به اینکه در این پژوهش نتایج حاکي از این بود
که باور در یادگيري سریع /ثابت اثر آشکاري بر رویکرد عمقي دارد ،بنابراین مربيان و استادان محترم
بایستي تلاش کنند تا این باور که یادگيري یک فرایند تدریجي و مستلزم تلاش و صرف زمتان استت
را ایجاد نمایند.
در این پژوهش نتایج همچنين نشان داد که هيجان تحصتيلي لتذت از یتادگيري در پتيشبينتي
رویکرد عمقي یادگيري و هيجانهاي اضطراب و خستگي در پيشبينتي رویکترد ستطحي بيشتترین
سهم را دارند .همسو با این نتایج ،سپهریان آذر و اقبالي ( )2692نشان دادنتد کته رابطته اضتطراب،
خستگي و عصبانيت با یادگيري خودگردان منفي و معنيدار است .نتایج تحليتل رگرستيون در ایتن
پژوهش حاکي از آن بود که متغيتر لتذت از کلتاس بالتاترین قتدرت پيشبينتي کننتدگي یتادگيري
خودگردان را دارد .نتتایج پتژوهش تيتتز ( )4002نيتز نشتان داد کته همبستتگي معنتيداري بتين
هيجانهاي مثبت و خودنظمدهي تصوري و همچنين هيجانهاي منفي و نظمدهي بيرونتي تصتوري
وجود دارد .رضایي ،مصرآبادي و محمدزاده ( )2696نيز گزارش کتردهانتد کته اضتطراب مترتبا بته
کلاس (با ارزش بتاي منفي) ،شرم مرتبا به یادگيري (با بتاي منفي) ،غرور و شرم مرتبا به آزمتون
(به ترتيب با بتاي مثبت و منفي) متغيرهاي پيشبتين معنتيدار عملکترد تحصتيلي هستتند .نتتایج
پژوهش آرتينو ،2لا روچه 4و دورنينگ )4020( 6نيز حاکي از آن بود که اضتطراب و خستتگي هتر دو
بهصورت منفي با نمره آزمون دوره ارتباط دارند .به نظر ميرسد کته هيجتان فعالستاز لتذت باعت
افزایش انگيزش دروني و در کل باع تأثير مثبت بر استفاده از راهبردهاي پيچيده یادگيري ميشود
ولي اضطراب و خستگي از طریق کاهش انگيزش دروني تأثير منفي و بازدارنده بر درگيري شتناختي
دارند .این نتایج بهطور وضوح در راستاي این مفروضه است که انواع مختلف هيجانها اهميت زیادي
در درگيري دانشجویان به مطالعه و یادگيري دارند .یافتههاي پژوهش حاضتر متيتوانتد کاربردهتاي
مهمي در محياهاي آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجویان داشته باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اگرچه خودکارآمدي در معادلههاي رگرسيون وارد نشتده ،ولتي
ضرایب همبستگي آن با رویکردهاي یادگيري معنيدار است .پژوهشهاي متعددي نشان دادهاند کته
1. Artino
2. La Rochelle
3. Durning
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خودکارآمدي قويترین پيشبين عملکرد تحصيلي است (رضایي ،خورشا و مقامي2692 ،؛ رضتایي و
سيف2632 ،؛ الهارتي ،2واس 4و ایساکستون4020 ،6؛ زیمترمن ،بنتدورا 2و متارتينز -پتونز2994 ،؛
پاجتتاریز 5و ميلتتر .)2999 ،3یادگيرنتتدگان داراي باورهتتاي خودکارآمتتدي بالتتا ،بتته مهارتهتتا و
توانائيهایشان براي انجام خوب اعتماد دارند و مشتارکت بيشتتري در فعاليتهتاي یتادگيري نشتان
ميدهند .همچنين این افراد تمایل به تلاش بيشتر و پشتکار جهت دستيابي به سطوح بالاتر عملکترد
تحصيلي در مقایسه با یادگيرندگان داراي خودکارآمدي پایين دارنتد (پينتتریچ و ديگتروت2990 ،؛
پينتریچ و شانک4004 ،؛ شانک .)2992 ،عابدیني ،باقریتان و کدختدایي ( )2639نشتان دادنتد کته
دانش آموزان با خودکارآمدي بالا از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتري استتفاده متيکننتد و
اضطراب امتحان کمتري دارند .پينتریچ و ديگروت ( )2990نيز دریافتند که دانشآموزان دبيرستان
با خودکارآمدي بالا بهاحتمال بيشتري استفاده از راهبردهاي شتناختي و یتادگيري ختودنظمدهي را
گزارش ميکنند .شانک ( )2993نشتان داد کته دانشآمتوزان داراي خودکارآمتدي بالتا بتر تکتاليف
مختلف تحصيلي بهتر از دانشآموزان با خودکارآمدي پایين تسلا دارند .بهطور خلاصه ميتوان گفت
که کارآمدي شخصي بر باور ’من ميتوانم‘ تأکيد دارد و این باور یادگيرندگان آنها را قادر متيستازد
تا در انجام تکاليف اصرار ورزند و موفقيت نصيبشان گردد؛ بنابراین براي بهبود روشهاي یتادگيري و
درنهایت عملکرد تحصيلي توصيه ميشتود استتادان محتترم خودبتاوري (بتاور متن ميتتوانم) را در
دانشجویان تقویت نمایند.
یافتههاي این پژوهش با چندین محدودیت مواجه استت :اول اینکته در پتژوهش حاضتر از روش
خود گزارشي و پرسشنامه براي سنجش متغيرهاي پژوهش استفاده شد ،بنابراین پيشنهاد متيشتود
در تحقيقات بعدي براي بررسي این متغيرها از مصاحبه ،یادآوريهاي برانگيختهشده ،تفکر با صتداي
بلند ،گفتگو یا مکالمهها و یادداشتهاي روزانته استتفاده گتردد تتا نتتایج دقيتقتري حاصتل گتردد
(رضایي .)2692 ،دوم اینکه این نتایج ممکن است در بافتهاي تحصيلي و گروههاي ستني متفتاوت
تغيير یابند .بنابراین تحقيقات دیگري ترجيحاً طرحهاي پژوهشي طولي لازم است تا به روابتا چنتد
متغيتتري بتتين عملکتترد کلاستتي یادگيرنتتدگان و جهتتتگيري انگيزشتتي و هيجانهتتاي پيشتترفت در
بافتهاي کلاسي و گروههاي سني متفاوت بپردازد .سوم اینکه برختي از متغيرهتاي پتژوهش حاضتر
تأثير مستقيمي بر رویکردهاي سطحي و عمقي یادگيري نداشتند ،اما ارتباط آنها با ایتن رویکردهتا
معنادار بود .به همين دليل توصيه ميشود در پژوهشهاي آتي متغيرهاي باورهاي معرفتشناختي و
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تصورات از یادگيري با روش آماري تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري مورد تحليل قرار گيرند تا
متغيرهایي که بر رویکردهاي یادگيري اثر مستقيم و غيرمستقيم دارند ،بهصورت دقيتقتر شناستایي
شوند .س وم اینکه نتایج تحليل رگرسيون نشان داد که مقتدار زیتادي از واریتانس عملکترد تحصتيلي
توسا عوامل دیگري پيشبيني ميشود ،لذا پيشنهاد ميشود پژوهشگران علاقهمند بته ایتن موضتوع
عوامل مؤثر دیگر در عملکرد تحصيلي از قبيل استعداد تحصتيلي ،ستبکهاي شتناختي و یتادگيري،
ساختار کلاسي ،راهبردهاي خودنظمدهي ،ویژگيهاي شخصيتي و… که احتمال متيرود در تبيتين
رویکردهاي یادگيري نقش داشته باشند را موردپژوهش قرار دهنتد .درنهایتت اینکته جامعته آمتاري
پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه پيام نور مرکز تبریز تشکيل ميدادنتد .بنتابراین بتراي افتزایش
تعميمپذیري نتایج تحقيق بهکل دانشجویان ،استفاده از نمونههاي آماري از دانشتگاههاي دیگتر کته
ساختار متفاوتي با دانشگاه پيام نور دارند ضروري به نظتر ميرستد .ازایتنرو پيشتنهاد ميشتود کته
تحقيقات مشابهي روي دانشجویان سایر دانشگاهها انجام شود.
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The Relationship between Epistemological Beliefs, Achievement Emotions, and Self
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Abstract
Objective: The purpose of the present study is to investigate the relationship between
epistemological beliefs, Achievement Emotions, and Self Efficacy with Students’ Deep
and Surface Learning Approaches.
Method: For this, 396 students of humanities sciences (294 females and 102 males)
from Payame Noor University – Tabriz branch were randomly selected, using multiple
stage sampling. The Emotional Achievement Quesstionnaire, Epistemology
Questionnaire (EQ), Motivated Strategies for Learning Quesstionnaire (MSLQ), and
Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) were completed by these
students and the Pearson’s Correlation Test and Standard or Simultaneous Multiple
Regression Analysis were used to analyze the collected data.
Results: The Results showed that enjoyment Achievement Emotions (with positive Beta
values) and Fast/ fixed learning epistemological beliefs (with negative Beta values) were
the significant predictors for deep learning approache. In the prediction of surface
learning approache model, anxiety, boredom Achievement Emotions and
epistemological beliefs of simple/ absolute knowledge were statistically significant. All
of these variables had positive Beta values in prediction of surface learning approache.
Conclusion: The results of this study indicate that component of Achievement Emotions
and epistemological beliefs are accounted for the significant variance of Students’ Deep
and Surface Learning Approaches.
Keywords: Epistemological BeliefsSelf Efficacy, Surface Learning Approache, Deep
Learning Approache, Achievement Emotions.

