
MEJDS. 2020; 10:24.  

 Published online 2020 Apr. Research Article 

Explaining the Cognitive and Metacognitive Strategies of Students with 

Learning Disabilities Based on Motivational Beliefs and Mediation of 

Learning Styles 

Ashrafzadeh Sh1, *Andishemand V2, Manzari Tavakoli H2 

Author Address 

1. Ph.D. student in Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran; 

2. Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran. 

*Corresponding Author Email: vahidi.s@gmail.com  

 Received: 2018 November 18; Accepted: 2019 January 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objectives: A learning disorder is a disability in one or more of the psychological processes necessary to understand or use 
language, writing or speech, which may be in the form of disability in listening, thinking, speaking, reading, spelling and performing 

mathematical calculations. Student learning disruptions lead to academic failure, drop in motivation and graduation, and will have psychological 

and economic harm to the child and family and the education system. One of the factors associated with motivational beliefs is cognitive and 
metacognitive strategies. Students’ motivational beliefs in the amount of learning and using cognitive strategies and self–regulation learning are 

very influential and are the determinants of academic achievement. Many students' problems in learning related to weak cognitive and 

metacognitive skills. Cognitive strategies help them to connect new information, combine them with previously learned information, and prepare 
them for storage in long–term memory. Metacognition is the acquisition of knowledge and recognition of weaknesses, strengths, and cognitive 

activities that guide them in the process of cognitive activity. The main objective of this study was to explain the cognitive and metacognitive 

strategies of students with learning disabilities based on motivational beliefs and mediation of learning styles. 
Methods: The research method was descriptive, correlational and the statistical population of the study included students with elementary school 

(4th–6th grade) learning disorder in Kerman (south of Iran) during the academic year of 1969–97. For this purpose, 202 students with elementary 

school learning disorder was selected using available sampling method from Kerman learning disability centers, then the cognitive and 

metacognitive strategies (Dawson and McAdamry, 2004), learning styles (Colb, 2000), and motivational beliefs (Pinttir and Drogrot, 1990) 

(three dimensions, internal evaluation, and test anxiety) were performed on them. Data were analyzed using structural equation model (SEM). 

Results: The final model showed a specific pattern of relationships between research variables, which explained 0.44 of self–efficacy, 37.0 

internal evaluation and 22.0 exam anxiety (p≤0.001). The fitting indexes of the model showed the fit of the model with the data (p=0.61, χ2=1.81, 

RMSEA=0.01, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, NFI=0.99). The direct effect of cognitive strategies on motivational support was not confirmed, 

but its indirect effect was confirmed by the mediation of learning styles on three dimensions of motivational beliefs. Direct and indirect effects 

of meta–cognitive strategies were significant on all three dimensions of motivational beliefs (p≤0.001). 
Conclusion: Metacognitive strategies were more effective than cognitive strategies explaining the motivational beliefs of students, which 

indicates the importance of the role of meta–cognitive strategies in motivational beliefs of students with learning disabilities. The results of this 

study indicated that the quantity and quality of motivational beliefs (self–efficacy, internal evaluation, and test anxiety) influenced by cognitive 
and meta–cognitive strategies of students with learning disabilities. 

Keywords: Metacognitive strategies, Cognitive strategies, Motivational beliefs, Learning intermediaries. 
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1 

  .۲۴(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ روردینف برخط انتشار 

آموزان دارای اختالالت یادگیری برمبنای باورهای تبیین راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش
 های یادگیریگری سبکانگیزشی و میانجی

 ۲، حمدالله منظری توکلی۲، *ویدا اندیشمند1شایسته اشرفزاده

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران؛دانشجوی دکترای روان. 1
 شناسی تربیتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران.. استادیار، گروه روان۲

 vahidi.s@gmail.com*رایانامٔه نویسندٔه مسئول: 

 1۳۹۷ دی ۲۳ ؛ تاریخ پذیرش:1۳۹۷ آبان ۲۷ تاریخ دریافت: 
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

آموزان با اختالالت یادگیری است. پژوهش حاضر با هدف تبیین های یادگیری از متغیرهای مهم در عملکرد تحصیلی دانشباورهای انگیزشی و راهبردها و سبک: زمینه و هدف
 نجام شد. های یادگیری اآموزان دارای اختالالت یادگیری برمبنای باورهای انگیزشی و میانجیگری سبکراهبردهای شناختی و فراشناختی دانش

 1۳۹۶-۹۷آموزان دارای اختالل یادگیری مقطع متوسطٔه ابتدایی کرمان در سال تحصیلی جامعٔه آماری را دانشبود.  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بررسی:روش
گیری دردسترس از مراکز اختالل یادگیری انتخاب آموز دارای اختالل یادگیری مقطع ابتدایی )چهارم تا ششم( با روش نمونهدانش ۲۰۲ای شامل منظور نمونهتشکیل دادند. بدین

( و باورهای انگیزشی )پینتریج و دیگروت، ۲۰۰۰های یادگیری )کلب، ( و سبک۲۰۰۴های راهبردهای شناختی و فراشناختی )داوسون و مک اینری، شدند. سپس مقیاس
 ها با استفاده از الگوی معادلٔه ساختاری صورت گرفت. ( روی آنان اجرا شد. تحلیل داده1۹۹۰

اضطراب امتحان  ۰٫۲۲گذاری درونی و ارزش ۰٫۳۷از تغییرات خودکارآمدی و  ۰٫۴۴ص از روابط متغیرهای پژوهش را با یکدیگر نشان داد که مدل نهایی الگویی خا ها:یافته
 و FIAG=۹۹٫۰ و GFI=۰۰٫1و  RMSEA=۰1٫۰ و p=۶1٫۰ و ۲χ =۸1٫1) دهدها نشان میهای برازش مدل نیز برازش مدل را با داده(. شاخصp≤۰۰1٫۰کند )را تبیین می

1٫۰۰=CFI ۰٫۹۹ و=NFIهای یادگیری بر سه بعد باورهای سبکبا میانجیگری  (. همچنین اثر مستقیم راهبردهای شناختی بر باورهای انگیزشی تأیید نشد؛ اما اثر غیرمستقیم آن
 (. p≤۰٫۰۰1) دار بودبر هر سه بعد باورهای انگیزشی معناانگیزشی تأیید شد. اثر مستقیم و غیرمستقیم راهبردهای فراشناختی نیز 

آموزان بوده که بیانگر اهمیت اساسی نقش راهبردهای فراشناختی در باورهای کنندۀ باورهای انگیزشی دانشراهبردهای فراشناختی بیش از راهبردهای شناختی تبیین گیری:نتیجه
 آموزان دارای اختالل یادگیری است. انگیزشی دانش

 .های یادگیریراهبردهای فراشناختی، راهبردهای شناختی، باورهای انگیزشی، واسطه ها:کلیدواژه
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
56

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               2 / 9

mailto:vahidi.s@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.56.5
https://jdisabilstud.org/article-1-1244-en.html


۲ 

 مقدمه ۱
آسیب در یک یا چند فرایند اختالل یادگیری عبارت است از 

نوشتار یا گفتار  و استفاده از زبان و فهم یا شناختی الزم برای درکروان
دادن، تفکر، شکل توانایی ناقص برای گوش خود را در امکان داردکه 

. کردن یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهدتکلم، خواندن، هجی
کاهش  ی ولیمنجربه افت تحص آموزاندانشدر  یریادگاختالالت ی

ناپذیری از جبران صدماتخواهد شد و  هاآن لیو ترک تحص انگیزه
وپرورش وارد به کودک و خانواده و نظام آموزش یو اقتصاد ینظر روان

 دارند ترم طول در خوبی نمرات آموزاندانش از دالیل اینکه. خواهد کرد
 کم انگیزشی شده، سطح مواجه نمره افت با ترم پایان در امتحانات اما
ند که باورهای انگیزشی و کهای پژوهشی بیان می(. یافته1هاست )آن

آموزان راهبردهای یادگیری دو مولفٔه مهم در عملکرد تحصیلی دانش
منظور از باورهای انگیزشی، گروهی از معیارهای شخصی و . است

ها دادن یا پرهیزکردن از عملی به آناجتماعی بوده که افراد برای انجام
استدالل افراد جهت  بارۀدر را معیارهایی ،این باورهاکنند. مراجعه می

پیامدهای  وسیلٔهو بهد گیرمی بر های انجام تکالیف درانتخاب روش
ثیر قرار أتاز رفتار همانندسازی با دیگران و سایر عوامل تحتناشی

باورهای (. ۲) دیابهای مختلف تغییر گرفته و ممکن است در موقعیت
ه مؤلفٔه انگیزشی سد. کنانگیزشی به تعیین و انتخاب اهداف کمک می

آموزان در حیطٔه تحصیلی عبارت است از: خودکارآمدی )عقاید دانش
گذاری درونی )عقاید و اهداف تکلیف(؛ ارزشدربارۀ توانایی انجام یک

تکلیف(؛ اضطراب آموزان در ارتباط با اهمیت و جذابیت یکدانش
ای تکلیف(. باورهآموزان به یکهای هیجانی دانشامتحان )واکنش

های مهم انگیزشی است که بر درگیری خودکارآمدی یکی از سازه
طلبی، راهبردهای پردازش عمیق )نظیر تحصیلی ازجمله کمک

دهی معنایی و تفکر انتقادی( و فراشناخت و تنظیم دهی و بسطسازمان
ویژه آن هنگام مطالعٔه مطالب درسی، عواطف مثبت و منفی )به

 (. ۳اضطراب آزمون( )
 و فراشناختی شناختی باورهای انگیزشی، راهبردهایمل مرتبط با از عوا
آموزان در میزان یادگیری و استفاده از . باورهای انگیزشی دانشاست

دهی تأثیر بسیار دارد و از راهبردهای شناختی و یادگیری خودنظم
آید. بسیاری از شمار میکنندۀ موفقیت تحصیلی بههای تعیینعامل

های ضعیف شناختی موزان در امر یادگیری به مهارتآمشکالت دانش
هایی هستند و فراشناختی آنان مربوط است. راهبردهای شناختی اقدام

کردن با ها اطالعات تازه برای پیونددادن و ترکیبکه به کمک آن
ها در حافظٔه بلندمدت سازی آنشده و ذخیره اطالعات قبالً آموخته

سب آگاهی و شناخت از نقاط ضعف و شود. فراشناخت، کآماده می
های های شناختی است که فرد را در جریان فعالیتقوت و فعالیت

گانه های سهکند. دانش فراشناختی همان دانششناختی راهنمایی می
مربوط به خود یادگیرندۀ تکلیف یادگیری و راهبردهای یادگیری است 

(۴ .) 
های فعال از نظر کنندهشرکتعنوان آموزان را بهپردازان دانشنظریه

دانند. از نظر فراشناختی فراگیران فراشناختی و انگیزشی و رفتاری می
خودتنظیم افرادی هستند که طراحی، سازماندهی، خودآموزی و 

 یادگیری نظریٔه اصلی چهارچوب. دهندخودارزیابی انجام می

 باورهای نظر از چگونه افراد که است استوار اساس این برخودتنظیمی 
کنند. می سازماندهی را خود رفتاری، یادگیری و فراشناختی و انگیزشی
توانند در آموزانی که معتقدند میدهد دانشمطالعات نشان می

های فراشناختی بیشتری درگیر شوند و از راهبردهای شناختی فعالیت
تکلیف پابرجا باشند زیادتری استفاده کنند بیشتر احتمال دارد که در یک

دهند  توانند تکلیف خاصی را انجامآموزانی که اعتقاد دارند نمیتا دانش
آموزان دارای اختالل یادگیری (. پژوهشگران نشان دادند دانش۵)

پذیری شناختی کمتری دارند و از راهبردهای شناختی خواندن انعطاف
آموزان با کنند. آموزش راهبردهای شناختی به دانشکمتری استفاده می

کند در برخورد با مشکالت اختالالت یادگیری به آنان کمک می
کار برده و قادر به حل مسائل تحصیلی شوند برد مناسب بهتحصیلی راه

کارگیری راهبردهای شناختی (. همچنین محققان نشان دادند که به۶)
آموزان و فراشناختی اثرات طوالنی مدتی بر عملکرد تحصیلی دانش

 (. ۵دارد )

آموزان موفق با ناموفق از لحاظ های دانشها به مقایسٔه گروهدر پژوهش
عنوان مثال در تحقیقی دهای یادگیری پرداخته شده است. بهراهبر

آموزان ضعیف از تر بیشتر از دانشآموزان قویمشخص شد دانش
آموزان (. دانش۷کنند )راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده می

دارای اختالل یادگیری سطوح کم رقابت و انگیزش تحصیلی 
 (. ۸) تری درمقایسه با سایرین دارندضعیف

های مربوط به یادگیری، متغیرهای ها و نظریهطورکلی در پژوهشبه
صورت یکپارچه ارائه انگیزشی و راهبردهای یادگیری و فراشناخت به

دهی آن است که چگونه ها خودنظمشده است. براساس این نظریه
آموزان از نظر فراشناختی و انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را دانش

(؛ ازجمله اینکه پژوهشگران رابطٔه علی مثبت و ۹بخشند )یسامان م
معناداری را بین خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی و نیز 

(. در تحقیقات دیگری رابطٔه مثبت ۲پیشرفت تحصیلی نشان دادند )
و معناداری بین باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی و فراشناختی 

(. در پژوهشی نتایج مشخص 1۰لی مشاهده شد )و نیز پیشرفت تحصی
بینی طور مستقیم توان تبیین و پیشکرد که راهبردهای شناختی به

آموزان را ندارد؛ ولی راهبردهای فراشناختی انگیزش تحصیلی دانش
طور مستقیم تبیین و آموزان را بهتواند انگیزش یادگیری دانشمی

نشان داده شده است که  (. در مطالعات گذشته11بینی کند )پیش
راهبردهای شناختی و فراشناختی سهم زیادی بر بهبود یادگیری و 

های مغایر نیز عنوان کردند که (. پژوهش1۲انگیزش فراگیران ندارد )
های فراشناخت در مهارت افزایش انگیزش و استفاده از استراتژی

اری است آموزان با اختالل شنیداری دارای تأثیر معنادشنیداری دانش
آموزان بر دانش ساله(. محققان همچنین در مطالعٔه طولی سه1۳)
(ADHDبا انگیزش و پیشرفت خواندن کم دریافتند که دانش ) آموزان

مذکور در طی گذر از مقطع ابتدایی به راهنمایی انگیزۀ ضعیف خواندن 
 (. 1۴دهند )خود را حفظ کرده و عملکرد خواندن را کاهش می

های یادگیری و راهبردهای یادگیری روابط مثبت ت بین سبکدر مطالعا
های یادگیری با و معناداری وجود دارد. ارتباط آگاهی از سبک
های (. سبک1۵فراشناخت و راهبردهای یادگیری تأیید شده است )

های فردی تأکید مفاهیمی است که بر وجود تفاوت یادگیری یکی از
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۳ 

برای مطالعه و یادگیری گفته های ترجیحی فرد کند و به روشمی
عنوان رویکرد شخصی یادگیرندگان توان سبک یادگیری را بهشود. میمی

به یادگیری و حل مسئله و پردازش اطالعات یا روشی که یادگیرنده در 
های های دیگر ترجیح داده، تعریف کرد. سبکیادگیری آن را به روش

عنوان ولوژیک است که بهیادگیری رفتارهای ویژۀ شناختی مؤثر و فیزی
های نسبتاً ثابتی دربارۀ اینکه یادگیرندگان چگونه محیط شاخص

کار گویند، بهکنند و به آن پاسخ مییادگیری را درک و با آن تعامل می
تواند برای راهنمایی، ساخت موقعیت، مواد یادگیری و رفته و می

 (. 1۶رویکرد آموزشی استفاده شود )
نظر گرفته، بههای صورتبا تأسی از پژوهشری و براساس مبانی نظ

رسد باورهای انگیزشی متأثر از راهبردهای شناختی و فراشناختی در می
مستقیم و غیرمستقیم و به میانجیگری تأثیری  صورتبهآموزان دانش

یک از گذارند؛ ولی دربارۀ اینکه کدامهای یادگیری میاست که بر سبک
راشناختی سهم بیشتری را در تبیین باورهای راهبردهای شناختی و ف

شده و مشخص بندیآموزان دارد نتایج کامالً جمعانگیزشی دانش
نیست. بر این اساس و باتوجه به فقدان پژوهش یکپارچه در بررسی 

های یادگیری و باورهای متغیرهای راهبردهای یادگیری و سبک
گذاری درونی و رزشانگیزشی )ارزیابی هر سه مؤلفٔه خودکارآمدی و ا

اضطراب امتحان( در جامعٔه ایرانی، تحقیق حاضر این فرایند را در 
چارچوب مدلی عّلی تحت بررسی و مطالعه قرار داد و مسئلٔه اصلی و 

تواند هدف پژوهش این بود که آیا راهبردهای شناختی و فراشناختی می
تالل یادگیری آموزان دارای اخکنندۀ باورهای انگیزشی در دانشبینیپیش

های یادگیری مرکز ثقل روابط متغیرهای در ایران باشد؟ اگر سبک
توان مدلی علّی را بر این اساس تدوین موجود در نظر گرفته شود، می

 کرد؟

 بررسیروش 2
جامعٔه آماری را بود.   1روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی

ایی )چهارم تا آموزان دارای اختالل یادگیری مقطع متوسطٔه ابتددانش
تشکیل دادند. برای  1۳۹۶-۹۷ششم( کرمان در سال تحصیلی 

( در ازای هر متغیر ۲۰۰۴) ۲انتخاب گروه نمونه، باتوجه به نظر لوهلین
گیری پانزده نفر آزمودنی در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونه

آموزان از شرایط دردسترس انتخاب شدند. اختالل یادگیری دانش
وپروش تخاب نمونه بود؛ بنابراین پس از کسب مجوز از ادارۀ آموزشان

 آموزانکرمان به سه مرکز اختالالت یادگیری مراجعه شد و اسامی دانش
شده به مراکز مربوط، اخذ گردید. در گام دادهبا اختالل یادگیری ارجاع
آموزان مذکور تماس گرفته شد و پس از توضیح بعدی، با والدین دانش

ربارۀ پژوهش و هدف و نحوۀ اجرای آن و همچنین چگونگی برخورد د
آموزان، رضایت آگاهانٔه آنان جهت شرکت در پژوهش و تکمیل با دانش

 ها جلب شد. پرسشنامه
های یادگیری و باورهای انگیزشی و های سبکسپس پرسشنامه

رآمد. اجرا دراهبردهای شناختی و فراشناختی برای افراد گروه نمونه به

                                                      
1. Correlation 
2. Loehlin 
3 Dowson M & Mcinerney 

های های دارای ویژگیهای نامعتبر حذف و پرسشنامهدر ادامه پرسشنامه
 لیوتحلهیتجزنفر تحت  ۲۰۲های گذاری شد و درکل دادهفردی، نمره

آموزان قرار گرفت. معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از: دانش
آموزان دارای اختالل مقطع متوسطٔه ابتدایی )چهارم تا ششم(؛ دانش

های شده به مراکز اختالالت یادگیری(. مالکدادهیادگیری )ارجاع
آموزان توسط دانش یهمکار به ادامٔه نداشتنلیتماشامل خروج از طرح 

 . بود هاپرسشنامه نکردنلیو تکمها آن و والدین
 شد.ابزارهای زیر در این پژوهش استفاده 

مقیاس راهبردهای شناختی و فراشناختی: این مقیاس را داوسون و -
ی ( ساختند که دو مقیاس راهبردهای شناختی ۲۰۰۴)  ۳مک اینر

سنجد. می )هجده ماده( و راهبردهای فراشناختی )هجده ماده( را
ای درجهماده دارد و براساس مقیاس لیکرت پنج ۳۶مقیاس درمجموع 

=کامالً مخالفم( است. راهبردهای شناختی شامل 1=کامالً موافقم، ۵)
شود و آزمون تکرار و تمرین و بسط معنایی و سازماندهی میسه خرده

ریزی و نظارت مقیاس برنامهمقیاس راهبردهای فراشناختی، سه خرده
مقیاس را هنجاریابی کرده و  ،سازندگانگیرد. دهی را در بر مینظمو 

روایی آن را با اجرای تحلیل عاملی تأییدی تحت بررسی قرار دادند که 
های برازش پذیرفتنی بود و روایی مقیاس را تأیید کردند. شاخص

شیوۀ آلفای کرونباخ برای راهبردهای شناختی بههمچنین پایایی آن را 
دست به ۰٫۷۸تا۰٫۷۵و برای راهبردهای فراشناختی بین  ۰٫۷۷تا۰٫۷۳

مقیاس ترجمه و اجرا شده است. روایی مقیاس آوردند. در ایران 
روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد. همچنین پایایی آن به
 راهبردهای شناختیو  ۰٫۹۲آلفای کرونباخ برای کل مقیاس روش به

 (. 1۷بود ) ۰٫۸۰تا۰٫۷۴ناختی و راهبردهای فراش ۰٫۷۷تا۰٫۷۵
( ۲۰۰۰(: مقیاس توسط کلب )4LSIهای یادگیری )مقیاس سبک-

ساخته شد که شامل دوازده سؤال و هر سؤال چهار گزینه دارد. نمرۀ 
چهار بیانگر مطابقت کامل شیوۀ یادگیری با پاسخ و نمرۀ یک 

های یادگیری دهندۀ تطابق خیلی کم است. از جمع هرکدام از شیوهنشان
تزاعی و آزمایشگری سازی ان)شامل تجربٔه عینی، مشاهدۀ تأملی، مفهوم

نام فعال( در دوازده سؤال مقیاس، چهار نمره )چهار کیفیت به
است.  1۲و حداقل  ۴۸شود که حداکثر های یادگیری( حاصل میسبک

آلفای ( با استفاده از ضرایب ۲۰۰۰پایایی تست توسط سازنده )
سازی ، مفهوم۷۳٫۰، مشاهده تأملی ۸۲٫۰تجربٔه عینی برای  کرونباخ
گزارش شده است. در ایران  ۰٫۷۸و آزمایشگری فعال  ۰٫۸۳ی انتزاع

نیز با ترجمه و اجرای مقیاس، پایایی با آلفای کرونباخ مقیاس از 
دست آمد. روایی مقیاس نیز با اجرای تحلیل عاملی به ۰٫۷۶تا۰٫۶۸

های برازش، وضعیت پذیرفتنی را نشان تأییدی بررسی شد که شاخص
 (. 1۸دادند )

(: این مقیاس MSLQ) 5ردهای انگیزشی برای یادگیریمقیاس راهب-
( برای سنجش باورهای انگیزشی 1۹۹۰گروت )توسط پینتریج و دی

مقیاس گویه دارد که شامل سه خرده ۲۵ساخته شد. مقیاس 
ها گذاری درونی و اضطراب امتحان است. گویهخودکارآمدی و ارزش

4 Learning Style Inventory 
5 Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
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۴ 

)از کامالً موافقم تا  ایدرجهپاسخ و در طیف لیکرت پنجاز نوع بسته
کامالً مخالفم( است. پایایی آزمون توسط سازندگان مقیاس بررسی و 

، یعنی ۰٫۸۹ضرایب آلفای کرونباخ برای باورهای انگیزشی 
به  ۰٫۷۵گذاری درونی و اضطراب امتحان و ارزش ۰٫۸۷خودکارآمدی 

ها همسانی درونی مقیاس را با استفاده از دست آمد؛ همچنین آن
ترتیب های مذکور بهمقیاسسبٔه ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمحا

گزارش کردند. در ایران نیز مقیاس ترجمه و  ۰٫۸۰و  ۰٫۶۸و  ۰٫۹۳
گذاری درونی و اجرا شد و آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی و ارزش

بود. روایی مقیاس نیز  ۰٫۷۷، ۰٫۴1و  ۰٫۶۸ترتیب اضطراب امتحان به
برای (. 1۹حاصل شد ) ۰٫۷۶یی با ضریب اعتبار از روش بازآزما

های های آمار توصیفی و روشوتحلیل نتایج پژوهش، شاخصتجزیه
کار ( بهSEM)1یابی معادلٔه ساختاریآماری همبستگی پیرسون و مدل

)تحلیل ساختارهای   AMOS۲شده، افزار اصلی استفادهرفت. نرم
گیری و های اندازهمنظور تدوین مدلافزار بهگشتاوری( بود. از این نرم

های ی، برازش مدلساختاری، دستیابی به ضرایب مسیر و بارهای عامل
 های برازش مدل استفاده شد.گیری و تحلیل مسیر و شاخصاندازه

 هایافته ۳
نفر  ۷۲نفر پایٔه چهارم و  ۹۵کنندگان در پژوهش، از تعداد کل شرکت

نفر  1۴۵نفر پایٔه ششم ابتدایی و از تعداد کل نمونه  ۳۵پایٔه پنجم و 
 1در جدول آموز دختر بودند. نفر دانش ۵۷آموز پسر و دانش

ها روی متغیرهای پژوهش های آزمودنیهای توصیفی نمرهشاخص
 نشان داده شده است. 

 (N=۲۰۲ها )های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنی. شاخص1جدول 
 کشیدگی کجی بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین نمره متغیرها

 ۰٫۸1 -1٫۰۲ ۸۴٫۰۰ 1۲٫۰۰ 1۴٫۹۹ ۶۴٫۶۸ خودکارآمدی
 ۲٫۴۷ -1٫۵۳ ۷۷٫۰۰ ۲۴٫۰۰ 1۰٫۴۳ ۶۶٫۳۳ گذاری درونیارزش

 1٫۹۸ 1٫۵۷ ۲1٫۰۰ ۳٫۰۰ ۴٫1۴ ۵٫۹۹ اضطراب امتحان
 -۰٫1۹ -۰٫۳۳ 1۴۷٫۰۰ ۴۵٫۰۰ 1۸٫۵۶ 1۰۷٫۹۸ های یادگیریسبک

 ۰٫1۳ -۰٫۷۴ ۲۷۴٫۰۰ ۷۳٫۰۰ ۴۳٫1۹ ۲۰۷٫۸۲ راهبردهای شناختی
 ۰٫۰۷ -۰٫۳۲ 1۰۵٫۰۰ 1۶٫۰۰ 1۶٫۰۴ ۶۶٫۰۷ راهبردهای فراشناختی

 نمرات دهد، میانگینمی نشان 1 جدول نتایج که گونههمان
، اضطراب امتحان ۶۶٫۳۳گذاری درونی ، ارزش۶۴٫۶۸ خودکارآمدی

و  ۲۰۷٫۸۲، راهبردهای شناختی 1۰۷٫۹۸های یادگیری ، سبک۵٫۹۹
 است.  ۶۶٫۰۷راهبردهای فراشناختی 

میزان کند که روابط بین متغیرها بهمشخص می ۲مندرجات جدول 
اند و همٔه روابط در سطح زیادی منطبق با مسیرهای انتظارداشته بوده

 دار است. معنا ۰٫۰1

 (N=۲۰۲پژوهش ). ماتریس همبستگی متغیرهای ۲جدول 
 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیرها

      1 خودکارآمدی
     1 ۰٫۷۶ گذاری درونیارزش

    1 -۰٫۳۳ -۰٫۴1 اضطراب امتحان
   1 -۰٫۳1 ۰٫۳1 ۰٫۳۳ های یادگیریسبک

  1 ۰٫۵۷ -۰٫۲۰ ۰٫1۶ ۰٫۲1 راهبردهای شناختی
 1 ۰٫۳۰ ۰٫۴۷ -۰٫۳۲ ۰٫۳۸ ۰٫۵۰ راهبردهای فراشناختی

و   ۳ای اندرسونبرای ارزیابی مدل پیشنهادی، از رویکرد دو مرحله
( استفاده شد. پیش از ارزیابی مدل ساختاری، 1۹۸۸)  4گربینگ

دادن رابطٔه بین متغیرهای نشانگر با سازۀ مکنون مربوط، نشان منظوربه
( اجرا شد. CFAروی متغیرهای مکنون مدل، تحلیل عاملی تأییدی )

در جدول  کهطورانهمتأیید رسید. شده بهگیری تدوینهای اندازهمدل
های برازش وضعیت پذیرفتنی را نشان شود شاخصمشاهده می ۳
گیری متغیرهای مکنون، جهت های اندازهمدل پس از بررسیدهند. می

                                                      
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. Analysis of Moment Structures (AMOS) 

( SEMیابی معادلٔه ساختاری )ارزیابی مدل پیشنهادی از روش مدل
نمایی برآورد حداکثر درست با 1۹نسخٔه  Amosافزار نرم براساس

(ML استفاده شد. پیش از بررسی ضرایب ساختاری، برازندگی مدل )
مفروض پیشنهادی تحت ارزیابی قرار گرفت. در برازش مدل تعداد 

کواریانس -پارامترهای آزاد با تعداد عناصر مجزا در ماتریس واریانس
برابر بود. بر این اساس، در گام بعدی حذف مسیرهای  شدهمشاهده

 زیر شدۀنیتدوت. حاصل این تغییرات مدل انجام پذیرف معنادارریغ

3. Anderson 
4. Gerbing 
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۵ 

 ارائه شده است.  ۴در جدول های برازندگی شاخص براساسها ( که برازش آن با داده1است )نمودار 

 گیریهای اندازههای برازندگی مدل. مشخصه۳جدول 
 2χ Df p df/2χ RMSEA GFI AGFI CFI NFI های برازش متغیرشاخص

 ۰٫۹۸ 1٫۰۰ ۰٫۹۶ ۰٫۹۸ ۰٫۰۲ 1٫۲۲ ۰٫۰1۵ ۴۲ ۵1٫۳۵ خودکارآمدی
 ۰٫۹۸ ۰٫۹۹ ۰٫۹۶ ۰٫۹۹ ۰٫۰۴ 1٫۵1 ۰٫۰۰۶ ۲1 ۳1٫۶۹ گذاری درونیارزش

 ۰٫۹۹ 1٫۰۰ ۰٫۹۸ 1٫۰۰ ۰٫۰۳ 1٫۳1 ۰٫۰۲۷ ۲ ۲٫۶۲ اضطراب امتحان
 ۰٫۸۸ ۰٫۹۴ ۰٫۹۰ ۰٫۹۴ ۰٫۰۵ 1٫۹1 <۰٫۰۰1 1۴۳ ۲۷۳٫۵۶ های یادگیریسبک

 ۰٫۹۲ ۰٫۹۷ ۰٫۸۵ ۰٫۹1 ۰٫۰۴ 1٫۶۰ <۰٫۰۰1 ۵۳1 ۸۴۹٫1۶ راهبردهای شناختی
 ۰٫۹۳ ۰٫۹۶ ۰٫۹1 ۰٫۹۴ ۰٫۰۶ ۲٫۳1 <۰٫۰۰1 ۸۳ 1۹1٫۴۷ راهبردهای فراشناختی

 شدهارائه های برازندگی برای مدل. شاخص۴جدول 
 2χ Df p df/2χ RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI TLI 

 1٫۰۰ 1٫۰۰ ۰٫۹۹ 1٫۰۰ ۰٫۹۹ 1٫۰۰ ۰٫۰1 ۰٫۶۰ ۰٫۰۶1 ۳ 1٫۸1 مدل باورهای انگیزشی

مقدار مجذور کای حاصل در مدل  ۴باتوجه به مندرجات جدول 
( و نسبت مجذور کای به p=۰٫۰۶1لحاظ آماری معنادار نیست )به

دهد. ضمن اینکه ( نیز برازش مطلوب را نشان می1٫۸1درجٔه آزادی )
های مدل در سطح مناسبی بوده و نشان از برازندگی سایر شاخص

، RMSEA ،1٫۰۰=GFI=۰٫۰1ها دارد )مناسب آن با داده
۰٫۹۹=AGFI ،1٫۰۰=CFI ،۰٫۹۹=NFI ،1٫۰۰=IFI ،
1٫۰۰=TLIسیر مدل همراه با پارامترهای (. در ادامه نمودار م

 برآوردشده آمده است. 

 
 است. ۰٫۰۵مقدار احتمال در سطح کوچکتر از  *و  ۰٫۰1مقدار احتمال در سطح کوچکتر از  **

 شدهارائه مدل استانداردشدۀ. تحلیل مسیر و پارامترهای 1نمودار 

دهد. تمامی ضرایب را نشان می شدهنیتدوتحلیل مسیر مدل  1نمودار 
شود مشاهده می ۴در جدول  کههمچناندار بودند. مسیر معنا

مستقیم و غیرمستقیم بر سطوح  صورتبهراهبردهای فراشناختی 
آموزان با اختالل یادگیری تأثیر دارد؛ مختلف باورهای انگیزشی دانش

غیرمستقیم و با  صورتبهشناختی صرفاً  اما، تأثیر راهبردهای
گیرد. آثار کلی راهبردهای های یادگیری صورت میمیانجیگری سبک

گذاری شناختی و نیز راهبردهای فراشناختی بر خودکارآمدی و ارزش
درونی مثبت و بر اضطراب امتحان منفی و معنادار است. اثر کل 

گذاری درونی و ارزشترتیب بر خودکارآمدی راهبردهای فراشناختی به
بیش از اثر کل  مراتببه -۰٫۲۲، ۰٫۳۶و  ۰٫۴۸و اضطراب امتحان 

 -۰٫۰۸و  ۰٫۰۸و  ۰٫۰۶راهبردهای شناختی بر این متغیرهاست، یعنی 
گذاری درونی و اضطراب امتحان(. درمجموع )خودکارآمدی و ارزش

از واریانس  ۰٫۲۲و  ۰٫۳۷و  ۰٫۴۴ترتیب شده توانست بهمدل ارائه
 . گذاری درونی و اضطراب امتحان را تبیین کنددکارآمدی و ارزشخو
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۶ 

 بحث 4
به بررسی  شدهارائهپژوهشی  بر نظریه و پشتوانٔهپژوهش حاضر مبتنی

راهبردهای شناختی و فراشناختی بر باورهای انگیزشی  زمانهمنقش 
های یادگیری آموزان دارای اختالل یادگیری به میانجیگری سبکدانش

و پژوهش علمی قرار داد. در این  مطالعهو این روابط را تحت پرداخت 
ها الگوی خاصی از روابط بین متغیرها را ارائه کردند که از راستا، یافته
کند و در این بخش سعی شده های اساسی پژوهش حمایت میمفروضه

 و تبیین شود.  بحثاست این نتایج 
اشناختی با میانجیگری ها نشان داد که راهبردهای شناختی و فریافته
ای انگیزشی تأثیر دارد و این یافته اوالً های یادگیری بر باورهسبک

آموزان در های شناختی و فراشناختی دانشتأییدی بر این است که روش
کند ها نقشی اساسی ایفا میهای یادگیری آنچگونگی استفاده از سبک

در کیفیت و کمیت و ثانیاً اینکه، راهبردهای شناختی و فراشناختی 
گذاری درونی و اضطراب باورهای انگیزشی )خودکارآمدی و ارزش

 سزایی دارد. آموزان دارای اختالل یادگیری تأثیر بهامتحان( دانش
مستقیم و غیرمستقیم بر سطوح  صورتبهراهبردهای فراشناختی 

آموزان با اختالل یادگیری تأثیر دارد. مختلف باورهای انگیزشی دانش
(، بروور ۷مکاران )های مصرآبادی و ههای پژوهشین نتایج با یافتها
( و بوستروم و 1۰( و عابدینی و همکاران )۹(، زیمرمن و شانک )۸)

( که رابطٔه مثبت و معناداری را بین راهبردهای فراشناختی 1۵السن )
اند، همسوست. در این مطالعات دادهآموزان نشانبا انگیزش دانش
توان کارگیری راهبردهای فراشناختی میت که با بهمشخص شده اس

ها نشان دادند استفاده انگیزش پیشرفت فراگیران را ارتقا داد. پژوهش
شود و درنتیجه های فراشناخت منجربه انگیزش بیشتر میاز استراتژی

آموزان دارای اختالل تأثیر مثبت و معناداری در مهارت شنیداری دانش
آموزان با توان گفت، دانشدر تبیین این یافته می (.1۳شنیداری دارد )

یابند چه طور شخصی درمیکارگیری راهبردهای فراشناختی بهبه
ها مؤثر است. به این ترتیب، موجب افزایش راهبردی برای یادگیری آن

های بعدی و خودکارآمدی بیشتر و باورهای انگیزش آنان برای یادگیری
شود؛ درنتیجه اهمیت تکالیف تحصیلی میگذاری برای مطالب با ارزش

 کنند. اضطراب امتحان کمتری را تجربه می
در پژوهش حاضر همچنین مشخص شد تأثیر راهبردهای شناختی 

های یادگیری صورت غیرمستقیم و با میانجیگری سبک صورتبهصرفاً 
( و هارپوتلو و 1۲های جو و همکاران )گیرد و با نتایج پژوهشمی

( همسوست که رابطٔه معناداری بین 1۴( و لی و زنتال )1۳سیالن )
راهبردهای شناختی و انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی نیافتند؛ 

(. شاید دلیل ۲، ۵-۹، 1۵ها ناهمسوست )اما با نتایج برخی پژوهش
های پیشین ذکرشده، اثر نبود همخوانی این باشد که در پژوهش

باورهای انگیزشی )خودکارآمدی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر 
صورت تفکیک و بهگذاری درونی و اضطراب امتحان( بهو ارزش

جداگانه مطالعه شده است؛ اما در پژوهش حاضر راهبردهای شناختی 
 زمان بررسی شد.طور همو فراشناختی با باورهای انگیزشی به

ن گفت توامیباورهای شناختی ی مربوط به هادر تبیین یافته طورینهم
ادر به تنظیم قدلیل اینکه های یادگیری بهبه ناتوانی بتالآموزان مدانش
کرد و حفظ اهداف درسی خود نیستند، یادگیری خودتنظیمی لعم

های خودتنظیمی مهارت ین در حالی است که توسعٔه. ادارند ضعیفی
تأثیر عوامل شناختی، مانند دانش فراشناخت، آگاهی، انگیزه و تحت

به  تالآموزان مبشدر دانها این و رار داردقعاطفی و رفتاری  هایاملع
است. افزایش سطح انگیزش و آموزش های یادگیری ضعیف ناتوانی

راهبردهای شناختی و فراشناختی منجربه بهبود عملکرد تحصیلی 
آموزان . در حقیقت دانششودآموزان دارای اختالل یادگیری میدانش

خصوص در ن خود بهالهمسا درمقایسه بای یادگیری هاناتوانی مبتال به
 (. ۵د )دهنی نشان میلمیبی، یلی تحصیهافعالیت زمینٔه

های توان گفت راهبردهای شناختی راهدر تبیین نتایج پژوهش حاضر می
ها برای توانند از آندانستن بوده و جنبٔه عمومی دارد و همگان می

های دانستن بردهای فراشناختی راهیادگیری استفاده کنند؛ اما راه
 فردی است و هر شخصی باتوجه به    رود و دارای جنبهشمار میبه

های شخصیتی خود و تجارب یادگیری پیشین و شرایط و ویژگی
های جدید، به طریقی از راهبردهای فراشناختی موقعیت یادگیری
سازی صیکند و فرایند یادگیری خود را شخبرداری میاستفاده و بهره

آموز با بهبود و فراگیری نماید؛ به این ترتیب انگیزش یادگیری دانشمی
(. باتوجه به اینکه 1۳یابد )راهبردهای شناختی و فراشناختی افزایش می

پذیری آموزان با اختالل یادگیری انعطافپژوهشگران نشان دادند دانش
کنند اده میشناختی کمتری داشته و از راهبردهای شناختی کمتری استف

( و سطوح ضعیف رقابت و انگیزش تحصیلی کمتری درمقایسه با ۶)
آموزان تر بیشتر از دانشآموزان قوی( و نیز دانش۸سایرین دارند )

(، ۷گیرند )کار میضعیف، راهبردهای شناختی و فراشناختی را به
آموزان دارای اختالالت یادگیری به آموزش راهبردهای شناختی به دانش

کند در برخورد با مشکالت تحصیلی از راهبرد مناسبی ان کمک میآن
 بهره برده و قادر به حل مسائل تحصیلی شوند. 

همچنین ازآنجاکه استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی اثرات 
(، راهبردهای ۵آموزان دارد )مدت بر عملکرد تحصیلی دانشطوالنی

طور کارآمدتر به انطباق ند بهشود افراد بتوانفراشناختی موجب می
رو، انگیزش آنان توانایی شناختی خود با تکلیف جدید بپردازند؛ ازاین

 یابد. برای یادگیری افزایش می
هایی نیز داشت؛ ازجمله اینکه نمونٔه پژوهش این پژوهش، محدودیت

آموزان دارای اختالل یادگیری مقطع ابتدایی دانشمحدود به 
بنابراین  راکز ناتوانی یادگیری شهر کرمان بود؛کننده به ممراجعه
آموزان با پذیر به سایر دانشمیتعمها توان ادعا کرد که این یافتهنمی
های حاصل آموزان مقاطع دیگر است. یافتههای گوناگون و دانشزمینه

 از خودگزارشی طبیعتاً مقطعی است. 
در  خصوصهبپیشنهادات نظری پژوهش این است که مطالعات دیگر 

پذیری بیشتر نتایج پژوهش انجام شود. سایر جوامع برای تعمیم
های خودگزارشی که در پژوهش حاضر از آن استفاده شد در روش

بودن پذیر است؛ اما همراهتوجیه شدهادراکها و نیازهای کشف ارزش
تری از این مشاهدات رفتاری و عملکرد و پیامدهای انطباقی تبیین کامل

های ، پژوهشرونیازاکند؛ فراهم می هاآنساختارها و شیوۀ عملکرد 
را از  مدنظرطولی و همچنین اتکا به اطالعات چندگانه که متغیرهای 

تواند مفید واقع شود. باتوجه به اندازی پویاتر مطالعه کرده، میچشم
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۷ 

مستقیم و غیرمستقیم و  صورتبهاینکه نتایج راهبردهای فراشناختی 
غیرمستقیم بر سطوح مختلف باورهای  صورتبهراهبردهای شناختی 

های حاصل آموزان با اختالل یادگیری تأثیر دارد، یافتهانگیزشی دانش
س باورهای در این پژوهش درمجموع توانست بخشی از واریان

تبیین واریانس  منظوربهشود انگیزشی را تبیین کند؛ لذا پیشنهاد می
باقیمانده، تحقیقاتی با تمرکز بر سایر عوامل فردی و اجتماعی مؤثر در 

کردن این زمینه صورت گیرد. توصیٔه کاربردی پژوهش شامل فراهم
 های آموزشی و محیط مناسبسازوکارهای الزم مانند برگزاری بسته

های جهت آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی توسط سازمان
های منظور افزایش مهارتمرتبط و معلمان و مشاوران تحصیلی به

آموزان با اختالل یادگیری است تا در نهایت شناختی و فراشناختی دانش
آموزان افزایش یافته و زمینه برای توسعه و انگیزش تحصیلی دانش

م شود. متغیرهای زیادی بر باورهای انگیزشی ها فراهپیشرفت آن
آموزان اثرگذار است که در این مطالعه به راهبردهای شناختی و دانش

شود در های یادگیری پرداخته شد. پیشنهاد میفراشناختی و سبک
های آینده به سایر متغیرهای همبسته با باورهای انگیزشی و پژوهش

 عوامل اثرگذار بر آن پرداخته شود. 

 گیرینتیجه ۵
نتایج این پژوهش نشان داد که کمیت و کیفیت باورهای انگیزشی 

گذاری درونی و اضطراب امتحان( متأثر از )خودکارآمدی و ارزش
آموزان دارای اختالل یادگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش

های مؤثر منظور آشنایی معلمان با شیوهبهشود است؛ لذا، پیشنهاد می
آموزان دارای اختالل آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به دانش

های ضمن ها و سمینارهای آموزشی در قالب دورهیادگیری، کارگاه
آموزان ها در باورهای انگیزشی دانشخدمت برگزار شود و نقش مهم آن
 مورد تأکید و آموزش قرار گیرد. 

  قدردانیتشکر و  6
گونه سازمانی صورت مستقل و بدون حمایت مالی هیچاین پژوهش به

انجام  1۳۹۶-۹۷در مراکز اختالل یادگیری کرمان در سال تحصیلی 
کننده که با شکیبایی در ترتیب از تمامی افراد شرکتشده است. بدین

 شود. این مطالعه همکاری کردند، قدردانی می

  بیانیه 7
 با آزاد اسالمی واحد کرماندکترا دانشگاه  از رسالٔهاین مقاله برگرفته 

است. همچنین مجوز  1۳۹۷اردیبهشت1۷مورخ  ۲۳1۴۵ شمارۀ
 وپرورشآموزش ادارۀاز  شدهاجرای این پژوهش بر گروه مطالعه

 صادر شده است.  1۳۹۷تیرماه1۲مورخ  1۲۴۷ با شماره نامٔه استثنایی

بوده و تمامی  گونه سازمانیمالی هیچاین مطالعه بدون حمایت 
گونه طور دقیق و شفاف ارائه شده است؛ بنابراین هیچهای آن بهیافته

 تعارض منافع وجود ندارد. 
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