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 چكیده

 
پیشرفت بر رویكردهای یادگیری و عملكرد  ةانگیزباورهای هوشي و ثیر أتاین تحقیق بررسي  هدف

برای گردآوری  و استهمبستگي  -. این تحقیق از نوع توصیفياستکشاورزی  ةتحصیلي دانشجویان رشت
  دورةتحقیق را دانشجویان شاغل به تحصیل در  آماری جامعةاطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. 

همدان، ایالم، شهید باهنر کرمان و  یسینا  بوعلي تهران، های دانشگاه کشاورزی های دانشكده کارشناسي
 آزمونپیش پرسشنامه 36 تعداد نمونه حجم تعیین یبرانفر بود.  0190 شانشیراز تشكیل دادند که تعداد

 روایي لحاظ از تحقیق ابزار. آمد دست به نفر 273 مناسب نمونةفرمول کوکران، تعداد  اساس بر و شد
برای تعیین پایایي پرسشنامه  .شددر این زمینه تأیید  نظرصاحب استاداننظر تعدادی از  اساس بر یصور

مبین اعتبار مناسب آن برای  شدهنیز از روش آزمون مقدماتي استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه
دگیری و همچنین رویكردهای یا پیشرفت انگیزةهای تحقیق نشان داد که  ها بود. یافته گردآوری داده

 باورهای بین کهاست   حالي در نیاداری دارد.  دانشجویان دختر و پسر با یكدیگر تفاوت آماری معني
 انگیزة آمدهدستبه نتایج اساس بر. نشد مشاهده داری معني تفاوت پسر و دختر دانشجویان هوشي

دروني و باور هوشي افزایشي اثر منفي بر رویكرد یادگیری سطحي و اثر مثبت بر رویكرد  پیشرفت
 یادگیری رویكرد بر مثبت اثر ذاتي هوشي باور و بیروني پیشرفت انگیزةیادگیری عمیق داشتند. در مقابل، 

، باور هوشي پیشرفت دروني ةافزون بر این، انگیز ؛داشتند عمیق یادگیری رویكرد بر منفي اثر و سطحي
 .بودند مثبت اثر یداراافزایشي و رویكرد یادگیری عمیق بر عملكرد تحصیلي دانشجویان 

 

 تحصیلي عملكرد یادگیری، رویكرد دانشجو،پیشرفت، باور هوشي،  ةانگیز کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه
 در. است آن فراگيري علوم توسعةاز ابعاد مهم در راستاي  يكي

 آموختن براي مكاني عنوان به دانشگاه به راهيابي كه شرايطي
توجه  ،رسد مي نظر  به ضروري امري جامعه پيشرفت براي دانش

به عملكرد تحصيلي از اهميت خاصي برخوردار است. شايد به 
پردازان تربيتي بسياري از  است كه نظريه ليدل نيهم

 تحصيلي عملكرد بر مؤثرخود را بر شناخت عوامل  هاي پژوهش
 معدل دانشجويان و آموزان دانش براي. اند كرده متمركز

 كار دنياي به ورود براي ها آن علمي هاي توانايي معرف تحصيلي
 (,.Hejazi et alاست باالتر تحصيلي مقاطع و اشتغال و

 انيدانشجو يليتحص عملكرد بر مؤثرعوامل  ي. بررس2009)
 ژهيوبه يآموزش نظام تيفيك بهبود يضرور اركان از يكي
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بهتر و  يآموزش ةبرنام ياجرا و نيتدو در امر نيا. هاستدانشگاه
دارد  ييبسزا ريثأت يآموزش تيفيك يارتقا جهيكارآمدتر و در نت

(Homaee et al., 2009) .عملكرد بر ثرؤم عوامل جمله از 
 اين در. برد نام شناختي و انگيزشي عوامل از توان مي تحصيلي
پيشرفت، باورهاي هوشي و  ةانگيز متغيرهاي خصوص،

رويكردهاي يادگيري از عواملي هستند كه مورد توجه قرار 
 گيرند.  مي

نياز و قلب يادگيري است و  ترين پيش مهم انگيزه
 انگيزة. (Biabangard, 2006) استيادگيري هدف آموزش 

 كه است فردي هر هاي انگيزه ترين مهم از يكي پيشرفت
 انگيزة طوركلي،  به. كرد مطرحرا  آنموراي  بارنخستين براي

موفقيت و  داشتن،برتري به فردي ميل توان مي را پيشرفت
 كردها بهتر از ديگران تعريف  وظايف دشوار و انجام آن

(Chen, 2007) .دروني و بيروني  ابعادداراي  پيشرفت ةانگيز
قرار ثير أتو تحت  كند يماست كه رفتار فرد را هدايت 

اي  را انگيزه دروني انگيزة Deci  & Ryan (2000)دهد. مي
 نتيجةگيرد و  از خود فرد سرچشمه مي كهاند  كرده فيتعر
 با ارتباط در فرد شايستگي افزايش فرايند از بردنلذت آن

 طور  به كه دانشجوياني. است تحصيلي و دانشگاهي وظايف
هايي مانند يادگيري، انجام  شوند فعاليت دروني برانگيخته مي

وظايف و موفقيت را براي احساس خشنودي دروني خود 
اي است  بيروني انگيزه ةانگيزدهند. از سوي ديگر،  انجام مي

كه به منظور دريافت يا اجتناب از دريافت چيزي هدايت 
فردي دروني براي رضايت  ةانگيزشود. دانشجويان با  مي

بيروني  ةانگيزدانشجويان با  كه  كنند، در حالي تالش مي
 جايزههايي مانند مطلوب يا دريافت پاداش ةنمربراي كسب 

نشان داده است دانشجوياني كه  مطالعات. نتايج تالشند در
ه با هاند هنگام مواجدروني برانگيخته شده صورت هب

خود هاي تحصيلي مقاومت و ايستادگي بيشتري از  چالش
تحصيلي  ةخودپندار ،(Boyd, 2002)دهند  نشان مي

خالقيت و نوآوري  ،(Cokley et al., 2001) تري دارند قوي
 (Moneta & Siu, 2002)دهند  بيشتري از خود نشان مي

 (& Goldbergدارندو در نهايت عملكرد تحصيلي باالتري 

(Cornell, 1998. 
هوشي متغير ديگري است كه با عملكرد  باورهاي

معنايي  يهاي نظام هوشي باورهاي. استفراگيران مرتبط 
بيني  دهند و پيش هستند كه به رفتارهاي فرد جهت مي

 ؛(Dweck, 2000)سازند  رفتار او را براي ديگران ممكن مي
 دربارةديگر، باورهاي هوشي زيربناي قضاوت فرد  عبارت  به

دو نوع باور هوشي را با هم  Dweck (2000)است.  خود
 مقايسه كرده است: باور هوشي افزايشي و باور هوشي ذاتي.

باور هوشي افزايشي به اين موضوع اشاره دارد كه هوش 
باور  ،پذير و قابل افزايش است. در مقابل كيفيتي انعطاف

كند كه هوش كيفيتي ثابت و  ذاتي در مورد هوش بيان مي
 هاي ارچوبغير قابل افزايش است. باورهاي هوشي چ

 كنند مي ايجاد فراگيران براي را متفاوتي انگيزشي -شناختي
 را هوشي باورهاي انواع از يكي فراگير كه زماني بنابراين و

 تكاليف با روشدن هروب چگونگي بر باور اين پذيرد، مي
 در افزايشي باور داراي كه فراگيراني. گذارد مي ثيرأت يادگيري

 اكتساب و هايشان شايستگي بهبود بر هستند هوش مورد
 دنبال به ايشان منظور، اين براي. دارند كيدأت جديد دانش

 است تالش نيازمند كه هستند برانگيزي چالش هاي موقعيت
 هوشي باور با فراگيران. شود مي يادگيري باالرفتن سبب و

 خرج به را تالش حداقل مشكالت بر غلبه براي ذاتي
تسليم  راحتيبه ها چالش با مواجهه هنگام و دهند مي
 .(Dweck, 2000)شوند  مي

و راهبردهاي  ها انگيزش دهندة نشانيادگيري  رويكردهاي
متناظر با آن است كه فرد براي پاسخ به تقاضاهاي مطالعاتي 

 مطالعه سطحي رويكرد هاي ويژگي. شود  ميمند  خود از آن بهره
 محتوا، صرف بازپديدآوري به تمايل از عبارت يادگيري و

 كردنحفظ منفعالنه، صورت به اطالعات و ها ايده پذيرش
 كه  در حالي ؛است روتين صورت به ها روش و حقايق
تمايل به درك و فهم  شاملهاي رويكرد عميق مطالعه  ويژگي

 هاي ايده ساختنمعناي متون، تعامل منتقدانه با متن، مرتبط
 اصول از استفاده قبلي، دانش و ها تجربهدر متن به  شدهمطرح

 كردنبررسي و ها ايده ساختنيكپارچه براي دهنده سازمان
 . ياد(Entwistle & Tait, 1993)هاست  منطق بحث

 ازگيرندگاني كه رويكرد سطحي دارند براي انجام تكاليف 
هاي  يعني براي رسيدن به هدف ؛دارندبرخوربيروني  هاي انگيزه

خواهند از  فراگيران مي ،كنند. در اين رويكرد بيروني تالش مي
. فعاليت و تالش حداقل بستنكار هشكست پرهيز كنند اما با ب

 براي كردنحفظ و وار طوطي يادگيري از راگيرانف اين
 استفاده ها آن فهم و درك براي نه و مطالب بازپديدآوري

 انجام براي دندار عميق رويكرد كه فراگيراني مقابل، در. كنند مي
ايشان به مطالب ناشي  ةدروني دارند كه از عالق ةانگيز تكاليف

 ارتباط خوانند مي كه مطالبي بين تنهاشود. اين فراگيران نه مي
 ياد قبالً كه مطالبي و جديد مطالب بين بلكه كنند، مي برقرار
شخصي در زندگي  ةتجرب و مطالب اين بين نيز و اند گرفته

 .(Tang, 2004)كنند  روزمره ارتباط برقرار مي
 ةرويكردهاي يادگيري، انگيز نةيزممختلفي در  تحقيقات

ها  پيشرفت و باورهاي هوشي انجام شده است كه از جمله آن
 در وي. كرد اشارهJegede (1994 )توان به تحقيق  مي
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پيشرفت با  ةجنسيت و انگيز ةرابط بررسي به تحقيقي
عملكرد تحصيلي پرداخت. نتايج نشان داد كه جنسيت و 

داري با پيشرفت تحصيلي دارد.  معني ةپيشرفت رابط ةانگيز
Jegede et al. (1994 )تحقيق قبل مجدداً بر  ةادام در

 در يادگيري و مطالعه رويكردهاي و پيشرفت انگيزةاهميت 
 Klenowskiكردند. نتايج تحقيق  كيدأت تحصيلي عملكرد

 و مطالعه فرايند سازماندهي در كه داد نشان( 2002)
 ايفا اساسي نقش شناختي استعدادهاي و هوش يادگيري،

خود به  قيدر تحق زين .Delavar et al (2011)  .كند مي
 Dweck. اندكرده اشاره يريادگي يكردهايرو بر هوش ريثأت

et al. (1978) خود دريافتند كه دختران در  در تحقيق
 اعتقاد هوش بودنذاتي ةمقايسه با پسران بيشتر به نظري

به نقل از  Woodfield & Farsides  (2003).دارند
Harris ها در عملكرد تحصيلي را هوش و  بين ترين پيش مهم

 اند. انگيزه بيان كرده

نشان داد افرادي كه داراي سطح بااليي از  يقيتحق جينتا
هستند، براي حل مشكالت و رسيدن به  پيشرفت انگيزة

موفقيت بسيار كوشا هستند. حتي پس از آنكه در انجام 
تا رسيدن  كشند و از آن دست نمي خورند يمكاري شكست 

. (Slavin, 2006)دهند  مي ادامه خودبه موفقيت به كوشش 
قوي مقدار لذتي كه  پيشرفت انگيزةبراي يك فرد داراي 

كند به سطح چالش وابسته است؛  هنگام موفقيت تجربه مي
بدين معني كه با افزايش سطح چالش لذت همراه با موفقيت 

. (McClure & Festco, 2005)يابد  نيز افزايش مي
 پيشرفت انگيزةها درخصوص تفاوت جنسيت در  پژوهش

 نشان مطالعات از برخي. است داده نشان را متفاوتي نتايج
 طور هب پيشرفت انگيزةمرتبط با  هاي لفهؤكه م اندداده

 (Linnenbrinkها متفاوت است  داري بين مردها و زن معني

(& Pintrich, 2002،  در حالي كه تعدادي از مطالعات
 هاي مؤلفهگونه تفاوتي بين مردان و زنان درخصوص  هيچ

 (;Ligon, 2006اند پيشرفت نشان نداده ةانگيز با مرتبط

(Schunk, 1991. 
 عملكرد در موفق افراد كه داد نشان يقيتحق جينتا

 يهاياستراتژ يريكارگبه و قيعم درك بر شتريب يليتحص
 صرف حفظ و ينگريسطح از و دارند ديكأت باال سطح

 (Tai & Fai, as cited in كننديم زيپره مطالب

Sarmadi et al., 2009 .(Martinsen & Diseth 
 يادگيري رويكردهاي كه گرفتند نتيجه پژوهشي در (2003)

 اين در. روند مي كار  به تحصيلي عملكرد بيني پيش در
 عملكرد شاخص عنوان به امتحاني يها نمره ،پژوهش

 رويكردهاي ميان از. بود شده گرفته نظر در تحصيلي
بيني  عملكرد تحصيلي را پيش ،عميق رويكرد يادگيري،

 به را تحصيلي عملكرد سطحي، رويكرد كه  نكرد، در حالي
. تحقيقات درخصوص نقش كردبيني  داري پيش معني طور 

جنسيت بر رويكردهاي يادگيري نتايج متفاوتي را نشان 
نشان داد كه در اتخاذ رويكردهاي  Duff (2004)دادند. 

 Zhang كه  در حالي ،يادگيري جنسيت نقشي ندارد
نشان دادند جنسيت  Miller & Smith (2005)( و 2000)

 .Shokri et alبا رويكرد يادگيري ارتباط دارد. نتايج تحقيق 
نشان داد كه بين فراگيران زن و مرد در رويكرد  (2006)

 كه  داري وجود دارد، در حالي يادگيري سحطي تفاوت معني
داري مشاهده  در رويكرد يادگيري عميق تفاوت معني

 رابطةهمچنين نتايج مطالعات مختلف بر وجود  شود؛ ينم
 و تحصيلي عملكرد و عميق يادگيري رويكرد بين مثبت

 كيدأمنفي بين رويكرد سطحي و عملكرد تحصيلي ت ةرابط
 (;Simons et al., 2004; Diseth, 2003اند كرده

(Husman et al., 2009. 
 گرفته،صورت هاي بررسي از بندي جمع با كلي، طور  به

 .داد نشان 1 شكل صورت به توان مي را تحقيق نظري ارچوبچ

                       

 
 تحقیق نظری چارچوب. 9 شكل
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ترين عوامل توليد در بخش كشاورزي به  از مهم يكي
توانند  مي كهاست  مربوطمنابع انساني فعال در اين بخش 

 از اين كنند؛توليد ايفا  يارتقا در را اي مالحظه انيشانقش 
 هاي شرطپيش و شرايط از يكي انساني منابع آموزش رو، 

رود. آموزش عالي  كشاورزي به شمار مي ةتوسع اصلي
كه نقش  استيكي از اركان اصلي آموزش عالي  كشاورزي

بسزايي در تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش كشاورزي 
نقشي را ايفا  ديباهاي كشاورزي  دانشكده نيبنابرادارد و 

كشاورزي پيشگام و نوآور محسوب  ةتوسعكه براي ند كن
با ذكر اين نكته كه  و شدشوند. با توجه به آنچه بيان 

هاي مهم  عملكرد تحصيلي دانشجويان يكي از شاخص
 ثيرأتبررسي  حاضر مقالةاست، هدف   ارزيابي نظام آموزش

پيشرفت بر رويكردهاي يادگيري و  ةانگيزباورهاي هوشي و 
 دستيابي. استكشاورزي  ةعملكرد تحصيلي دانشجويان رشت

 :است زير ياختصاص اهداف به حصول مستلزم هدف اين به

 مطالعه مورد دانشجويان فردي هاي ويژگي شناخت -

 رويكردهاي و هوشي باورهاي پيشرفت، انگيزة بررسي -
 دانشجويان يادگيري

 بر هوشي باورهاي و پيشرفتانگيزة  تأثير بررسي -
 دانشجويان يادگيري رويكردهاي

 تحصيلي عملكرد بر يادگيري رويكردهاي تأثير بررسي -
 دانشجويان

 

 ها روش و مواد
همبستگي است كه با  -توصيفي يتحقيق حاضر تحقيق

پيشرفت بر  ةانگيزثير باورهاي هوشي و أهدف بررسي ت
 ةرشترويكردهاي يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشجويان 

 كشاورزي صورت گرفته است. 
بود.   آوري اطالعات پرسشنامه تحقيق براي جمع ابزار
دانشجويان از مقياس  پيشرفت انگيزةبه  مربوط يها پرسش

 (,.Pintrich et alيادگيري يبراهاي انگيزشي  استراتژي

 رب هوشي باورهاي به مربوط يها پرسشاقتباس شد.  1991)
و باورهاي  هوش زمينةها و مطالعات در  بررسي تئوري اساس

بررسي رويكردهاي  يبرا همچنين شد؛هوشي تدوين 
 Biggs etفرايند مطالعه و يادگيري ةيادگيري، از پرسشنام

al.  (2001 استفاده شد )يادگيري رويكردهاي ارزيابي به كه 
 معدل اساس بر نيز دانشجويان تحصيلي عملكرد. پردازد مي
 (,.Garton et al شدمحاسبه  شدهگذرانده هاي نيمسال كل

(2002; Diseth & Martinsen, 2003 .يصور  روايي 

 استادان از تعدادي از نظرخواهي با شدهتدوين پرسشنامة
. پايايي ابزار تحقيق با شد تأييددر اين زمينه  نظرصاحب

 آلفاي محاسبةدانشجو و  30روش آزمون مقدماتي با 
 آلفاي. گرفتانجام  SPSS برنامةكرونباخ با استفاده از 

هاي مختلف پرسشنامه بيش از  براي بخش شدهمحاسبه
ين اعتبار مناسب ابزار براي به دست آمد كه مب 90/0

 ها بود.  دستيابي به داده
آماري تحقيق را دانشجويان شاغل به تحصيل در  ةجامع

 كشاورزي هاي دانشكده آموزشي هاي گروه كارشناسي  دورة
همدان، ايالم، شهيد باهنر  يسينا  بوعلي تهران، هاي دانشگاه

نفر بود.  6996كرمان و شيراز تشكيل دادند كه تعداد ايشان 
 شد آزمونپيش پرسشنامه 30 تعداد نمونه حجم تعيين يبرا
نفر به  273 مناسب نمونةفرمول كوكران تعداد  اساس بر و

گيري تصادفي انجام شد  دست آمد. براي انجام تحقيق نمونه
ا با كمك و همكاري تعدادي از دوستان ه پرسشنامه توزيع و

پس از تكميل  ،آمدهدستطالعات بها. گرفت صورتو رابطان 
و  9/11 نسخةSPSS افزار  با استفاده از نرم ،هاپرسشنامه

قرار گرفت.  تحليلوتجزيه مورد 16 نسخة Amosافزار  نرم
ها در دو بخش آمار توصيفي و آمار  تجزيه و تحليل داده

 استنباطي انجام شده است. 

 

 ها یافته
 پاسخگویان های ویژگي

 مطالعه، مورد افراد ميان از آمدهدست به هاي يافته اساس بر
 سني ميانگين. اند بوده مرد درصد 6/47 و زن درصد 4/92

 اطالعات اساس بر. بود سال 21 حدود در پاسخگويان
 4/60 و خانواده با پاسخگويان درصد 6/39 آمده،دست به

 پاسخگويان درصد 6/62. داشتند سكونت خوابگاه در درصد
شغل كشاورزي نداشتند و  نةيزمپيشين در  ةتجرب گونه هيچ
 نهيزم نيادر  پيشينتجربة  ازدرصد پاسخگويان  2/17تنها 

 در كه بودند مايل پاسخگويان درصد 9/66. بودند برخوردار
 كشاورزي ادامه تحصيل بدهند. ةرشت در نيز باالتر مقطع

 
پیشرفت، باورهای هوشي و رویكردهای یادگیری  ةانگیز

 دانشجویان

پيشرفت دانشجويان  ةهاي تحقيق درخصوص انگيز يافته
 9/22 دانشجويان پيشرفتانگيزة  نمرةنشان داد كه ميانگين 

توانست كسب  اي كه هر فرد مي نمره اساس بر. بود( 40)از 
و  دروني انگيزةدانشجويان به دو دسته  پيشرفت انگيزة ،كند
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درصد  3/62بيروني تقسيم شد. نتايج نشان داد كه 
بيروني هستند، در حالي  پيشرفت انگيزةدانشجويان داراي 

 دروني صورت  به دانشجويان درصد 7/37 پيشرفت انگيزةكه 
درخصوص باورهاي  آمدهدستبه نتايج اساس بر. است

ها  درصد آن 1/31دانشجويان هوش را ذاتي و  9/66هوشي، 
دانستند. نتايج درخصوص رويكردهاي  هوش را افزايشي مي

درصد دانشجويان از رويكرد  9/26آن بود كه  انگريبيادگيري 
ها از رويكرد يادگيري  درصد آن 1/71يادگيري سطحي و 

 دند.كر عميق استفاده مي
 پيشرفت، انگيزةمنظور تعيين تفاوت ميانگين  به

باورهاي هوشي و رويكردهاي يادگيري در دو گروه 
استيودنت استفاده شد  دانشجويان دختر و پسر از آزمون تي

 ،نتايج اساس بر. شود ميمشاهده  1كه نتايج آن در جدول 

 ةبين دانشجويان دختر با دانشجويان پسر از لحاظ انگيز
داري در سطح پنج درصد وجود  پيشرفت تفاوت آماري معني

 ةدهد كه انگيز مي  ميانگين دو گروه نشان ةدارد. مقايس
. استپيشرفت دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر 

آن بود كه بين باورهاي هوشي دانشجويان دختر  انگريبنتايج 
 داري وجود ندارد. و پسر تفاوت معني

درخصوص تفاوت ميانگين رويكردهاي يادگيري  نتايج
آن بود كه بين دانشجويان دختر با دانشجويان پسر از  انگريب

لحاظ استفاده از رويكردهاي يادگيري تفاوت آماري 
 ميانگين مقايسةداري در سطح پنج درصد وجود دارد.  معني

 مقابل در پسر دانشجويان كه دهد مي  نشان گروه دو
 استفاده يادگيري تر عميق رويكردهاي از دختر دانشجويان

 .كنند مي
 

 جنسیت اساس بر بررسي مورد متغیرهای میانگین تفاوت نتایج. 9 جدول
 احتمال t ميانگين تعداد جنسيت متغير

 پیشرفت ةانگیز
 91/22 136 مرد

*11/1- 647/6 
 24/23 143 زن

 هوشي باورهای
 99/29 136 مرد

06/1- 116/6 
 61/20 143 زن

 یادگیری رویكرد
 21/03 136 مرد

*61/2 649/6 
 72/01 143 زن

 54/5در سطح  یدار معني *

 
 اساس بر دانشجویان یادگیری رویكردهای بررسي

  مستقل متغیرهای

متغيرهاي مستقل بر متغير رويكردهاي  ثيرأت بررسي براي
سازي معادالت ساختاري با استفاده از  يادگيري از مدل

. به منظور بررسي برازش شد يريگ بهره Amosافزار  نرم
هاي برازش مرتبط استفاده شد كه نتايج آن  مدل از شاخص

نشان داده شده است. مقدار كاي اسكوير مدل  2در جدول 
بود. از تقسيم  6مدل  آزادي درجةبه دست آمد و  602/19

اسكوير  مدل مقدار كاي آزادي درجةمقدار كاي اسكوير بر 
را براي اين  3تا  2ن آيد. مقادير بي نسبي به دست مي

(. مقدار Ghasemi, 2010دانند ) مي قبول مورد شاخص
 انگريببه دست آمد كه  633/2كاي اسكوير نسبي مدل 

 CFIو  NFIميزان قابل قبول اين شاخص بود. دو شاخص 
تر باشند برازش كامل مدل را بيشتر  هرچه به يك نزديك

 منزلةبه  RMSEAشاخص  بودندهند و كم نشان مي
 مشاهده كه طورهمان(. Ibid) است مدل برازش مطلوبيت

 قابل مقدار داراي شدههاي گزارش تمام شاخص ،شود مي
توان گفت  مي نيبنابرا ؛هستند مدل برازش منظور به قبول

هاي مورد استفاده سازگاري و  كه در حالت كلي مدل با داده
 توافق دارد. 

  

 پژوهش مدل برازندگي های شاخص. 2 جدول
 شدهگزارش مقدار مطلوب معيار شاخص

NFI 16/6> 134/6 
CFI 16/6> 190/6 

RMSEA 60/6< 677/6 
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 به پژوهش مدل گرفته،صورت هاي تحليل به توجه با
 انگيزة: Ksi1آن، در كه است شده هئارا 2 شكل صورت

: رويكردهاي Eta: باورهاي هوشي و Ksi2 پيشرفت،
. اعداد روي پيكان مقادير استاندارد را نشان استيادگيري 

 دهد.  مي

 باورهاي متغير دو بين همبستگي ضريب 97/0 مقدار
دهد. با توجه به جهت  پيشرفت را نشان مي ةانگيز و هوشي

اي را منطقي  چنين نتيجه توان مثبت براي اين ضريب مي
تفسير كرد. از بين متغيرهاي آشكار باور هوشي ذاتي و باور 

 شده،هوشي افزايشي، با توجه به مقادير استاندارد برآورد
داراي  60/0شاخص باور هوشي افزايشي با ضريب 

 بنابراين و است هوشي باور يها نمرههمبستگي بيشتري با 
 پنهان متغير اين به مربوط محاسبات در بيشتري وزن
دارا به توجه با نيز دروني پيشرفت انگيزة. متغير ستدارا

 پيشرفت انگيزةضريب همبستگي باالتر با متغير پنهان  بودن
(، بيشترين وزن را در تعريف اين متغير پنهان 63/0)

 داراست. 

 

 
 پژوهش تجربي مدل. 2 شكل

 مسیر تحلیل
 ةوابست متغير بر تحقيق متغيرهاي ثيرأت بررسي منظور  به

 3 . جدولشد اقدام مسيرعملكرد تحصيلي، به انجام تحليل 
مستقيم، غير مستقيم و كل متغيرهاي مستقل بر متغير  آثار

در هر  ،مسير تحليل فرايند دردهد.  وابسته را نشان مي
مرحله يكي از متغيرها به عنوان متغير وابسته در تحليل 

بدين ترتيب متغيرهاي  ؛رگرسيون مورد استفاده قرار گرفتند
رويكرد يادگيري سطحي و رويكرد يادگيري عميق در دو 

 عملكرد. ندشدمرحله به عنوان متغيرهاي وابسته بررسي 
شده  گرفته نظر در تحقيق نهايي وابستةمتغير  ،تحصيلي

ثير هر متغير مستقل بر متغير وابسته از أاست. ميزان كل ت
 . است آمدهمستقيم و غير مستقيم به دست  آثارطريق جمع 

و  پيشرفت دروني آمده، انگيزة دست بر اساس نتايج به
و  باور هوشي افزايشي اثر منفي بر رويكرد يادگيري سطحي

اثر مثبت بر رويكرد يادگيري عميق داشتند. در مقابل، 
باور هوشي ذاتي اثر مثبت بر و  پيشرفت بيروني انگيزة

و اثر منفي بر رويكرد يادگيري  رويكرد يادگيري سطحي

عميق داشتند؛ همچنين انگيزة پيشرفت بيروني، باور هوشي 
ذاتي و رويكرد يادگيري سطحي تأثير منفي بر عملكرد 

لي و انگيزة پيشرفت دروني، باور هوشي افزايشي و تحصي
رويكرد يادگيري عميق تأثير مثبت بر عملكرد تحصيلي 

 دانشجويان داشتند.

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
ها  عملكرد تحصيلي فراگيران مراكز آموزشي از جمله دانشگاه

رو  هاي مهم در ارزيابي آموزش است و از اين  يكي از شاخص
رهاي تأثيرگذار بر عملكرد تحصيلي و انديشيدن بررسي متغي

تمهيداتي براي بهبود اين متغيرها، تالشي اثربخش براي 
جامة عمل پوشاندن به بهبود كيفيت آموزش و موفقيت آتي 

نتايج تحقيق درخصوص رود.  فراگيران در جامعه به شمار مي
بيش از نيمي از  نشان داد كه دانشجويانپيشرفت  ةانگيز

ان داراي انگيزة پيشرفت بيروني بودند. با توجه به پاسخگوي
تأثير انگيزة پيشرفت بر عملكرد دانشگاهي و نيز موفقيت 

كند عواملي كه  آتي دانشجويان، مديريت صحيح ايجاب مي
خوبي مد  گذارند به بر انگيزة پيشرفت دانشجويان تأثير مي
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نظر و توجه قرار گيرند و نيز تالش شود تا با تمهيدات 
ناسب انگيزة بيروني دانشجويان به انگيزة دروني تبديل م

شود تا مطالعه و تالش دانشجويان تنها به دليل كسب نمره 

و تشويق محدود نشود بلكه با لذت دروني و كسب مهارت و 
تبحر در رشتة خود براي تالش در دستيابي به توسعة پايدار 

 كشاورزي به يادگيري مطالب بپردازند.
 

 وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای کل و مستقیم غیر مستقیم، آثار. 3 جدول

 مستقل متغير وابسته متغير
 استاندارد ضرايب

 كل مستقيم غير مستقيم

 تحصیلي عملكرد

 -243/6 - -243/6 یادگیری سطحي رویكرد

 104/6 - 104/6 رویكرد یادگیری عمیق

 -333/6 -600/6 -247/6 پیشرفت بیروني ةانگیز

 101/6 673/6 160/6 پیشرفت درونيانگیزة 

 -390/6 -610/6 -202/6 باور هوشي ذاتي

 312/6 601/6 291/6 باور هوشي افزایشي

 رویكرد یادگیری سطحي

 293/6 - 293/6 پیشرفت بیروني ةانگیز

 -234/6 - -234/6 پیشرفت دروني ةانگیز

 124/6 - 124/6 باور هوشي ذاتي

 -190/6 - -190/6 باور هوشي افزایشي

 رویكرد یادگیری عمیق

 -130/6 - -130/6 پیشرفت بیروني ةانگیز

 610/6 - 610/6 پیشرفت دروني ةانگیز

 -391/6 - -391/6 باور هوشي ذاتي

 129/6 - 129/6 باور هوشي افزایشي

 
 

 با دختر دانشجويان بين آمده،دستبه نتايج اساس بر
پيشرفت تفاوت آماري  ةانگيز لحاظ از پسر دانشجويان

 Pintrich داري مشاهده شد. اين يافته با نتايج تحقيق  معني

& Linnenbrink(2002 همخواني دارد. نتايج )آن  انگريب
بود كه بين باورهاي هوشي دانشجويان دختر و پسر تفاوت 

 .Dweck et alداري وجود ندارد. اين يافته با نتايج  معني
دختران در مقايسه با پسران بيشتر  هنكيا بر يمبن (1978)
 .ندارد همخواني دارند اعتقاد هوش بودنذاتي ةبه نظري

آن بود كه  انگريبرويكردهاي يادگيري، نتايج  درخصوص
بين دانشجويان دختر با دانشجويان پسر از لحاظ استفاده از 

داري وجود دارد.  رويكردهاي يادگيري تفاوت آماري معني
 Miller & Smith( و 2000) Zhang اين يافته با نتايج

جنسيت با رويكرد يادگيري  ارتباط بر يمبن (2005)
 همخواني دارد.

دروني و  پيشرفت يزةانگ آمده،دستبه نتايج اساس بر
باور هوشي افزايشي اثر منفي بر رويكرد يادگيري سطحي و 
اثر مثبت بر رويكرد يادگيري عميق داشتند. در مقابل، 

 بر مثبت اثر ذاتي هوشي باور و بيروني پيشرفت انگيزة

 يادگيري رويكرد بر منفي اثر و سطحي يادگيري رويكرد
توان گفت رويكردهاي  اساس مي اين بر. داشتند عميق

. است مطالعه براي دانشجويان هاي انگيزه از متأثريادگيري 
 درس شكست از ترس خاطر به دانشجويان كه زماني

بيشتر به استفاده از راهبردهاي مرتبط با رويكرد  ،خوانند مي
 رو وار طوطي كردنسطحي مطالعه و يادگيري مانند حفظ

فهميدن معناي  ها آن انگيزة اگر كه  حالي در آورند؛ مي
 كنند؛ ميراهبردهاي عميق استفاده  از باشد،زيربنايي مطالب 

پيشرفت بيروني، باور  ةانگيز كه داد نشان نتايج نيا بر افزون
 بر منفي ثيرأهوشي ذاتي و رويكرد يادگيري سطحي ت

 هوشي باور دروني، پيشرفت انگيزه و تحصيلي عملكرد
مثبت بر عملكرد  ثيرأت عميق يادگيري رويكرد و افزايشي

 .Simons et alتحصيلي دانشجويان داشتند. نتايج مطالعات 
مثبت بين  ةرابط وجود بر نيزDiseth (2003 )( و 2004)

منفي  ةرويكرد يادگيري عميق و عملكرد تحصيلي و رابط
اند.  كرده كيدأبين رويكرد سطحي و عملكرد تحصيلي ت

Dweck (2000)  عملكرد و هوشي باورهاي بين رابطةبه 
 ،شود مي مشاهده كه طورهمان. است  كرده اشاره تحصيلي



 9313 تابستان، 2 شماره، 54 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      375

بين نتايج اين تحقيق و تحقيقات ذكرشده همخواني وجود 
 دارد.

 از استادانشود  پيشنهاد مي آمده،دستبه نتايج اساس بر
امتحان براي برانگيختن دانشجويان  ةابزاري از نمر ةاستفاد

و در مقابل بر درك  كنند يخودداربه مطالعه و يادگيري 
 به بيشتر دانشجو از ارزشيابي شيوةمطالب تكيه كنند. اگر 

 كردنحفظ باشد، مربوطشناختي  ةحيط پايين طبقات
كه  حالي در. بود خواهد موفقيت براي مهم تدبيري مطالب

شناختي طرح شود،  ةحيط باالتر طبقات از ها پرسشاگر 
دانشجويان ناگزير به استفاده از راهبردهاي عميق خواهند 

 يكتب يهاآزمون بر عالوه استادانتا  شوديم شنهاديبود. پ
 ييتوانا و دانش يابيارزش مالك زين را يعملكرد يهاآزمون

 استادانشود تا  همچنين پيشنهاد مي ؛دهند قرار انيدانشجو
 كه كنند استفاده هايي شيوه از دانشجويان ارزيابي براي

 .آورد فراهم را خالق و نقادانه تفكر امكان
 افزايش يبراهاي مطالعه و يادگيري  آنجا كه مهارت از

 اينضروري است  است، مؤثرعملكرد تحصيلي دانشجويان 
 دانشجويان به آموزشي هاي كارگاه و ها دوره قالب در ها مهارت

چنانچه فراگيران نسبت به رويكردهاي  رايز ؛شود آموخته
ها را  هاي مطالعه آگاهي داشته باشند و آن يادگيري و مهارت

 در .كنندتوانند موفقيت بيشتري كسب  كار ببندند، مي به
 ميان در پيشرفت انگيزةنهايت، به منظور جلوگيري از كاهش 

 به كشاورزي هاي دانشكده در تا شود مي پيشنهاد دانشجويان
 با و شود داده بيشتري بهاي شغلي و تحصيلي هاي مشاوره
كشاورزي  ةزمين در موفق كارآفرينان و صاحبنظران از دعوت

تصور  علت  به كه -پيشرفت دانشجويان ةاز كاهش انگيز
التحصيالن اين رشته  اي مبهم درخصوص اشتغال فارغ آينده
آغاز هر  در شوديم شنهاديپ نيهمچن ؛شود جلوگيري -است

 وارد تازه انيدانشجو يبرا يهيجلسات توج يليسال تحص
 يها يژگيو حيجلسات به تشر نيدر ا وبرگزار  يكشاورزرشتة 

 يشغل ندةيآو  يشغل يهافرصت كار، بازار ،يكشاورز ةرشت
امر سبب ادراك  نيرشته پرداخته شود. ا نيا آموختگاندانش

تالش  جهيخود و در نت يليتحص رشتةاز  انيدرست دانشجو
 را ندهيآ به ديام و شوديم هافرصت از يريگبهره يبرا شتريب

 .دهديم شيافزا هاآن در
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