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Background and Objectives: The main purpose of this study was to investigate the relationship 
between epistemological beliefs and academic (cognitive-behavioral) involvement and academic 
achievement of English language among theoretical high school students in Chaypareh in the 
academic year 2021-2022.  

Methods: The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in 

terms of data collection. The study sample was 285 theoretical high school students who were 

selected from a population of 1053 (424 boys and 629 girls) using stratified simple accident. 

Schumer (1990) epistemological questionnaire and Friedrix et al.'s (2004) academic engagement 

questionnaire were used to measure research variables. Students' academic achievement in 

English was also assessed by examining their average scores in this course in two ways: self-

reporting and reviewing academic transcripts. Descriptive statistics, one-way analysis of variance, 

Pearson correlation and multiple regression analysis were used to analyze the data.  

Findings: The results showed that the educational status of students in English was unfavorable 

and the results of one-way analysis of variance did not show a significant difference and other 

results showed that between epistemological beliefs with cognitive, behavioral involvement and 

English academic achievement between Students have an inverse and significant relationship. The 

results of regression analysis also indicated that among the components of epistemological beliefs 

and cognitive and behavioral conflict, only the component of innate learning ability was able to 

predict English academic achievement among students.  

Conclusion: According to the results of this study, it is recommended to all those involved and 

implementers of the educational system in education, to provide the necessary context for 

strengthening epistemological beliefs about English language lessons in high school.  
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 چکیده 

 تحصیلی   پیشرفت، درگیری تحصیلی، معرفت شناختی باورهای  کلمات کلیدی:

اهداف:   و  حاضر،  پیشینه  تحقیق  اصلی  معرفتهدف  باورهای  رابطه  )شناختیبررسی  تحصیلی  درگیری  با  و    -شناختی  رفتاری( 

 .بود  1399-1400آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در سال تحصیلی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش

 285. نمونه مورد مطالعه ها توصیفی از نوع همبستگی بودروش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها:  روش

نفر دختر( و با استفاده از نمونه    629نفر پسر و    424)  1053نفر دانش آموز دوره متوسطه نظری بودند که از جامعه ای به حجم  

شدند.   انتخاب  ساده  تصادفی  اندازهگیری  تحقیق گیری  جهت  معرفت  از  متغیرهای  )پرسشنامه  شومر  پرسشنامه  1990شناختی  و   )

استفاده شد. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در زبان انگلیسی هم از طریق بررسی  (  2004فریدریکس و همکاران )حصیلی  تدرگیری

میانگین نمرات آنها در این واحد درسی به دو روش خودگزارش دهی و بررسی کارنامه تحصیلی مورد سنجش واقع شد. برای تجزیه و 

 حلیل واریانس یک راهه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. های آمار توصیفی، تها از روش تحلیل داده

انگلیسی نامطلوب بود و نتایج تحلیل  وضعیت تحصیلی دانشها نشان داد که  بررسی یافتهها:  یافته واریانس  آموزان در درس زبان 

بین باورهای معرفت شناختی با درگیری تحصیلی) شناختی، نیز تفاوت معناداری را نشان نداد و سایر نتایج نشان داد که  راهه  یک

دانش بین  در  انگلیسی  زبان  پیشرفت تحصیلی  و  تحلیل رفتاری(  نتایج  دارد. همچنین  داری وجود  معنی  و  رابطه معکوس  آموزان 

ذاتی  ها مولفه توانایی  شناسی و درگیری شناختی و رفتاری، تنرگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مولفه های باورهای معرفت

 آموزان بود. بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانشقادر به پیشیادگیری  

شود،  اندرکاران و مجریان نظام آموزشی در آموزش و پرورش توصیه میبا توجه به نتایج این پژوهش، به تمامی دستگیری:  نتیجه 

 زمینه و بستر الزم را برای تقویت باورهای معرفت شناختی نسبت به درس زبان انگلیسی در دوره متوسطه را فراهم نمایند.   
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 مقدمه

آموز اشاره  ای از وضعیت تحصیلی دانشتحقیق به جلوه  اصلی پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از متغیرهای  

پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده  همچنین    (. 1396الهویردی زاده و تمرزاده آذر،  )داداش زاده،  دارد  

به   یا  ارایه شده  از دروس  اکتسابی حاصل  فرد در موضوعات  بیانیا  اکتسابی  یا  آموخته شده  توانایی    دیگر، 

، به نقل  1و برالینر  گیجشود )گیری می، اندازههای استاندارد شدهی آزموندانند که به وسیلهآموزشگاهی می

سیف، که  (.  1391از  حالی  تواناییتحقیقاتبیشتر  در  اصلی  ،  عامل  را  حافظه  و  هوش  همچون  ذهنی  های 

در پیشرفت    فردی های  دانستند. اما امروزه مشخص شده که تفاوتمی  فراگیران  یادگیری و پیشرفت تحصیلی 

ندارد؛   بستگی  آنها  حافظه  و  هوش  میزان  به  تنها  با    نکاتبلکه  تحصیلی  ناچیزی  همبستگی  که  دیگری 

)امامیتوانایی موثرند  تحصیلی  پیشرفت  در  دارند  فرد  ذهنی  شمسهای  و  میان،    (. 1393آباد، پور  این  در 

باشد  به عنوان یک چالش مطرح می  آموزانپیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانشمشکالت مربوط به  

به  پژوهشو   که  نیز  متعددی  برنامههای  پرداختهمطالعه  کشورمان  در  متوسطه  دوره  ناکارآمدی  درسی  اند 

کرده تأیید  دوره  این  در  را  انگلیسی  زبان  جمله آموزش  از  که  گرفته   اند؛  تجربی صورت  نتایج    تحقیقات  به 

) های  پژوهش بودن    ( 1391مددلو  مشهود  یادگیبر  دانشضعف  بین  در  انگلیسی  زبان  درس  آموزان  ری 

( بر نامطلوب بودن وضعیت تحصیلی  1390عبداللهی، فراهانی و ابراهیمی )  آذربایجان غربی،  متوسطه استان

داوودی  دانش و  انگلیسی  زبان  در درس  نامناسب  1393)آموزان  بر وضعیت  زبان  ( مبنی  تحصیلی  پیشرفت 

کرد.   اشاره  که  انگلیسی  کرد  اضافه  باید  آموزشی،  همچنین  نظام  در  مهم  ابعاد  از  تحصیلی  یکی  پیشرفت 

  عنوان سنجش کیفیت آموزش  و مهم  توان از آن به عنوان شاخص عمدة  دانشجویان زبان انگلیسی است و می

نتایج آزمون  را  پیشرفت تحصیلی   اکثرا  .کرد  نهایی موردسنجش قرار  براساس  و نمراتی را که    دهند می های 

از میزان    کنند، نشانمیوس مختلف کسب  های مختلف تحصیلی و در دردانش آموزان زبان انگلیسی در دوره

می  تلقی  آنان  تحصیلی  )عبداللهی،  پیشرفت  ابراهیمیکنند  و  پیشرفت  1391،  فراهانی  میزان  کل  در   .)

آموزشی است؛ که براساس   هایکارآیی نظام  ها و معیارهاییان زبان انگلیسی یکی از مالكتحصیلی دانشجو

مؤثر    و نکات  شوند. بنابراین تحلیل و بررسی عوامل ارزشیابی می نمرات کسب شده در پایان هر ترم تحصیلی  

زمینهبر پیشرفت تحصیلی می  بهبود    گردد ساز اخذ تصمیماتی  تواند  را  کارآیی درونی  زمینه  دادهکه  های  و 

 (. 1393سازد )داوودی، بهبود نظام آموزشی را فراهم می

شناسی یکی از قلمروهای اصلی و مهم فلسفه است که به ماهیت و نیز توجیه معرفت  معرفتهمچنین مفهوم  

در باب روند تحول    پردازد. امروزه نیز، روانشناسان و متخصصان آموزش و پرورش به نحوی فزایندهمیبشری  

ها  سند، نظریهشناشناختی انسان ها نظیر این که؛ افراد چگونه پدیدارهای هستی را میو نیز باورهای معرفت

آن که  باورهایی  شیوهو  چه  به  و  چیست  دارند،  فهمیدن  و  دانستن  درباره  معرفت     ها  مفروضات  روشی  و 

می  اثر  استدالل  و  تفکر  شناختی  فرایندهای  بر  دادهشناختی  نشان  عالقه  قلی  گذارد،  و  ورکی  )شعبانی  اند 

معرفت(.  1392زاده، مدرسه،  تفکر  یادگیری  با  فقط  نه  مادامشناختی،  یادگیری  مهم  عناصر  با  و  بلکه  العمر 

معرفت باورهای  توسعه  دارد.  ارتباط  مدرسه  خارج  و  مدرسه  در  در  همیشگی  مهمی  خیلی  نقش  شناختی، 

فرصت و  علمی  دانش  سازماندهی  مفهومی،  تغییرهای  دانشتسهیل  یادگیری  می های  ایفاء  کند  آموزان 

 
1- Gage and Berliner 



 CIPJ. Vol .1, No. 4 (Winter 2022)                                                44                           4 شماره **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

 

می(.  2008،  1)بیوهل  مهم  موارد  این  از  باشد.  ت یکی  تحصیلی  درگیری  شامل  درگیری  واند  خصوص  در 

شوند، توجه و تعهد زیادی دارند، زیرا  آموزانی که درگیر تکالیف درسی می دانشتحصیلی باید اشاره داشت که 

فعالیت و  تکالیف  انجام  )برای  هستند  قائل  ارزش  درس  به  مربوط  و  های  آذر  خضری  لواسانی،  غالمعلی 

که  1390امانی، کرد  اشاره  باید  همچنین  که   (.  امید  این  به  کند  تمرین  را  رفتاری  شخص  که  زمان  هر 

یادگیری کسب شده در اجرای شکل دیگری از آن رفتار مؤثر باشد، انتقال را مدنظر قرار داده است. انتقال  

نهایی از آموزش و یادگیری، انتقال آموخته ها به سطح    مهمترین راه تخمین یادگیری است و در واقع هدف

 (. 1394رفتار است )متقی و بهزادفر،  

زبـانی   انگلیسی  زبان  سو  یک  از  که  است  این  حاضر  تحقیق  موضوع  طرح  از  محقق  دغدغه  بنابراین 

از درس بـین یکـی  و  مـیالمللـی  انـسانی  علـوم  رشـته  مهـم  از  دانش  .باشـد هـای  تا  آموزان  کالس هشتم 

های زیادی برای آموزش آن صرف  کالس دوازدهم متوسطه درسی با عنـوان زبـان انگلیـسی دارنـد و هزینه

آنها میمی از  زمانی که  اما  انگلیسی  خواهید یک جملـه کنند،  زبان  بزنند   با  و  سختیبـا    حرف  مشکالت  ها 

شوند به علت  ن بـا رفـرنسهـای التـین روبـرو میشوند. همچنین در دانشگاه وقتی دانشجویافراوانی روبرو می

عدم تسلط بر زبان با مشکالت زیادی روبرو شده و ایـن امـر باعـث مـیشـود کیفیـت آموزش پایین بیاید و  

به مشاهدات خود همواره دانش    توجهبا    پژوهشگرخبر باشند. از سوی دیگـر،  دانشجویان از علم روز دنیا بی

ست که چنانچه باید در تحصیل و یادگیری درگیر نبوده و عملکرد یادگیری ایشان همواره  آموزانی را دیده ا

مورد انتقاد قرار داشته است، به طوری که برداشت و نگرش دانش آموزان به یادگیری در درگیری تحصیلی  

 (. 1393)داوودی،   تاثیر گذار بوده است

می  واقع  انگلیسیدر  زبان  آموزش  که  نمود  اذعان  بحث  توان  کار  یک  خارجی  زبان  یک  عنوان  در  به  انگیز 

یکی از چالش های اساسی فرا    یقیناکشورهای در حال توسعه بطور اعم و در کشور ما به گونه خاص است.  

روی وزارت آموزش و پرورش ایران، آموزش زبان انگلیسی به نحو شایسته است که متأسفانه تاکنون در سطح  

طبیعتاً یادگیری و پیشرفت    . (1398،  مقیمیو    قدمفارانی، پیشطباطبایی)  مدارس این امر محقق نشده است

و سایر دروس متأثر از علل و عوامل فردی و محیطی گوناگونی    آموزان در زمینه زبان انگلیسی تحصیلی دانش

است که امکان بررسی تمامی متغیرهای اثرگذار در این زمینه در یک تحقیق علمی عمالً امکان پذیر نیست. 

های آموزشی و از  یکی از عوامل مهم اثرگذار در این زمینه، ویژگی های فردی و شناختی یادگیرندگان نظام

د جمله  است.  آن  شناختی  معرفت  باورهای  و  تحصیلی  زمینهرگیری  همین    های پژوهش  نتایج  خالصه  در 

(،  1393داودی )  (،1391نژاد و آیرملو )(، سلیمان1390عبدالهی و همکاران )(،  1390)  و همکاران   لواسانی

 ( )اعتصامی   ،(1393آذریان  صیف  و  )  (، 1395فر  همکاران  زادهداداش   (،1396سواری  خلجی    (،1396)  و 

هامر و البای    (،2010)   2مک نامارا   (، 2010(، ویلسون ) 2009شومر )  ،( 1397)  پور و همکاران غالم  (، 1397)

موید این مطلب    (2019)  5(، ایمز 2015(، شومر و همکاران )2015)  4(، زیگلر 2015)  3ارسالنتاش   (،2011)

که   شناختیهستند  معرفت  م  باورهای  بر  باشند.تغیرهای  قادرند،  داشته  اثر  باورهای  همچنین    تحصیلی 

 
1. Buehl 

2. Mcnamara 
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4. Ziegler   
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باورهای  دربرگیرنده  شناختی  است  معرفت  آن  اکتساب  نحوه  و  علم  درباره  افراد  هاسمن  شخصی  و  ، 1)شل 

نظامی از عقاید کم و بیش مستقل معرفی کرد. او در    باورهای معرفت شناختی رانیز    (1990)2شومر (.  2013

عقیده نسبت به ساده بودن دانش، عقیده مطلق انگاری دانش،    شاملبخش را عنوان کرد که    چهاراین زمینه  

باورهای    که   گفت   توانبطورکلی می .  یادگیری و عقیده راجع به یادگیری سریع  عقیده ذاتی دانستن توانایی 

فرایند  شناختی،  می   معرفت  قرار  تاثیر  تحت  را  یادگیری  و  از  )  دهد یاددهی  نقل  شومر به  (.  3،2009دوییلو 

راهبردهای از  استفاده  در  ما  بودن  فعال  نظیر  ما  انگیزشی  باورهای  شناختی،  معرفت  و    باورهای  یادگیری 

موید  ز  نی(. تحقیقات صورت گرفته  2013)شل و هاسمن،    دهند عملکرد تحصیلی ما را نیز تحت تاثیر قرار می 

باشند،    باورهای معرفت شناختیاین مطلب هستند که   اثر داشته  بر متغیرهای تحصیلی  ف  لذا هد   قادرند، 

رابطه  بررسی  حاضر،  شناختی  باورهای  تحقیق  )  بامعرفت  تحصیلی  پیشرفت    (رفتاری  -شناختی درگیری  و 

 می باشد. آموزان دوره متوسطه نظری تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش

 

 روش پژوهش

ها،  ربردی و از نظر روش گردآوری دادهوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق و هدف آن از نظر هدف، کاژپ

آموزان دوره متوسطه نظری  کلیه دانشجامعه آماری این تحقیق شامل  باشد.  توصیفی از نوع همبستگی می

باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول  دختر( می  629پسر و   424)   1053شهرستان چایپاره به تعداد 

نفر( بود.    170نفر و پسر    115)دختر    سادهگیری تصادفی  روش نمونه همچنین،    محاسبه شد.  285مورگان،  

آموزان  دانشباورهای معرفت شناختی  گیری  برای اندازهدازه گیری متغیرهای تحقیق پرسشنامه بود.  ابزار ان

سوال است که به    63این پرسشنامه شامل  شود.  ( استفاده می1990)  4از پرسشنامه معرفت شناختی شومر 

معرفت باورهای  سنجش  برای  عاملی،  چند  سازه  یک  آموزان،  عنوان  دانش  مورد  شناختی  گسترده  بطور 

 استفاده قرارگرفته است. عوامل این پرسشنامه عبارتند از: 

،  38،  54،  63،  59،  58،  56،  11،  16،  17،  19،  22،  23،  30،   33های  الف( ساده بودن دانش شامل گویه

به دنبال یک پاسخ بودن و اجتناب از  می باشد. به معنی این است که دانش آموزان    14،  18،  31،  35،  37

 دت بخشیدن به اطالعات می باشد.وح

می باشد. به معنی این    61،  48،  34،  21،  12،  2،  42،44،  41،  27،  9های   ب( قطعیت دانش شامل گویه

 ابهام  را رفع کرده و باور دارد که علم قطعی است.کند تا است که دانش آموزان تالش نمی

می باشد. به معنی این است که دانش  46،  45،  13،  7،  40،3،6،  36  ،29،  5های  ج( منبع دانش شامل گویه

 کند و روش عدم انتقاد از مراجع علمی را در پیش می گیرد. مراجع علمی اتکا می آموزان 

می باشد.    49،  43،  26،  25،  62،  32،  28، 15، 4،  57، 55، 47،  8های  د( توانایی ذاتی یادگیری شامل گویه

پذیرد که یادگیری آموختنی  توانایی یادگیری ذاتی اعتقاد دارد و میبه  به این معنی است که دانش آموزان  

 نیست و نیز موفقیت ربطی به تالش زیاد ندارد.

 
1. Shell& Husman 

2. Schommer 

3. Duell& Schommer 

4. Schommer  
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می باشد. به معنی این    53،  51،  60،  50،  39،  10  ،1،  52،  24،  20ه( یادگیری سریع شامل گویه های   

اینکه   به  اعتقاد دارد  اولین تالاست که دانش آموزان  اتفاق مییادگیری در  افتد، یادگیری سریع و آنی  ش 

 .است و تالش مداوم اتالف وقت است

از پاسخ لیکرت  دهندگان خواسته میدر این پرسشنامه  شود عقیده شان را درباره هر سوال در یک مقیاس 

به   های پرسشنامه نیزای از یک )کامالً مخالف( تا چهار )کامالً موافق( مشخص کند. برخی از سوال چهار درجه

همچنین  هاست.  شود. نمرات باال در هر عامل حاکی از باورهای خام آزمودنیگذاری میصورت معکوس نمره

بین آن  ی روانشناختی تربیتی و روایی پیششناختی را صاحب نظران حوزهروایی محتوایی پرسشنامه معرفت

نیز تاییدکردهبافت  در  را  پایایی  2009آیکینز )-اند. دوئل و شومرهای متعدد یادگیری  با    0/  74(، ضریب  را 

  0/ 58تا    63/0استفاده از روش بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ رابرای هر یک از عوامل پرسشنامه در دامنه  

تایید و پایایی آن از طریق  وایی پرسشنامه توسط اساتید رشته  همچنین در تحقیق حاضر، ر  اند.گزارش کرده 

 بدست آمد.  0/ 809ضریب آلفای کرونباخ،  

اندازه )شناختیدرگیری  گیری  برای  از    رفتاری( -تحصیلی  آموزان  تحصیلی  دانش  درگیری  پرسشنامه 

پرسشنامه درگیری تحصیلی توسط فریدریکس و همکاران    شود. استفاده می(  2004و همکاران )   1فریدریکس

همکاران  ( به منظور سنجش درگیری شناختی و رفتاری طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط 2004)

دارای    حوزه  پرسشنامه  این  است.  مولفه  15اعتباریابی شده  و سه  )گویهدرگیری سوال  الی    7های  شناختی 

) (، درگیری11 انگیزشی )15ی  ال   12رفتاری  بر اساس طیف پنج گزینه( می6الی    1( و درگیری  ای  باشد و 

کالس  در  دارم  )دوست  مانند  سواالتی  با  و  لیکرت  شناختی  درگیری  سنجش  به  کنم(  شرکت  درسی  های 

می از    .پردازدرفتاری  آن  پایایی  و  تایید  راهنما  استاد  توسط  پرسشنامه  روایی  حاضر،  تحقیق  در  همچنین 

کرونباخ،   آلفای  ضریب  آمد.  785/0طریق  برای  بدست  میانگین  پیشرفت  همچنین  انگلیسی  زبان  تحصیلی 

و  دهی  باشد که بر اساس خودگزارش آموزان در دروس زبان انگلیسی در دوره متوسطه مینهایی دانش  نمره 

های آماری توصیفی  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آموزان حاصل شد.بررسی پرونده تحصیلی دانش 

بر معیاراستفاده شد.  انحراف  واریانس،  میانگین،  نمودارها،  نمرات  مثل جداول،  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  ای 

کولموگروف   آزمون  از  شد.    –متغیرها  استفاده  به  اسمیرنوف  توجه  دادهنرمالبا  تحلیل  بودن  آزمون  از  ها 

 راهه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد.  واریانس یک

 

 هایافته

پسر   آموزان  دانش  مطالعه،  مورد  نمونه  کل  فراوانی    115از  درصد  و  دارای    40نفر  دختر  آموزان  دانش  و 

شترین فراوانی و درصد فراوانی مربوط به دانش آموزان  است. بدین ترتیب بی  60و درصد فراوانی   170فراوانی  

و فراوانی    54نفر و درصد فراوانی    155پسر است. همچنین دانش آموزان مشغول به تحصیل در رشته تجربی 

و فراوانی دانش آموزان مشغول در رشته    19نفر و درصد فراوانی    54دانش آموزان مشغول در رشته  ریاضی  

ف  76انسانی   فراوانی    69نفر و درصد فراوانی    197آموزان ساکن در شهر  است. دانش  27راوانی  و  درصد  و 

 
1 Fredericks   
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است. وضعیت توصیفی متغیرهای تحقیق نیز در    31نفر و درصد فراوانی    88آموزان  ساکن در روستا  دانش

 آمده است.   1جدول شماره 

 های توصیفی متغیرهای تحقیق :  یافته 1جدول 

 

-می   25/18و نمره باال مساوی    10، در متغیر زبان انگلیسی، نمره پایین مساوی  1با توجه به نتایج جدول  

آمده که مساوی   نمره بدست  به  با عنایت  آموزان دوره    76/13باشد،  لذا وضعیت تحصیلی دانش  باشد،  می 

باشد. همچنین در متغیر، باورهای  زبان انگلیسی در حد پایین میمتوسطه نظری شهرستان چایپاره در درس  

مساوی   پایین  نمره  مساوی    101معرفت شناختی،  باال  نمره  معرفت    214و  باورهای  وضعیت  لذا  باشد،  می 

متغیر،   باشد. همچنین در  پایین می  آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در حد  شناختی دانش 

می باشد، با عنایت به نمره بدست آمده که    20و نمره باال مساوی    5ره پایین مساوی  درگیری شناختی، نم

آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره  باشد، لذا وضعیت درگیری شناختی دانشمی  14/ 53مساوی  

می    16و نمره باال مساوی    5در حد باال می باشد. همچنین در متغیر، درگیری رفتاری، نمره پایین مساوی  

می باشد، لذا وضعیت درگیری رفتاری دانش آموزان    53/14باشد، با عنایت به نمره بدست آمده که مساوی  

 دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در حد باال می باشد.

استفاده شده است که در جدول    ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف همچنین جهت بررسی نرمال بودن داده ها  

 شود. زیر مشاهده می 

، بررسی نرمال بودن داده ها2جدول   
 سطح معنی داری  کولموگروف اسمیرنوف  آماره ها/ متغیرها 

 117/0 125/0 باورها معرفت شناختی 

 199/0 110/0 ساده بودن دانش 

 188/0 114/0 قطعیت دانش 

 179/0 113/0 منبع دانش 

 078/0 132/0 توانایی ذاتی یادگیری 

 199/0 110/0 یادگیری سریع 

 095/0 128/0 درگیری شناختی 

 142/0 119/0 درگیری رفتاری 

 146/0 116/0 انگلیسی  زبان درس

 

 میانگین  تعداد آماره متغیر 
انحراف  

 معیار 

خطای استاندارد  

 میانگین 

حداقل  

 آماره

دامنه  

 تغیرات 

حداکثر  

 آماره

 214 113 101 9/1 14/32 52/142 285 باورها معرفت شناختی 

 20 15 5 14/0 41/2 53/14 285 درگیری شناختی 

 16 12 4 11/0 02/2 58/11 285 درگیری رفتاری 

 تحصیلیپیشرفت

 انگلیسی زبان
285 76/13 37/2 14/0 10 25/8 25/18 
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تحقیق    2همانطور که در جدول   اجرای متغیر های  از  آمده  نمرات بدست  اطمینان،  از  مشاهده می شود  با 

 نرمال بوده و از توزیع بهنجاری برخودار است. 

آموزان در درس زبان انگلیسی، ابعـاد اینکه آیا در زمینه پیشرفت تحصیلی دانشهمچنین برای بررسی سوال  

ــوزان رشــته ــش آم ــین دان ــت شناســی، ب ــاری( و باورهــای معرف ــری تحصــیلی )شــناختی، رفت ــای درگی ه

تحصیلی)ریاضی، تجربی و انسانی(  مختلف تفاوت معناداری وجود دارد از تحلیل واریـانس یـک راهـه بـرای 

تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی و درگیری تحصیلی )شـناختی، رفتـاری( در   مقایسه پیشرفت

 سه گروه )ریاضی، تجربی و انسانی( استفاده شده است.

: مقایسه پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی، درگیری شناختی و رفتاری بر اساس رشته تحصیلی3جدول   
 / آماره

 متغیرها
 منبع تغییرات

مجموع  

 مجذورات 
 درجه آزادی 

میانگین  

 مجذورات 
 Fمقدار 

سطح  

 معناداری 

پیشرفت تحصیلی زبان  

 انگلیسی 

 368/0 2 736/0 بین گروه ها 

 232/0 282 37/65 درون گروه ها  206/0 58/1

  284 11/66 کل

 شناختی باورهای معرفت 

 254/0 2 761/0 بین گروه ها 

 211/0 282 23/67 درون گروه ها  201/0 38/1

  284 42/54 کل

 درگیری شناختی 

 365/0 2 731/0 ها بین گروه

 254/0 282 72/71 ها درون گروه 239/0 43/1

  284 45/72 کل

 درگیری رفتاری 

 4/9 2 8/18 ها بین گروه

 63/5 282 62/1587 ها درون گروه 19/0 67/1

  284  کل

 

و سطح    284است و درجه آزادی کل هم برابر  67/1،  43/1  ،38/1    ،58/1ترتیب برابر با  به    f،  3طبق جدول  

باالتر   هم  می   05/0معناداری  نتیجه  پس  درگیری  است،  و  انگلیسی  زبان  درس  میانگین  بین  که  گیریم 

تفاوت معناداری وجود   انسانی(  تحصیلی )شناختی، رفتاری( در سه گروه رشته تحصیلی )ریاضی، تجربی و 

 همبستگی آزمون نتایج . شد  استفاده پیرسون همبستگی از  متغیرها بین ارتباط بررسی جهتسپس  ندارد.  

معرفت شناختی  بین باورهایه  ک دهد می  نشانآزمون   نتایجکه    است؛ شده آورده 4 شماره جدول در پیرسون

دانش آموزان دوره متوسط نظری شهرستان چایپاره با ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی و رفتاری( و پیشرفت  

 تحصیلی آنها در درس زبان انگلیسی رابطه معنادار وجود دارد.  

معرفت شناختی با ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی و رفتاری( : ضریب همبستگی بین باورهای4جدول   

 معرفت شناسی رهایباو 

 )شناختی(  درگیری تحصیلی
 -371/0 همبستگی پیرسون 

 001/0 سطح معنی داری 

 )رفتاری(  درگیری تحصیلی
 -286/0 همبستگی پیرسون 

 001/0 سطح معنی داری 

 پیشرفت تحصیلی در درس 

 زبان انگلیسی

 -504/0 همبستگی پیرسون 

 001/0 سطح معنی داری 
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داری  ( و سطح معنی -371/0)   ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی( که ضریب همبستگی    4با توجه به جدول  

است، فرض صفرمبنی بر مستقل بودن متغیر ها رد شده و نتیجه حاصل شد    0/ 05که کوچکتر از  (  001/0)

داری  کوس و معنی رابطه معآموزان معرفت شناختی و ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی( دانشبین باورهای که 

دارد همچنین،  وجود  همبستگی  .  )رفتاری(  ضریب  تحصیلی  درگیری  معنی -286/0)ابعاد  سطح  و  داری  ( 

است، فرض صفر مبنی بر مستقل بودن متغیرها رد شده و نتیجه حاصل شد    0/ 05که کوچکتر از  (  001/0)

داری  رابطه معکوس و معنی موزان  معرفت شناختی و ابعاد درگیری تحصیلی )رفتاری( دانش آبین باورهای که  

دارد  همچنین    وجود  همبستگیو  انگلیسی)  ضریب  زبان  درس  در  تحصیلی  سطح    (-504/0پیشرفت  و 

است، فرض صفر مبنی بر مستقل بودن متغیرها رد شده و نتیجه    05/0که کوچکتر از  (  001/0داری )معنی 

که   شد  باورهای حاصل  انگلیسیبین  زبان  در درس  تحصیلی  پیشرفت  و  شناختی  و    معرفت  معکوس  رابطه 

 داری وجود دارد.معنی 

ابعاد بین  چاباورهای   همچنین  شهرستان  نظری  متوسط  دوره  آموزان  دانش  شناختی  ابعاد  معرفت  با  یپاره 

درگیری تحصیلی )شناختی و رفتاری( و پیشرفت تحصیلی آنها در درس زبان انگلیسی رابطه معنادار وجود  

 دارد.  

معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی: ضریب همبستگی باورهای5جدول   

 سطح معنی داری  ضریب همبستگی  تعداد متغیرها

 ساده بودن دانش 

 شناختی

285 401/0- 01/0 

 01/0 -333/0 285 قطعیت دانش 

 01/0 -263/0 285 منبع دانش 

 01/0 -368/0 285 توانایی ذاتی یادگیری 

 01/0 -273/0 285 یادگیری سریع 

 ساده بودن دانش 

 رفتاری 

285 347/0- 01/0 

 01/0 -201/0 285 قطعیت دانش 

 01/0 -227/0 285 منبع دانش 

 01/0 -284/0 285 توانایی ذاتی یادگیری 

 01/0 -166/0 285 یادگیری سریع 

 ساده بودن دانش 

پیشرفت  

تحصیلی در  

 درس

 زبان انگلیسی

285 479/0- 01/0 

 01/0 -443/0 285 قطعیت دانش 

 01/0 -443/0 285 منبع دانش 

 01/0 -500/0 285 توانایی ذاتی یادگیری 

 01/0 -423/0 285 یادگیری سریع 

 

شناختی با درگیری شناختی؛ رفتاری و پیشرفت  معرفتنتایج نشان داد که بین باورهای،  5با توجه به جدول  

آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره رابطه معکوس و معنی  تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش

 داری وجود دارد. 
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آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره  تحصیلی دانشپیشرفت کنندگیبینیپیش نقش بررسی جهت

 ،شناختیمعرفتدر درس زبان انگلیسی از طریق ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی و رفتاری( و ابعاد باورهای 

 .است شده استفاده همزمان چندگانه خطی رگرسیون از

خالصه نتایج تحلیل  :6جدول  

متغیر 

 مالك 
R R2 

R2 

تعدیل  

 شده 

خطای  

 SEاستاندارد 

مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات 
 fنمره 

سطح  

 داریمعنی

پیشرفت  

تحصیلی در  

درس  

 انگلیسی 

515/0 266/0 247/0 06376/2 

658/426 7 951/60 

311/

14 
 

001/0 
 771/1179 277 259/4 

پیش بینی کننده:مولفه های    

رفتاری شناختی، درگیریسریع، درگیری یادگیری، یادگیریذاتیدانش، تواناییدانش، منبعدانش، قطعیتبودنساده  

 

های ابعاد باورهای معرفت شناختی و درگیری شناختی و  شود، مولفهمشاهده می  6همانطور که در جدول  

درگیری رفتاری وارد معادله رگرسیون شده اند که میزان همبستگی چندگانه آنها با پیشرفت تحصیلی دانش  

 باشد. می 0/ 247تعدیل شده برابر با   Rو مقدار مجذور   515/0آموزان در درس انگلیسی برابر با 

چندگانه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی از طریق ابعاد درگیری تحصیلی   رگرسیون :7جدول 
شناسی معرفت)شناختی و رفتاری( و ابعاد باورهای  

تغییر 

 مالك 
 B متغیرهای پیش بین 

خطای  

 معیار 
Beta T 

سطح  

 داریمعنی

ت
رف

یش
پ

ی 
یس

گل
س ان

در
در 

ی 
صیل

تح
 

 01/0 112/15  332/1 137/20 مقدار ثابت 

 212/0 -252/1 -161/0 558/0 -698/0 ساده بودن دانش 

 433/0 -786/0 -076/0 456/0 -358/0 قطعیت دانش 

 394/0 -854/0 -081/0 438/0 -374/0 منبع دانش 

 011/0 -564/2 -316/0 455/0 -166/1 توانایی ذاتی یادگیری 

 515/0 652/0 066/0 45/0 293/0 یادگیری سریع 

 365/0 -907/0 -054/0 296/0 -268/0 درگیری شناختی 

 659/0 -442/0 -026/0 28/0 -124/0 درگیری رفتاری 

 
است، به این ترتیب این مولفه قادر    05/0، کمتر از  توانایی ذاتی یادگیری ، سطح معنی داری  7طبق جدول  

 باشد.انگلیسی میبه پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس 
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 گیریبحث و نتیجه

بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره  گیری، در بخش بحث و نتیجه 

جمله   از  رفتاری(  )شناختی،  تحصیلی  درگیری  ابعاد  و  شناختی  معرفت  باورهای  انگلیسی،  زبان  درس  در 

آموزان دوره  وضعیت تحصیلی دانش  ها نشانگر این بود که تحلیل دادهسواالت طرح شده در این تحقیق بود.  

ن ابعاد  متوسطه  و  شناختی  معرفت  باورهای  نامطلوب،  انگلیسی  زبان  درس  در  چایپاره  شهرستان  ظری 

  ( 1391مددلو ) درگیری تحصیلی )شناختی، رفتاری( به صورت مطلوب بودند. در تایید نتیجه بدست آمده،  

که   داد  دانشنشان  بین  در  انگلیسی  زبان  درس  یادگیری  استان  ضعف  متوسطه  غربی آموزان    آذربایجان 

است. )  مشهود  و همکاران  دانش 1390عبداللهی  که وضعیت تحصیلی  دادند  نشان  زبان  (  آموزان در درس 

نمی  مطلوب  داوودی  انگلیسی  نامناسب  1393)باشد،  وضعیت  به  تحقیق خود  در  زبان  (  تحصیلی  پیشرفت 

که باورهای معرفت شناختی    ( به این نتیجه دست یافت1396سواری )همچنین،    انگلیسی اشاره کرده است.

و   تحصیلی  عملکرد  بر  یادگیری  ادراکات  همچنین  و  تحصیلی  خودکارآمدی  و  تحصیلی  عملکرد  بر 

افرادی که باورهای پیچیده  ( نشان داد که 2010ویلسون )خودکارآمدی تحصیلی اثر معکوس دارد. به عالوه، 

 کنند.یی که باورهای خام دارند سازماندهی می دارند، شیوه یادگیری را به نحو متفاوتی در مقایسه با آنها

نمود  قید  باید  نتیجه حاصله  تبیین  ویژگی   که  در  به  توجه  با  انگلیسی  زبان  این آموزش  درس،    های خاص 

همواره با مشکالت و مسائلی همراه بوده و بیش از همه، برای دبیران و مدرسان آن که در ارتباط مستقیم با  

آموزش  ملموس   امر  مهم   هستند،  است.  مطرح  در  و  زبان  تدریس  روش  که  است  این  امر  این  دلیل  ترین 

سالها هم با همین رویه پیش برویم، هیچ تغییری    مدارس ما یک روش قدیمی و بدون بازده است و اگر ما 

آموزان پیدا نخواهد شد به این جهت است که وضعیت تحصیلی دانش آموزان در  در کیفیت یادگیری دانش 

زبان   نامطلوب میدرس  دانشانگلیسی  از طرفی  متوسطه عملکرد  باشد.  دروس  در  که  دارند  تالش  آموزان 

می  رو،  این  از  و  باشند  داشته  اینمناسبی  با  شوند.  مسلط  دروس  به  که  ایشان  کوشند  میان  در  حال، 

بدانش اصل،  در  ندارند.  را  الزم  مطلوبیت  تحصیلی  پیشرفت  در  باید  چنانچه  که  هستند  اورهای  آموزانی 

معرفت شناختی ساده اندیشانه دانش ساده در بین دانش آموزان در حد معناداری باالتر از میانگین است و  

این به معنای آن است که دانش در نزد دانشجویان دارای ساختاری از هم گسیخته و بی ارتباط با هم است،  

است پایین  سطح  و  اندیشانه  ساده  سطح  در  آنها  باورهای  که  حقایقی  افرادی  دانش  که  دارند  عقیده   ،

می فراهم  را  مجزا  پیشرفت  )اطالعاتی(  اینکه  زمینه  در  همچنین  ندارد.  وجود  ارتباطی  آنها  بین  که  آورد 

تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی، ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی، رفتاری( و باورهای معرفت  

ها نشانگر این  تحلیل دادهختلف تفاوت معناداری وجود دارد؛  های تحصیلی مآموزان رشتهشناسی، بین دانش

در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی، ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی،    بود که 

انسانی(   و  تجربی  )ریاضی،  تحصیلی  های  رشته  آموزان  دانش  بین  شناختی،  معرفت  باورهای  و  رفتاری( 

آموزان در درس زبان  وجود ندارد. تحقیقاتی که به بررسی پیشرفت تحصیلی دانش   مختلف تفاوت معناداری

آموزان رشته   بین دانش  باورهای معرفت شناختی،  و  رفتاری(  ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی،  انگلیسی، 

قید   باید  نتیجه حاصله  تبیین  در  نشد.  یافت  باشد  انسانی( صورت گرفته  و  تجربی  )ریاضی،  های تحصیلی 

آنها عالقه مند است که در دروس متوسطه  نم آموزان دارند، همه  از رشته تحصیلی که دانش  ود که جدا 
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در   باشد،  متفاوت  بین رشته های مختلف تحصیلی  تواند در  امر نمی  این  و  باشند  عملکرد مطلوبی داشته 

ی شود، همچنین  آموزان متوسطه نظری دیده ماصل، مشکالت مربوطه به درس زبان انگلیسی در تمام دانش

 باورهای معرفت شناختی ایشان، یکسان بوده و دیدگاه مشترکی در این خصوص دارند.

باورهای  همچنین ابعاد  ابعاد  بین  با  چایپاره  شهرستان  نظری  متوسط  دوره  آموزان  دانش  شناختی  معرفت 

ه معنادار وجود  درگیری تحصیلی )شناختی و رفتاری( و پیشرفت تحصیلی آنها در درس زبان انگلیسی رابط 

که  دارد.   بود  این  نشانگر  در  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  استفاده  با  ها  داده  باورهای تحلیل  معرفت  بین 

شناختی دانش آموزان دوره متوسط نظری شهرستان چایپاره با ابعاد درگیری تحصیلی)شناختی و رفتاری(  

نادار وجود دارد. نتیجه بدست آمده با  و پیشرفت تحصیلی آنها در درس زبان انگلیسی رابطه معکوس و مع

سلیمان تحقیقات  )نتایج  آیرملوی  و  ) (،  1391نژاد  )غالم  (، 1393آذریان  همکاران  و  کانو  (،  1397پور 

باشد. در تبیین نتیجه حاصله باید ذکر نمود  ( همسو می2018)  گرین و همکاران( و  2015زیگلر ) (،  2012)

ابعاد گوناگون باورهای معرفت شناختی به کدام سوی پیوستار باورهای عالمانه  آموزان در  که وقتی که دانش

ساده نظامیا  که  است  بسیار مهمی  موضوع  باشد،  گرایش داشته  به آن حساس  اندیشانه  باید  آموزشی  های 

ممارست   و  تالش  و  است  تحصیلی  انگیزش  و  نفس  به  اعتماد  بخش  قوام  عالمانه  باورهای  که  باشند، چرا 

شناختی خستگی،  اندیشانه معرفتناپذیر در یادگیری را به دنبال دارد و از سوی دیگر، باورهای سادهخستگی

اعتمادی به توانمندی شخصی را به دنبال دارد، چرا که این افراد دانش را شامل اجزای  نبود انگیزش و بی

 کنند. فایده تلقی می ارتباط، مبهم، در احاطه مرجع و تالش برای یادگیری بیبی

داد نشان  پژوهش  نتایج  که  هم  متوسط    همانطور  دوره  آموزان  دانش  شناختی  معرفت  باورهای  ابعاد  بین 

در   نیز  آنها  تحصیلی  پیشرفت  و  رفتاری(  و  )شناختی  تحصیلی  درگیری  ابعاد  با  چایپاره  شهرستان  نظری 

که بین ابعاد باورهای معرفت    نشانگر این بودتحلیل داده ها  درس زبان انگلیسی رابطه معنادار وجود دارد.  

شناختی دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره باابعاد درگیری تحصیلی )شناختی و رفتاری(  

و پیشرفت تحصیلی آنها در درس زبان انگلیسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتیجه بدست آمده با  

تحقیقات )   نتایج  و  سلیمان(،  1391مددلو  )نژاد  )1391آیرملوی  همکاران  و  مددپور  کشاورز  (،  1395(، 

غالم1396)  ،)( همکاران  و  ) (،  1397پور  )(،  2010ویلسون  )2015ارسالنتاش  اسچومرآیکینز   ،)2014  ،)

باورهای دانشهمسو می نمود که  باید قید  نتیجه حاصله  تبیین  و  باشد. در  آموزان دربارة ماهیت یادگیری 

عال در یادگیری، مقاومت و پشتکار در انجام تکالیف مشکل، درك مطلب و حل  دانـش، بر میزان مشارکت ف

آموزان، اعتقاد داشته باشند که  توانند مانع یادگیری شوند، در واقع اگر دانشگذارند و لذا میمسائل تأثیر می 

ا وجود  های علمی را موضوعاتی مطلق که امکان خطا در آن هدانش دارای قطعات جدا هم هستند و یافته

از  در امر درگیری تحصیلی نیز موفق نبوده و در دروسی مانند زبان نیز، پشتکار الزم را نخواهد داشت.  ندارد، 

تواند توانایی و ظرفیت رفتن به  شناختی می ( معتقد است که باورهای معرفت2009شومر )  لحاظ نظری نیز، 

کند. در همین  یعت دانش و یادگیری کمک میمدرسه را تعیین نموده و به افزایش باورهای فرد درباره طب

هوفر)   معرفت2012راستا  باورهای  که درك  نمود  مطرح  را  بحث  این  می(  بفهمیم  شناختی کمک  تا  کند 

و   خود  زندگی  که  اساسی  تصمیمات  همچنین  و  ارزیابی  را  جدید  اطالعات  حل؛  را  علمی  مسائل  چگونه 

شناختی گفته شده  همچنین در بیان اهمیت باورهای معرفت  دهند را بگیریم.دیگران را تحت تأثیر قرار می
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العمر در مدرسه  شناختی نه فقط با یادگیری مدرسه، بلکه با عناصر مهم یادگیری ماداماست که تفکر معرفت

معرفت باورهای  توسعه  دارد.  ارتباط  مدرسه  مفهومی،  و خارج  تغییرهای  تسهیل  در  مهمی  نقش  شناختی، 

علم دانش  وفرصتسازماندهی  می ی  ایفاء  دانشآموزان  یادگیری  )بیوهل های  این،  2008،  1کند  بر  عالوه   .)

تواند بهعنوان یک شاخص قوی برای معلمان در جهت فهم رفتار و افکار دانش آموزان مورد استفاده قرار  می 

البای  و  )هامر  می2011،  2گیرد  نشان  مختلف  پژوهشهای  از  آمده  دست  به  نتایج  که  (.  باورهای  دهد 

آموزان، چگونگی آموزش معلمان، راهبردهای فراشناخت، تبیین  شناختی در چگونگی یادگیری دانشمعرفت 

تکالی در  پشتکار  و  اطالعات  تفسیر  اکینزو  ـ  )شومر  تحصیلی  هاتر   ،ف  و  بر  2010  ؛3دوئل  غلبه  (؛ 

 (.2009؛ 4استال ، کند )بروم، پیسچلهای یادگیری و کنترل فراشناختی ایفا میپارادوکس 

آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در درس زبان انگلیسی از  پیشرفت تحصیلی دانش  همچنین

باورهای  ابعاد  و  رفتاری(  ابعاد درگیری تحصیلی )شناختی و  قابل پیش  طریق  بینی است.  معرفت شناختی 

نیز نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانشتحلیل داده سطه نظری شهرستان چایپاره در  آموزان دوره متوها 

توانایی   بٌعد  طریق  از  انگلیسی  زبان  یادگیری درس  پیشذاتی  نتایج  قابل  با  آمده  بدست  نتیجه  است.  بینی 

) غالمعلی  تحقیقات همکاران  و  )(،  1390لواسانی  اعتصامی 1393آذریان   ،)( صیف  و  خلجی  (،  1395فر 

همسو می باشد. (  2019)7ایمز  (،  2015)  6ارسالنتاش (،  2015)  5(، زیگلر 2010(، شومر و همکاران ) 1397)

حس منفی نسبت به درس زبان انگلیسی در برخی از   کردنپیدادر تبیین نتیجه حاصله باید قید نمود که  

درجهتدانش تالش  برای  خاص  انگیزه  نداشتن  نتیجه  در  و  آن   آموزان  از  فرار  و  خارجه  زبان  یادگیری 

توانند باور  ذاتی یادگیری در این درس دانست، زیرا که دانش آموزان می توانایی  تواند ناشی از پنداشت  می 

روند   بهبود  برای  لذا تالشی  یادگیری است،  استعداد چنین  زبان، مستلزم  یادگیری درس  باشند که  داشته 

از لحاظ نظری، در   یابند.ی نمیپندارند و در ادامه، در این درس، عملکرد مطلوبیادگیری خود را بیهوده می

آموز نیست، بلکه  یادگیری، یادگیری به معنای انتقال دانش از ذهن آموزگار به ذهن دانش  -فرآیند یاددهی

می جریان  بیرون  سوی  به  درون  از  تدریس  یادگیری  شروع  از  قبل  آموز  دانش  ذهن  اساس،  این  بر  یابد. 

کوشد تا به حل مسائل  پایه ذاتی که نسبت به پدیده ها دارد میآموزگار از اطالعات خالی نیست، بلکه او بر  

می  قرار  بررسی  مورد  و  طرح  را  گوناگونی  های  فرضیه  سپس،  بپردازد.  )تایرخود  این  2012  ،8دهد  در   .)

ی معلومات نیست، بلکه او باید با تکیه بر توانایی خود، زمینه ای را فراهم  نگرش، آموزگار نیز انتقال دهنده

ی مورد نظر را حل کنند. بنابراین،  های متعارض، مساله آموزان با بحث و گفتگو و بیان اندیشهتا دانش  آورد 

کوشد تا راه حل درست و صحیح را به دانش آموز نشان دهد، بلکه با تاکید بر  از یک سو، آموزگار هرگز نمی

نماید نظر چنین  ی او را تسهیل میفرآیند آزمون و حذف خطا و آشکار ساختن رفتارهای نامناسب او یادگیر 

با ارزش  ایدهآموزگاری، آشکار ساختن عملکرد ضعیف دانش آموزان بسیار  الگوهای  از نشان دادن  به  تر  آل 

 
1. Buehl  

2. Hammer & Elby  

3. Schommer- Aikins, duell & Hutter  

4. Bromme, Pieschl & Stahl   

5. Ziegler  

6. Arsalantash  

7. Aems  

8. Thyer  
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کوشد تا  شود و میهای خود واقف میآنان است. از سوی دیگر، آموزگار نیز خود در فرایند آموزش به اشتباه

 (. 1،2010ارابرای رفع آنها اقدام کند )مک نام

باورهای  که  است  این  تحقیق حاضر  اصلی  پیشرفت  نتیجه  و  رفتاری  شناختی؛  درگیری  با  معرفت شناختی 

دانش بین  در  انگلیسی  زبان  و  تحصیلی  معکوس  رابطه  چایپاره  شهرستان  نظری  متوسطه  دوره  آموزان 

واقع،  معنی  در  دارد.  وجود  محیط داری  از  های  بسیاری  موقعیت  و  توانائیها  بر  شغلی  و  افراد  آموزشی  های 

های شغلی و زندگی بعدی مهم و ضروری  ها برای موفقیت در مدرسه، موقعیتشود و مطمئنا توانائیتاکید می

توانائی که  داشت  توجه  باید  اما  نمیهستند،  صرفاً  باید  ها  بلکه  باشند  موفقیت  عامل  باورهای  توانند 

از عوامل مهم و موثر در موفقیت شغلی و تحصیلی افراد در نظرگرفت.  را هم به عنوان یکی  شناختی  معرفت 

فرد و سبک موقعیت یا تکلیفی که با آن مواجه شده است  معرفت شناختی  باورهایهماهنگی و توافق بین  

آموزان سبب میشود که  معرفت شناختی دانش. از طرفی، شناسایی باورهایعامل مهمی در موفقیت فرد است

آموزان به سمت یادگیری راحتتر، سریعتر و  ی برای تدریس برگزیند که منجر به هدایت دانشمعلم روشهای

روش  از  استفاده  با  معلم  شود.  مطالب  بهرهبهتر  و  تدریس  متنوع  نحوه  های  با  متناسب  امکانات  از  گیری 

دانش باورهای یادگیری  شناخت  بر  عالوه  دانشآموزان  شناختی  میمعرفت  آنهاآموزان  سمت    تواند  به  را 

تخصصی آموزش  رشتههای  در  تحصیل  و  شناسایی تر  با  معلم  کند.  هدایت  استعدادشان  با  متناسب  های 

کند تا از نحوة یادگیری خود مطلع شوند، بازخوردها و  آموزان به آنها کمک میمعرفت شناختی دانشباورهای

وزان نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و  آمشان به آنان بدهد تا دانشهای متناسب با نحوه یادگیریواکنش

نمایند  انتخاب  را  خود  حرفهای  مسیر  مسئوالنه  و  آگاهی  در    .با  سهولت  برای  آموزان  دانش  طرفی،  از 

های خود و محیط نیازمند یادگیری زبان انگلیسی هستند، این یادگیری باید  پاسخگویی به نیازها و خواسته

اثبه گونه به سمت  را  او  باشد که  باورهایای  به  توجه  پیرامون خود سوق دهد.  و جهان  بر محیط    رگذاری 

شود.  آموزان میهای یادگیری زبان و بهبود آن در دانشمعرفت شناختی و اصالح آن سبب آشنایی با روش 

دانش در  دانش  رشد  و  افزایش  به  میهمچنین  کمک  کوچک  محققانی  عنوان  به  باورهای  آموزان  لذا،  کند. 

برای هر نظام آموزشی منظور میالمانه بهمعرفت شناختی ع شود. سعی هر نظام آموزشی  عنوان یک آرمان 

اندیشانه   ساده  باورهای معرفت شناختی  القاکننده  زاید که  عوامل  از  را  تربیتی  محیط  که  باشد  این  بر  باید 

یادگیری در  دخیل  متعدد  عوامل  در  مناسب  عملکرد  با  و  کند  پیراسته  پهستند،  و  آشکار  نهان  های 

معرفت  دانش باورهای  که  شود؛ چرا  آنها سبب  در  را  عالمانه  و  باال  شناختی سطح  معرفت  باورهای  آموزان، 

مثبت   اهداف  دیگر  و  بیشتر  انگیزش  باالتر،  پشتکار  یادگیری،  در  بیشتر  مشارکت  در  نیز  عالمانه  شناختی 

 .تربیتی مؤثر است

نماید در تعمیم  هایی است که ایجاب میمحدودیت  ها دارایاین پژوهش نیز همانند سایر پژوهشهمچنین  

شناختی با  نتایج نکته مهمی که وجود دارد با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی ارتباط باورهای معرفت

آموزان دوره متوسطه نظری در  درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش 

چایپاره   گرفتشهرستان  بود،  صورت  و  ه  کرد  عمل  احتیاط  با  باید  مقاطع  سایر  به  آن  نتایج  تعمیم  اوالدر 

در شهر چایپاره اجرا شد که در تعمیم نتایج آن به شهرهای دیگر نیز باید با    همچنین چون تحقیق صرفاً 

 
1. Mcnamara  
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احتیاط بیشتری صورت بگیرد. از محدودیتهای دیگر تحقیق که محقق با آن مواجه بود، وضعیت ایجاد شده  

 .ا با مشکل مواجه ساختبود که اجرای بهنیه و مطلوب پرسشنامه های تحقیق ر 19وسط بیماری کوید ت

با عنایت به اینکه بین وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در درس زبان  

تحصیلی   درگیری  ابعاد  و  باال  شناختی  معرفت  باورهای  نامطلوب،  صورت  انگلیسی  به  رفتاری(  )شناختی، 

می پیشنهاد  بودند  از  مطلوب  بیشتر  و  نمایند  استفاده  کمتر  سنتی  آموزشی  های  روش  از  دبیران  که  شود 

های یادگیری دانش آموزان  و تغییرپذیری دانش لحاظ می گردد،  های نوین تدریس که در آن تفاوتروش 

زبان   درس  وضعیت  ترتیب،  این  به  تا  کنند.  شناسی،  استفاده  معرفت  باورهای  و  کرده  پیدا  بهبود  انگلیسی 

تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی، ابعاد درگیری  اصالح شود. با عنایت به اینکه در زمینه پیشرفت

آموزان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت  تحصیلی )شناختی، رفتاری( و باورهای معرفت شناسی، بین دانش

ندارد   وجود  میمعناداری  روش پیشنهاد  از  که  های  شود  رشته  به  توجه  بدون  یکسان،  تدریس  نوین  های 

 آموزان استفاده به عمل آید.تحصیلی دانش

پیشرفت و  رفتاری  شناختی؛  بادرگیری  شناختی  معرفت  باورهای  بین  اینکه  به  عنایت  زبان  با  تحصیلی 

داری وجود دارد  رابطه معکوس و معنیآموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره  انگلیسی در بین دانش

می یاددهیپیشنهاد  فرآیند  در  شناختی  معرفت  باورهای  اهمیت  به  توجه  با  که  کارگاه    -شود  یادگیری، 

آموزشی جهت آشنایی دبیران با باورهای معرفت شناختی دانش آموزان راه اندازی و اجرا شود و بروشورهایی  

 یار دبیران قرار داده شود. در اختدر زمینه باورهای معرفت شناختی 

 

 مشارکت نویسندگان
 این پژوهش توسط نویسندگان مذکور از ابتدا تا انتهای کار به صورت میدانی و مشارکتی صورت گرفته است. 

 

 تقدیر و تشکر
پرورش   و  آموزش  اداره  محترم  مدیریت  از  پژوهش  این  انجام  راستای  در  که  افرادی  تمامی  از  پژوهش  پایان  در 

-شهرستان چایپاره، تمامی مدیران مدارس و بویژه دانش آموزان شرکت داده شده در جهت تکمیل صادقانه و امانت

 ها نهایت همکاری را داشتند کمال تشکر را داریم.  دارانه پرسشنامه

 

 تعارض منافع
 « گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ»

 

 منابع
رابطه بین باورهای معرفت شناسی و همدلی عاطفی دبیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (.  1393آذریان، فاطمه )

 دانشگاه کاشان.   پایان نامه کارشناسی ارشد، مدارس سوم متوسطه شهر زابل،

با  1395اعتصامی فر، نرگس و صیف، محمدحسین ) رابطه معرفت شناسی دانشجویان  بینی  (. بررسی  امیدواری خوش 

شیراز. دولتی  دانشجویان  روانشناسی،    تحصیلی  تربیتی،  علوم  ترویج  و  توسعه  راهکارهای  ملی  همایش  سومین 

 مشاوره و آموزش در ایران، تهران.
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 (. سبک های یادگیری و شناختی. تهران: سمت.1393امامی پور، سوزان و شمس اسفندآباد، حسن )

الهویردی زداداش ابراهیم )زاده، وحید،  آذر،  بهزاد و تمرزاده  واسطه1396اده،  رابطهای سبک(. نقش  یادگیری در  ی های 

اهداف پیشرفت و سودمندی ادراك شده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه ی دوم شهرستان  

مطالعات   و  انسانی  علوم  حوزه  در  جامعه  توانمندسازی  کنفرانس  سومین  مرکز چالدران.  مدیریت،تهران، 

 توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه.

(. ارائه مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تاکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی،  1393داوودی، سمیه )

 .  4، دوره1درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، شماره

و گرایش به تفکر انتقادی در دانش آموزان   (. رابطه باورهای معرفت شناختی1391سلیمان نژاد، اکبر و آیرملوی، بهروز )

ماکو در سال تحصیلی   فرهنگی،  90-91دوره متوسطه شهر  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  و کودك،  تفکر   .

 . 29-1،ص 2، دوره3شماره

آمدی (. اثر باورهای معرفت شناختی و ادراکات یادگیری بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری خودکار1396سواری، کریم )

 .  1، دوره6پژوهشی شناخت اجتماعی، شماره  -تحصیلی. دو فصلنامه علمی

 (. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران. 1391سیف، علی اکبر )

  -(. تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان. دو ماهنامه علمی 1392شعبانی ورکی، بختیار و حسین قلی زاده، رضوان )

 .  24، دوره4پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره

فارانی عنوان شیوه1398)  سحر،  مقیمی و    رضا ،  قدم پیش؛  سحر،  طباطبایی  به  الگوی هیجامد  معرفی  برای (.  کارآمد  ای 

 .  2زبان و  ترجمه، شماره  مطالعات . فصلنامه  اب خواندن در زبان خارجیکاهش اضطر

های مقابله با  (. بررسی و مقایسه رابطه بین سبک1391عبداللهی، محمدحسین؛ فراهانی، محمدنقی و ابراهیمی، احترام )

 .  3، دوره45تنیدگی، خالقیت هیجانی و سالمت عمومی در دختران دانشجو. مجله روانشناسی، شماره

(. بررسی نقش باورهای معرفت شناسی و نگرش  1397غالم پور، میثم، اکبری بورنگ، محمد و قرآنی سیرجانی، سیما )

مهندسی.   رشته  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  بر  ریاضی  به  شمارهمجلهنسبت  شناختی،  علوم  های  تازه  ،  5ی 

 .  1دوره

و   هیمن  آذر،  خضری  مسعود؛  لواسانی،  ) غالمعلی  جواد  تفاوت1390امانی،  اهداف  (.  خودکارآمدی،  در  جنسیتی  های 

 .  1، دوره9پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی. مطالعات ریاضی، شماره

پور، عزت (. بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در  1393اهلل؛ میرزایی فر، داود و سبزیان، سعیده )قدم 

دبیرستان  آموزاندانش اول  سال  دختر  و  اصفهان)پیشپسر  شهر  درگیری های  اساس  بر  تحصیلی  افت  بینی 

 .  10، دوره34تحصیلی(. فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره

ای باورهای معرفت شناسی در رابطه بین الگوهای فرزند پروری و فرسودگی تحصیلی  نقش واسطه(.  1396کشاورز، یلدا )

 واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسالمی   پایان نامه کارشناسی ارشد،در دانش آموزان متوسطه. 

( مینا  بهزادفر،  و  مریم  رابطه1394متقی،  دانش(.  تحصیلی  پیشرفت  با  یادگیری  سبکهای  و  شخصیتی  ویژگیهای  -ی 

تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران،  موزان.آ پایدار در علوم  سومین کنفرانس ملی توسعه 

 تحقیقات اسالمی سروش مرتضوی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
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ابراهیم؛ رسولی، خدیجه و شفیعی، حمید ) موثر در ضعف یادگیری (. بررسی عوامل  1391مددلو، قهرمان؛ محمودزاده، 

استان  پرورش  و  آموزش  سازمان  غربی.  آذربایجان  استان  متوسطه  دوره  آموزان  دانش  انگلیسی  زبان  درس 

 آذربایجان غربی پژوهشکده تعلیم و تربیت ایران.
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