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چکیده
هـدف ایـن پژوهـش، ارزیابـی نقـش و تاثیـر راهبـرد هـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی در پیـش بینـی انگیزه پیشـرفت 
تحصیلی در بین دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه رازی کرمانشـاه در سـال تحصیلی 92-91 اسـت. روش تحقیق عّلی - ارتباطی 
و جامعـه آمـاری پژوهش شـامل همه دانشـجویان مقطع کارشناسـی کشـاورزی )N=970( بود. حجم نمونه بنا بـر جدول مورگان 
و کرجسـی 254 تـن تعییـن شـد  و بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه ای )بـر حسـب رشـته تحصیلـی (، از جامعه 
آمـاری انتخـاب شـد. ابـزار گـرد آوری داده هـا بـرای سـنجش انگیـزه پیشـرفت تحصیلی پرسشـنامه انگیـزه پیشـرفت تحصیلی 
هرمنـس )1990(، و بـرای راهبردهـای یادگیـری شـناختی و فراشـناختی پرسشـنامه پنتریـچ و دی گروت )1992(، بوده اسـت. 
بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا در دو بخـش آمـار توصیفـی و آمـار اسـتنباطی از نرم افـزار SPSSWin15 اسـتفاده شـد. نتایـج 
گویـای آن بـود کـه، انگیـزه پیشـرفت تحصیلی بیشـتر دانشـجویان کشـاورزی مورد نظـر پایین تر از حد متوسـط بـود. هم چنین 
تحلیـل مسـیر نشـان داد کـه از بین راهبردهای شـناختی و فراشـناختی تاثیرگـذار بر انگیزه ی پیشـرفت تحصیلـی؛ راهبردهای 
برنامـه ریـزی، سـازماندهی و تکـرار و تمریـن در یادگیـری بیشـترین تاثیـر و راهبـرد کنتـرل و نظـارت کمتریـن تاثیر را بـر انگیزه 
پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان داشـته انـد. دسـتاوردهای ایـن تحقیق مـی توانند در راسـتای تقویـت راهبردهای شـناختی و 

فراشـناختی دانشـجویان کشـاورزی تاثیر به سـزایی داشـته باشد.     
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مقدمه
انگیزه ی پیشرفت به عنوان یکی از مهم ترین عامل های 
موثر در افزایش عملکرد و کارایی، از مباحث مهم و اساسی در 
ی  انگیزه  آموزش عالی است ) ثمری و رسول زاده، 1387(. 
برای گذر  انگیزه درونی فرد  و  از هدف  پیشرفت عبارت است 
از سدها، برتری یابی و حفظ معیارهای سطح باال در رسیدن 
به اوج، خودیابی و هدف نهایی )شکر کن، 1383(. این انگیزه 
کارکردهاست.  بهبود  و  یابی  به سوی کمال  فرد  عامل کشش 
افراد با انگیزه ی پیشرفت باال به انجام فعالیت هایی دست می 
پیشرفت  با  مقایسه  در  خواه  شان،  پیشرفت  ارزیابی  که  زنند 
دیگران، خواه بر پایه مالک های دیگر، شدنی باشد )پورجاوید 

و همکاران،1390(. 
این افراد عزت نفس باالیی دارند و بیشتر در فعالیت های 
سطح   .)1987 کللند،  مک   ( کنند  می  مشارکت  اجتماعی 
انگیزه ی پیشرفت به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی هر 
فرد با افراد دیگر، متفاوت است و بر پایه آن می توان رفتارهای 
خاصی را پیش بینی کرد )رضایی مقدم و همکاران،1390(. 
جانبه  همه  ارزیابی  برای  است  گرایشی  پیشرفت  ی  انگیزه 
برای  تالش  معیارها،  ترین  عالی  به  توجه  با  خود  عملکرد 
با  که  باشد  می  لذتی  از  برخورداری  و  عملکرد  در  موفقیت 

موفقیت در عملکرد همراه است )سیف،1386(. 
معیارهای برتری به این علت نیاز پیشرفت را بر می انگیزانند 
ارزیابی میزان شایستگی  برای  بسیار معناداری  ی  که عرصه 
ی اخیر،  کنند )محمدی،1384(. در دو دهه  تأمین می  فرد 
بر  موثر  های  عامل  بررسی  به  عالی  آموزش  متخصصان 
اند.  کرده  توجه  پیش  از  بیش  تحصیلی  پیشرفت  ی  انگیزه 
پیشرفت  ی  انگیزه  کننده  تبیین  های  نظریه  ترین  مهم  از 
است  تنظیمی  خود  یادگیری  نظریه  تحصیلی،  موفقیت  و 
تنظیمی  خود  یادگیری  نظریه  پژوهشگران  )پنتریچ،2003(. 
بر این تاکید دارند که باور به »خودکارآمدی« و »خود تنظیمی« 
به عنوان یک رفتار انگیزشی مهم به رویه های افزایش یافته 
و  پیشرفت  در  موثری  بسیار  عامل  و  شده  منجر  عملکرد 
موفقیت تحصیلی فرد به شمار می آید. خود تنظیمی توسط 
آلبرت بندورا در قالب نظریه شناختی – اجتماعی مطرح شد 

)باسول، 2010(. 
ارتباط  در  فرد  داوری  عنوان  به  را  تنظیمی  خود  بندورا، 
خاص  رفتارهای  بروز  و  سازماندهی  در  خود  های  توانایی  با 

از  به هدف های مورد نظر، تعریف کرده است.  برای رسیدن 
توسعه  خودتنظیمی،  احساس  و  ادراک  ی  الزمه  او  دیدگاه 
راهبردهای شناختی و فراشناختی است ) وینستون، 1999(. 
حافظه  در  که  است  مهمی  فرآیندهای  از  شناختی  فرآیند 
صورت می گیرد. این فرآیند از مرحله ی برداشت حسی آغاز 
می شود و تا بازیابی اطالعات از حافظه دراز مدت ادامه دارد 

)هوشمندجا و همکاران،1393(. 
مربوط  شناخت  و  دانستن  به  فرآیندها  این  که  آنجا  از 
گویند.  می  حافظه  شناختی  فرآیندهای  آنها  به  شود  می 
این فرآیندها در سه دسته؛ تکرار و مرور، گسترش )بسط( و 
این فرآیندها،  ی  سازماندهی تقسیم می شوند. به مجموعه 
پروکاپ،  )سیف،1384(.  گویند  می  شناختی  راهبردهای 
اطالعات  آن  در  که  روشی  عنوان  به  را  شناختی  راهبردهای 
زبانی پردازش، کدگذاری، ذخیره و بازیابی می شوند، تعریف 
فراگیر  توانایی  نیز  فراشناخت  پور،2009(.  )شکر  است  کرده 
ها  این قابلیت  های شناختی و کاربرد  از قابلیت  برای آگاهی 
هایی  روش  فراشناختی  راهبردهای  است.  یادگیری  برای 
یادگیری،  فرآیند  طراحی  در  آنها  از  فراگیران  که  هستند 
نظارت بر فعالیت های یادگیری و ارزیابی نتایج فعالیت های 

یادگیری استفاده می کنند. 
کـه  اسـت  داده  نشـان  تجربـی  هـای  بررسـی  ی  نتیجـه 
تفکـر  یادگیـری،  بـا  فراشـناختی  و  شـناختی  راهبردهـای 
انتقـادی، حـل مسـاله و تصمیـم گیـری ارتبـاط دارنـد. ایـن 
ضـروری  و  مرتبـط  هـای  زمینـه  از  همگـی  نیـز  هـا  عامـل 
رونـد  مـی  شـمار  بـه  تحصیلـی  موفقیـت  و  پیشـرفت  در 
در  شـده  انجـام  هـای  پژوهـش  جملـه  از  )شـلفیر،2009(. 
آنـان در  ایـن زمینـه، پژوهـش عابدینـی و همـکاران اسـت. 
پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه فراگیـران بـا تـوان 
خـود تنظیمـی و خودکارآمـدی بهتر، از راهبردهای شـناختی 
و فراشـناختی بیشـتری اسـتفاده مـی کنند، اضطراب شـرکت 
در آزمـون در آنـان کمتر اسـت و موفقیت و پیشـرفت تحصیلی 

)عابدینـی،2010(.  دارنـد  نیـز  بیشـتری 
شـامل  تنظیمـی  خـود   ،)2010( پااولسـن  دیـدگاه  از 
راهبردهـای شـناختی و فراشـناختی و مدیریـت منابـع اسـت 
تحصیلـی  پیشـرفت  بـا  معنـاداری  رابطـه  راهبردهـا  ایـن  کـه 
فراگیـران دارند. پیـک و میلر )2010(، نیـز معتقدند که هرچه 
فراگیـران از ایـن راهبردهـا بیشـتر اسـتفاده کننـد در اجـرای 

تاثیر راهبردهای یادگیری  ...
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بـه  کننـد و موفقیـت بیشـتری  وظیفـه خـود بهتـر عمـل مـی 
دسـت مـی آورنـد. بررسـی هـای اسـواالندر و تـوب، 2009 و 
ورزدار، 1388 در ایـن زمینـه نشـان داده اسـت فراگیرانـی کـه 
بیشـتر از ایـن راهبردهـا آگاهنـد و آنها را بـه کار مـی گیرند، به 
مراتـب انگیزش تحصیلی و باورهای انگیزشـی مانند احسـاس 
خودکارآمـدی، ارزش گـذاری درونـی باالتر، اضطراب شـرکت 
در آزمـون کمتـر و موفقیـت تحصیلـی باالتری نسـبت بـه دیگر 

فراگیـران دارنـد. 
تحقیق آزمایشـی اسـواالندر  و توب )2009(، به مقایسـه ی 
راهبردهای شـناختی و فراشـناختی پرداختند و به این نتیجه 
دسـت یافتنـد کـه بیـن گذرانـدن دوره ی آمـوزش راهبردهای 
شـناختی و فراشـناختی و عملکـرد یادگیـری فراگیـران تفاوت 
معنـاداری وجـود دارد. ایـن پژوهش به روشـنی نشـان داد که 
رفتـار راهبـردی، یادگیـری را افزایـش می دهد. بررسـی های 
حـق شـناس )1388( نشـان داد، دانشـجویانی کـه مـی توانند 
هـای شـناختی و رفتـاری عملکـرد تحصیلـی خـود را  جنبـه 
تنظیـم و کنتـرل کننـد، بـه عنوان یـک یادگیرنده بسـیار موفق 

بـوده اند. 
راهبردهـای  تقویـت  کـه  اسـت  آن  گویـای  یافتـه  ایـن 
شـناختی و فراشـناختی فراگیران، پیش بینـی کننده عملکرد  
و موفقیت  تحصیلی آنان اسـت و یادگیرندگان برای دسـتیابی 
بـه موفقیـت تحصیلـی بایـد یـاد بگیرند کـه چگونه هـدف های 
و  عملکـرد  و  کننـد  گیـری  پـی  و  تنظیـم  بشناسـند،  را  خـود 
کارایـی تحصیلـی خـود را به رغم دشـوار بودن تکالیف درسـی 
حفـظ کننـد. پرویـز و شـریفی )2011(، در پژوهـش خـود بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اسـتفاده از راهبردهـای شـناختی و 
فراشـناختی در موفقیت و پیشـرفت تحصیلی تاثیرگذار اسـت 
و هـم چنیـن محـل سـکونت نیـز در اسـتفاده از ایـن راهبردها 

اسـت.  موثر 
از  بیش  موفق  فراگیران  که  دریافت   ،)2008( آباباف 
تکالیف  مخصوص  شناختی  راهبردهای  از  ناموفق  فراگیران 
ساده و پیچیده و راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند. 
های لووت )2008(، نیز نشان دادند که تقویت  نتایج بررسی 
راهبردهای شناختی و فراشناختی منجر به افزایش یادگیری 
و تاثیر بر درک مطلب فراگیران شده و پیشرفت تحصیلی آنان 
را نیز در پی دارد. با توجه به مبانی نظری مطرح شده و اهمیت 
پیشرفت  و  یادگیری  در  فراشناختی  و  شناختی  های  راهبرد 

بررسی  کنون  تا  اینکه  به  توجه  با  نیز  و  فراگیران  تحصیلی 
کشاورزی  دانشجویان  با  ارتباط  در  زمینه  این  در  جامعی 
صورت نگرفته است، این پژوهش در صدد بررسی این موضوع 
است که راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی چگونه 
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی تاثیر گذار  بر 

بوده  و تغییرات آن را پیش بینی می کند. 

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظر ماهیـت از نوع پژوهش هـای کّمی)عّلی 
- ارتباطـی( بـه شـمار مـی آیـد و از نظـر هـدف از نـوع کاربردی 
اسـت. جامعه آماری پژوهش، شـامل همه دانشـجویان مقطع 
کارشناسـی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه رازی کرمانشـاه در 
سـال تحصیلـی 92-91 بودنـد )N=970(. حجـم نمونـه بنـا بـر 
تعییـن شـد.  تـن  و گرجسـی )1970(، 254  مـورگان  جـدول 
بـه منظـور بـاال بـردن دقـت کار ایـن شـمار نمونـه بـه 260 تـن 
افزایـش یافـت ولـی نـرخ بازگشـت پرسشـنامه هـای تکمیـل 
شـده 225 فقـره بـود. دیگـر پرسشـنامه هـا اطالعـات ناقصـی 
داشـتند و شـمار پرسـش های بـدون پاسـخ آنها زیاد بـود و در 

نتیجـه قابـل شناسـه گـذاری و تجریـه و تحلیـل نبودنـد. 
تصادفی  اِی  طبقه  گیری  نمونه  روش  پایه  بر  ها  نمونه 
مورد بررسی قرار گرفتند. منظور از طبقه ها، رشته تحصیلی 
دانشجویان مورد بررسی بود. در درون طبقه ها نیز نمونه ها 
تحقیق  اصلی  ابزار  شدند.  گزینش  ساده  تصادفی  صورت  به 
به  مربوط  های  پرسش  بخش؛  سه  از  مرکب  پرسشنامه ای 
های  نمونه  شناختی  جامعه  و  فردی  های  ویژگی  بررسی 
مقیاس  تحصیلی(،  رشته  سن،  )جنس،  بررسی  مورد  آماری 
پایه  بر  فراشناختی  و  شناختی  راهبردهای  ای  مولفه  پنج 
نظریه یادگیری خود تنظیمی پنتریچ و دیگروت )1992(. این 
مقیاس در سال 1383 توسط میرعباس موسویان از پنج مولفه 

به شش مولفه تغییر داده شد. 
ــج  ــف پن ــه طی ــر پای ــورد و ب ــای آن 30 م ــش ه ــمار پرس ش
ــنامه  ــی پرسش ــت. پایای ــده اس ــم ش ــرت تنظی ــه ای لیک درج
ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در ارتبــاط  طراحــی شــده ب
 α=0/89 ــب ــه ترتی ــناختی ب ــناختی و فراش ــای ش ــا راهبرده ب
مقیــاس  نیــز  پرسشــنامه  ســوم  بخــش  بــود.   α  =  0/74 و 
اســتاندارد هرمنــس )1990(، در ســنجش و انــدازه گیــری 
انگیــزه ی پیشــرفت بــود )ســیف،1386(. هرمنــس بــر مبنــای 
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دانــش نظــری و تجربــی موجــود در رابطــه بــا انگیزه ی پیشــرفت 
ــی  ــس از ط ــود و پ ــای موج ــش ه ــینه پژوه ــی پیش ــا بررس و ب
ــنجش  ــه س ــوط ب ــش مرب ــن 92 پرس ــت از بی ــی در نهای مراحل
انگیــزه ی پیشــرفت، 29 پرســش را کــه در دارای ضریــب 
ــرد.  ــش ک ــود گزین ــه ای ب ــرفت گون ــار پیش ــا رفت ــتگی ب همبس
ــا ده ویژگــی جــدا کننــده افــراد  ایــن پرســش هــا در ارتبــاط ب
بــا انگیــزه پیشــرفت بــاال، از افــراد بــا انگیــزه ی پیشــرفت 
پاییــن مــی باشــد کــه در قالــب طیــف پنــج درجــه ای لیکــرت 

ــد.  ــده ان ــی ش طراح
از؛ سـطح آرزوهـا، سـطح  بودنـد  هـا عبـارت  ایـن ویژگـی 
در  مقاومـت  سـطح  بـاال،  سـوی  بـه  تحـرک  بـرای  انگیـزه 
رویارویـی بـا تکالیـف و پـروژه هـای به نسـبت دشـوار، گرایش 
از  پویـا  ادراک  تمـام،  نیمـه  تکالیـف  انجـام  بـرای  تـالش  بـه 
زمـان، آینـده نگـری، توجـه بـه مـالک شایسـتگی و لیاقـت در 
گزینـش دوسـت یا همکار، بـاور به عملکرد خـوب در انجام کار 
و تکلیـف، انجام درسـت مسـئولیت ها و سـطح خطـر پذیری. 
ضریـب آلفـا کرونبـاخ ایـن مقیـاس 29 پرسشـی، α =0/71 بـه 
دسـت آمـد. در مرحلـه بعد بـا حذف 3 پرسـش که ضریـب آلفا 
کرونبـاخ آنهـا کمتـر از α= 0/7 بـود، مقدار ضریب آلفـا کرونباخ 
کل، در رابطـه بـا 26 پرسـش باقی به α =0/83 رسـید که نشـان 
ی  انگیـزه  گیـری  انـدازه  ایـن مقیـاس در  پایایـی مناسـب  از 

پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان دارد. 
نشان  نیز،  پرسش   26 از  پاسخگو  هر  امتیاز  جبری  جمع 
ی پیشرفت تحصیلی پاسخگو بود.  ی انگیزه  ی نمره  دهنده 
به منظور سطح بندی وضعیت انگیزه ی پیشرفت دانشجویان  
مورد بررسی، پس از جمع جبری گویه ها بر پایه فاصله انحراف 
معیار از میانگین، یا معیار ISDM  استفاده شد )گنگاهارپا و 
همکاران، 2007 (. بر این پایه سه سطح از سطوح انگیزه ی 

پیشرفت در بین دانشجویان قابل طبقه بندی است: 
 D‹M-1/2SD = انگیزه ی پیشرفت در سطح ضعیف
 M-1/2SD≤D≤M+1/2SD= انگیزه ی پیشرفت در سطح متوسط
 D›M+1/2SD = انگیزه ی پیشرفت در سطح قوی

روایی شکلی و محتوایی پرسشنامه نیز توسط گروه متخصصان 
های  آزمون  از  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  منظور  به  شد.  تایید 
آماری و مدل سازی تحلیل مسیر و پردازش داده ها با استفاده 

از SPSSWin15  استفاده شد.

یافته ها
از نظـر جنـس، 43 درصـد از پاسـخگویان مـورد ارزیابـی را 
دانشـجویان  پسـر و 57 درصـد را دانشـجویان دختـر تشـکیل 
گویـای  بررسـی  مـورد  پاسـخگویان  سـنی  پراکنـش  دادنـد. 
قـرار  سـال   21-25 سـنی  رده  در  آنـان  بیشـتر  کـه   اسـت  آن 
داشـتند. هـم چنین نتایج گویـای آن بود که تنهـا 32 درصد از 
پاسـخگویان غیـر بومـی بودند. ایـن یافته با توجه به سیاسـت 
بومـی گزینـی نظـام آمـوزش عالـی، طبیعی بـه نظر می رسـد. 
در  درصـد   27/6 ترتیـب؛  بـه  نیـز  تحصیلـی  رشـته  نظـر  از 
مهندسـی آب، 25/1 درصد در مهندسـی مکانیک ماشـینهای 
کشـاورزی، 14/5 درصـد در گیاهپزشـکی، 13 درصـد در علوم 
خـاک، 10/3 درصـد در ترویـج و آمـوزش کشـاورزی، 6 درصـد 
در زراعـت و اصـالح نباتـات و 3/5 درصد در علوم دام مشـغول 

بـه تحصیـل در مقطـع کارشناسـی بودنـد. 
نتایج جدول 1، وضعیت بررسـی سـطح انگیزش تحصیلی 
دانشـجویان مـورد بررسـی را بـر پایه فاصلـه انحـراف معیار از 
میانگیـن، یـا معیـار ISDM  نشـان مـی دهد. نتیجـه، گویای 
دارای  دانشـجویان  از  درصـد   55 بـه  نزدیـک  کـه  اسـت  آن 
انگیـزه پیشـرفت در حـد ضعیـف هسـتند. در حالـی کـه تنهـا 
16 درصـد انگیـزه ی پیشـرفت باالیی داشـتند که در مقایسـه 
بـا شـمار دانشـجویان بـی انگیـزه درصـد بسـیار ناچیـز و قابل 

اسـت. تاملی 

به منظور شناسایی پیشگو کننده های انگیزه ی پیشرفت 
و پاسخگویی به این پرسش که چه عامل هایی بر پیش بینی 
یابی  از مدل  تاثیرگذار است،  انگیزه ی پیشرفت دانشجویان 

معادله های ساختاری استفاده شد. 
از آنجا که انگیزه ی پیشرفت ریشه در روانشناسی تربیتی 
های تجزیه و  ترین و مناسب ترین روش  دارد و یکی از قوی 
تحلیل در تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری نیز تجزیه و تحلیل 

سطح انگیزه ی پیشرفت

قوی
متوسط
ضعیف

جمع

نما

ضعیف

فراوانی

37
63

125
225

درصد

16/44
28

55/56
100

جدول1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایه سطح انگیزه ی 
پیشرفت

تاثیر راهبردهای یادگیری  ...



71فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 30، پاییز 93

ساختاری  های  معادله  سازی  مدل  از  است،  متغیری  چند 
استفاده شد. برای این منظور الزم بود که در آغاز به ارزیابی 
پژوهش  این  در  شود.  پرداخته  تحقیق  اندازه گیری  مدل 
مدل  برازش  شاخص های  از  اندازه گیری  مدل  ارزیابی  برای 

اندازه گیری بهره گرفته شد. 
درجه   ،)  X2( اسکوئر  کای  آماره  شامل؛  شاخص ها  این 
برازندگی تطبیقی )CFI(، شاخص نرم   آزادی )df(، شاخص 
برازندگی  ی  نرم  نشده  شاخص   ،)NFI( برازندگی  ی  شده 
)NNFI(، شاخص برازندگی )GFI(، شاخص تعدیل برازندگی 
جذر  شاخص   ،)IFI( فزآینده  برازندگی  شاخص   ،)AGFI(
برآورد خطای تقریب )RMSEA( و شاخص میانگین مجذور 
قبول  مورد  کمینه  مقدار  که  بودند   )RMR( پس مانده ها 
ارایه شده است   2 این شاخص ها در جدول  از  کدام  برای هر 

)نصرالدین و همکاران، 2009(.   

از  نفر   225 بین  در  آشکار  متغیر   6 پژوهش  این  در 
شد.  تحلیل  کرمانشاه،  رازی  دانشگاه  کشاورزی  دانشجویان 
که  گفت  می توان   ،2 جدول  در  شده  ارایه  نتایج  به  توجه  با 
شده،  ارایه  شاخص های  و  هستند  خوان  هم  مدل  با  داده ها 
ارایه  مدل  مجموع  در  که  است  موضوع  این  ی  نشان دهنده 

شده مدل مناسبی است. 

شاخص

df/X2
NFI
TLI
CFI

RMSEA

سطح قابل قبول

≤ 3
≤ 0/90
≤ 0/90
≤ 0/90
≤ 0/08

شاخص محاسبه شده

2/41
0/96
0/96
0/98
0/02

جدول2- شاخص های برازش مدل پژوهش

نگاره 1- مدل تحلیل مسیر تاثیرهای مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انگیزه ی پیشرفت دانشجویان کشاورزی 

نمودار مسیر )نگاره 1(، نشان دهنده ی تاثیرهای مستقیم 
و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ی انگیزه ی 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی است. 
نشان  باال  نگاره  در  مستقل  متغیرهای  ی  رابطه  بررسی 
انگیزه  میزان  و  دهی  نظم  مستقل  متغیر  بین  که  دهد  می 
  P=0/000( پیشرفت دانشجویان رابطه ی مستقیم وجود دارد
که  است  متغیرهایی  دیگر  از  نیز  ریزی  برنامه   .)ß=0/171و
ارتباط مثبت و معنی داری با میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان 
دهی  نظم  بر  تاثیرگذاری  با  متغیر  این  که  آن  ضمن  دارد. 

 )ß =0/122و  P=0/006( و سازماندهی )ß =0/135و  P=0/002(
فعالیت های یادگیری نیز به طور غیر مستقیم بر میزان انگیزه 
پیشرفت دانشجویان تاثیرگذار است. تکرار و تمرین فعالیت های 
یادگیری دانشجویان نیز با میزان انگیزه پیشرفت آنان رابطه 
مثبت و معناداری داشت )P=0/000  وß =0/153(. این متغیر 
بر  تاثیر  راه  از  پیشرفت  انگیزه  بر  خود  مستقیم  اثر  بر  افزون 
ß(، سازماندهی )P=0/002  و  نظم دهی )P=0/006  و0/01= 
 ،)ß=0/30و   P=0/000( معنایی  گسترش  و  بسط  و   )ß  =0/05
پیشرفت  انگیزه  میزان  بر  دیگری  مستقیم  غیر  اثرهای 
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دانشجویان دارد. متغیر دیگر در مدل که دارای رابطه مثبت و 
معناداری با متغیر وابسته می باشد، سازماندهی فرآیندهای 
یادگیری می باشد )P=0/000  وß=0/223(. دو متغیر گسترش 
  P=0/000( و کنترل و نظارت )ß=0/171و  P=0/000( معنایی
وß =0/121(. نیز از دیگر متغیرهای تاثیرگذار بر میزان انگیزه 
پیشرفت دانشجویان بودند. جدول 3 نیز، تاثیرهای مستقیم 
و غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل را به منظور تعیین 
تاثیر کل متغیرهای یاد شده بر متغیر وابسته انگیزه پیشرفت 

تحصیلی نشان می دهد. 

از  نشان می دهند،  باال  یافته های جدول  که  گونه  همان  
متغیر  ترتیب؛  به  فراشناختی  و  شناختی  راهبردهای  بین 
تکرار   ،)ß  =0/223( سازماندهی   ،)ß  =0/306( ریزی  برنامه 
انگیزه  میزان  بر  را  تاثیر  بیشترین   ،)ß  =0/216( تمرین  و 
پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته و متغیرهای؛ گسترش 
معنایی )ß =0/171( و نظم دهی )ß =0/171( با تاثیر همسان 
ß( در رتبه های بعدی  و نیز متغیر کنترل و نظارت )0/121= 
دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت  انگیزه  میزان  بر  اثرگذاری 

کشاورزی مورد بررسی بودند.  

 بحث ونتیجه گیری 
ی  انگیـزه  سـطح  شـد،  مطـرح  هـا  یافتـه  در  کـه  چنـان 
مـورد  کشـاورزی  دانشـجویان  بیشـتر  در  تحصیلـی  پیشـرفت 
بررسـی )55/56(، در حـد ضعیـف بـود و تنها حـدود 17 درصد 
از دانشـجویان دارای انگیـزه ی قـوی در پیشـرفت تحصیلـی 
همـکاران  و  خـواه  وطـن  نتایـج  بـا  یافتـه  ایـن  بودنـد.  خـود 
)1391(، هـم خوانـی دارد. بـا توجـه بـه پاییـن بـودن سـطح 

و  کشـاورزی  دانشـجویان  در  تحصیلـی  پیشـرفت  ی  انگیـزه 
نیـز اهمیـت بخـش کشـاورزی در اقتصـاد کشـور، لـزوم توجـه 
و تقویـت و توسـعه عامـل هـای اثرگـذار بـر انگیـزه پیشـرفت 

اسـت.  ناپذیـر  انـکار  ضرورتـی  کشـاورزی  دانشـجویان 
به  پرداختن  در  سعی  یکم،  و  بیست  قرن  آموزِش 
این  در  شود.  یادگیری  توسعه  به  منجر  که  دارد  رویکردهایی 
تنظیمی  خود  یادگیری  راهبردهای  نقش  به  توجه  زمینه 
بیش از پیش اهمیت می یابد. عالقه مند ساختن و انگیزش 
فراگیران به فعالیت های تحصیلی در نظام آموزشی از مسیر 
باید  که  است  موضوعی  فراشناختی  و  شناختی  راهبردهای 
گیرد.  قرار  عالی  آموزش  نظام  اندرکاران  دست  توجه  مورد 
و  شناختی  راهبردهای  داد،  نشان  پژوهش  این  های  یافته 
ی پیشرفت تحصیلی  فرا شناختی نقش معناداری در انگیزه 
فراگیران دارند. یعنی آموزش و تقویت راهبردهای شناختی و 
فراشناختی یادگیری، انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

را افزایش می دهد. 
اثـر بخش بودن اسـتفاده از راهبردهای یادگیری شـناختی 
تحصیلـی  پیشـرفت  ی  انگیـزه  افزایـش  در  فراشـناختی،  و 
توسـط نویسـندگان و پژوهشـگران پرشـماری از جمله یانگ و 
لینـی )2010(، اکار و اکتامیس)2010(، درمیتزاکی، یونداری 
و گـوداس)2009(، اوهوسـو و وکگنانـت ) 2009 (؛ مکدونالـد و 
پالفـای)2008( ؛کرونـر  و بیرمـان)2007(، مـورد تاییـد قـرار 
گرفتـه اسـت. ایـن نتیجـه بـا یافتـه هـای پژوهشـگران داخلی 
ورزدار   ،)  1387  ( اقـدام  علـی  انصـاری)1387(،  جملـه؛  از 

)1388( و فتاحـی )1387(، هـم خوانـی دارد. 
تاثیر  ریزی  برنامه  متغیر  که  دادند  نشان  تحقیق  نتایج 
ی  انگیزه  بر  متغیرها  دیگر  از  بیش  معناداری  و  مثبت 
دستاورد  با  نتیجه  این  دارد.  کشاورزی  دانشجویان  پیشرفت 
نظر  از  که  چرا  باشد.  می  همسو   ،)2003( پینتریچ  تحقیق 
آنان فراگیرانی که در استفاده از وقت و زمان تحصیل، انجام 
تکالیف و پروژه های محوله، شغل آینده و موفقیت در جامعه 
برنامه ریزی دارند، اغلب انگیزه ی پیشرفت باالیی در تحصیل 
دارند. بر پایه یافته های تحقیق، متغیر کنترل و نظارت دارای 
کمترین تاثیر بر انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد 

بررسی بود. 
 ،)2009( همکاران  و  واله  تحقیق  نتایج  با  نیز  یافته  این 
همانندی دارد. آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 

متغیر

نظم دهی
برنامه ریزی

تکرار و تمرین
سازماندهی

بسط و گسترش معنایی
کنترل و نظارت

اثر کل

0/171
0/306
0/216
0/223
0/171
0/121

اثر مستقیم

0/171
0/234
0/153
0/223
0/171
0/121

اثر غیر مستقیم

-
0/072
0/063

-
-
-

جدول3- بررسی تاثیرهای مستقیم و غیر مستقیم و تاثیر 
کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انگیزه ی پیشرفت 

تحصیلی دانشجویان کشاورزی

تاثیر راهبردهای یادگیری  ...
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فراگیران با انگیزه ی پیشرفت باال به دنبال کسب شایستگی، 
راهبردهای  یادگیری  در  هستند.  سازماندهی  خود  و  تسلط 
به کار  به گونه ای پیچیده و عمیق  را  گسترش و سازماندهی 
تا  برند  می  لذت  بیشتر  محوری  خود  و  چالش  از  و  برند  می 

نظارت و هدایت از سوی آموزشگران. 
راهبردهـای  معنـادار  و  مهـم  تاثیرگـذاری  بـه  توجـه  بـا 
ی  انگیـزه  توسـعه  و  تقویـت  در  فراشـناختی  و  شـناختی 
کـه  شـود  مـی  پیشـنهاد  دانشـجویان،  تحصیلـی  پیشـرفت 
اعضـای هیـات علمـی و برنامـه ریـزان نظـام آمـوزش عالـی بـا 
و  آمـوزش  چگونگـی  و  راهبردهـا  ایـن  روانشـناختی  مبانـی 
تقویـت آنهـا در دانشـجویان در دوره هـای آموزشـی و ضمـن 
تعییـن  در  دانشـجویان   هدایـت  شـوند.  آشـنا  خدمـت، 

هـدف هـای واقـع بینانه در سـطح توانایـی های خـود و برنامه 
ریـزی دقیـق بـرای رسـیدن بـه هـدف هـای مـورد نظرشـان از 
و  شـناختی  راهبردهـای  تقویـت  و  توسـعه  هـای  راه  جملـه 

باشـد.  مـی  دانشـجویان  در  فراشـناختی 
تدارك برنامه های درسی متناسب با مقتضیات شناختی و 
فراشناختی دانشجویان، عامل جذب دانشجویان  به مطالب 
درسی می  شود و آنان با گرایش های طبیعی خود بر تکالیف ها 
های  پاداش  به  و کمتر  انجام میدهند  را  ها  تمرکز کرده و آن 
بیرونی آموزشگر و روش های تشویقی چشم خواهند دوخت. 
برنامه  و  توجه  مستلزم  مهم،  این  به  دستیابی  تردید  بدون 
ریزی سیاستگذاران در تدوین چشم انداز جامع نظام آموزش 

عالی مبتنی بر آموزش خود تنظیم و خود محور می باشد. 
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Abstract
The main purpose of this study was to predict academic motivation achievement based on cognitive 

and meta cognitive strategies. Among agricultural students Kermanshah Razi University in 2012-2013. 
Research method was cause – correlational and Bachelor (BA) agricultural students at the college of 
agriculture (N= 970) were assigned as research population, from that the research sample was select-
ed on the basis of stratified random sampling (n= 254) the applying Morgan and Krejcie (1970) table. 
The research tool used in this research consisted of two standard questionnaires: academic motivation 
achievement questionnaire (AMAQ), Hermans (1990), Cognitive and Meta cognitive Strategies Learn-
ing (CMCSL), Pintrich and Degrooth, (1992). Descriptive statistics and inferential statistics were used 
to process the data by application of SPSSwin15. Findings revealed that most of the agricultural students 
had lower than medium level academic motivation achievement. Path analysis showed that planning, 
organization and repeat- practice were the strongest predictors in academic motivation achievement in 
comparison to other cognitive and  meta cognitive strategies. Also, results showed that control and mon-
itoring were the weakest predictors in academic motivation achievement. Since, results from this study 
may have implications to policy-makers and agricultural faculty members in order to improve cognitive 
and meta cognitive learning strategies among agricultural students.

Index Terms:  Cognitive learning, meta - cognitive learning, academic motivation achievement, agri-
cultural students motivation 
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