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Abstract 

Objective: The purpose of the present study is to 

predict cognitive strategies of information processing 

based on the physical science self-efficacy among 

gifted high-school students. Method: Method of this 

study was correlational-descriptive. 324 gifted students 

were selected by purposive sampling. The 

questionnaires on Physical Science Self-efficacy were 

used to evaluate the Self-efficacy in students; and 

cognitive strategies of information processing were 

evaluated through questionnaires on Assessing 

Individual Differences in Learning Processes. Results: 

Data analysis indicated significant correlations between 

dimensions of physical science self-efficacy and 

cognitive strategies of information processing. 

Conclusion: Students who have higher self-efficacy in 

problem solving, self-efficacy in lecture and self-

efficacy in applying that in their lives, are more capable 

in using cognitive strategies of information processing, 

and processing information occurs in deeper levels.  
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های اخیر، توجه متخصصان تعلیم و طی دهه

به فرآیندهای شناختی و انگیزشی معطوف شده تربیت 

های شناختی و انگیزشی رشد مهارت زیرااست؛ 

یادگیرندگان را از اهداف مهم در آموزش و پرورش 

هایی که در ترین نظریهیکی از مهم .کنندتلقی می

د توجه فرآیندهای شناختی و انگیزشی مور ،قالب آن

 1تنظیمی-یادگیری خود گیرد، نظریةهمزمان قرار می

تنظیمی، -است. دو ویژگی اساسی یادگیری خود

استفاده از راهبردها و ادراک خودکارآمدی است 

( 1991گروت )پنتریچ و دی(.1991زیمرمن،)

و اضطراب  4گذاری درونی، ارزش2خودکارآمدی

اهبردهای را به عنوان باورهای انگیزشی، و ر 3امتحان

ن یادگیری را تحت عنوا 6و فراشناختی 5شناختی

فرآیندهای شناختی ند. گیر تنظیمی در نظر می-خود

همان راهبردهای یادگیری هستند که با تسهیل 

فرآیند یادگیری، عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود 

( راهبردهای 1991گروت ). پنتریچ و دیبخشندمی

و  8، بسط7و مرور شناختی را به سه مقولة تکرار

ند. در پژوهش حاضر، ا هتقسیم کرد 9دهیسازمان

فرآیندهای شناختی در قالب دیدگاه پردازش 

مورد توجه قرار گرفته است. همچنین،  11اطالعات

انگیزشی به ویژه خودکارآمدی در نظریة  عوامل

تنظیمی دارای اهمیت اساسی است. بر -یادگیری خود

ی اغلب منجر به استفادة مبنای این نظریه، خودکارآمد

شود یادگیرندگان از راهبردهای شناختی متنوعی می

تر در های بیشتواند افراد را به کسب مهارتکه می

های متعدد )به ویژه در دروس مربوط به رشتة زمینه

 علوم تجربی( یاری دهد.

ة نظری های شناختی،ترین نظریهمهماز جمله 

دازش اطالعات پردازش اطالعات است. دیدگاه پر

-توضیح دقیقی از چگونگی فرآیند یادگیری ارایه می

(. فرآیند پردازش 2113سرجی،  -دهد )مانولوپاولیو

-رمز، 11اطالعات، با مفاهیم شناختی مثل رمزگذاری

دهی، پردازش تفصیلی  و ، سازمان14، بازیابی12گردانی

پردازش همراه است )شمک، ریبیچ و رامانیا،  13عمق

اساس دیدگاه پردازش اطالعات، یادگیری  (. بر1977

، پردازش 15داددارای سه مرحلة متمایز است؛ درون

. عوامل انگیزشی از عواملی به 17دادو برون 16مرکزی

توانند آیند که در این سه مرحله میشمار می

فرآیندهای شناختی را تسهیل یا ممانعت کنند. 

ه هایی را کفعالیت ،انگیزش در دو مرحلة اول

کند و در انجام دهند تعیین می یادگیرندگان باید

مشخص کنندة رسیدن مفهوم کسب  ،مرحلة برون داد

 -)مانولوپاولیوشده به مرحلة عمل و اقدام است 

 (.2113سرجی، 

خودکارآمدی از عوامل انگیزشی است که طبق 

( با راهبردهای شناختی مرتبط 1995نظریة بندورا )

قضاوت فرد »دکارآمدی، خو ،است. طبق این نظریه

دربارة توانایی خود به منظور رسیدن به موفقیت در 

ای معین است. خودکارآمدی و یا به عبارت دیگر حوزه

میزان اصرار، مداومت، شکیبایی  ،«18تفکر خودمرجع»

و تحمل فرد برای دستیابی به تبحر در حیطة معینی 

، 1491)سیف و مرزوقی، « کنداز امور را تعیین می

خودکارآمدی اطمینانی است که شخص،  (.126ص

گذارد و انتظار رفتار خاص را با موفقیت به اجرا می

چاک، نتایج به دست آمده را دارد )بندورا و اس

(. به طور کلی هنگامی که افراد بر این باور 2113

های الزم برای انجام کار ها و تواناییباشند که قابلیت

انجام آن تکلیف وقت یا فعالیتی را دارند، برای 

کنند و در نهایت به نتایج بهتری بیشتری صرف می

آموزانی که صرفاً دست پیدا خواهند کرد. چه بسا دانش

به دلیل داشتن انگیزة موفقیت باال یا قدرت مدیریت 

اند که توان آموزانی بودهرفتاری، کارآمدتر از دانش

باالیی اند )اما انگیزة پیشرفت یادگیری بیشتری داشته

 اند.اند( و نمرات بهتری گرفتهنداشته

 19گری متقابلمطابق با دیدگاه بندورا، در تعیین

عوامل شخصی، رویدادهای محیطی و رفتارهای فرد در 

-دهی رفتار مؤثرند. در میان مکانیسمکنترل و سامان

تر از باورهای کدام اساسیهیچ 21های عاملیت انسانی

( 1977بندورا )(. 1997، بندورا) خودکارآمدی نیست
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مدلی از خودکارآمدی ارایه داده است که در آن رفتار 

 22و انتظار نتایج 21توسط دو مؤلفة انتظار کارآمدی

گردد. بندورا انتظار کارآمدی را قضاوت افراد کنترل می

دهی و اجرای هایشان برای سازماندربارة توانایی

-ملکرد میها برای رسیدن به عای از فعالیتمجموعه

داند. افزون بر این، انتظار نتایج نیز عبارت است از 

نتایجی که فرد برای سطح معینی از عملکرد، انتظار 

 دارد.

خودکارآمدی در زمینة تحصیلی به معنای اعتماد 

های شناختی خود، برای آموزان به مهارتدانش

 (.1999 پنتریچ،)یادگیری و عملکرد علمی است 

داری با پیشرفت مثبت و معنی خودکارآمدی ارتباط

تحصیلی دارد )الهی مطلق، امرایی، یزدانی، عبدالرحیم 

؛ زارع، رستگار و داوود حسینی، 2111 و سوری،

؛ پاجارسو گراهام، 2119 ؛ آیوتوالو آدیدیجی،2111

؛ 1991گروت، ؛ پنتریچ و دی1996پاجارس  ؛1999

(. لزوم توجه برابر به 1491سیف و مرزوقی، 

جریان پیشرفت  ای شناختی و انگیزشی درفرآینده

های سبب شده است که دیدگاهتحصیلی و یادگیری 

بر عوامل شناختی مختلف در تعریف تیزهوشی عالوه 

از جمله توانایی هوشی ممتاز، عوامل انگیزشی را نیز 

شمار آورند. شناخت متخصصان تعلیم و تربیت مهم به 

تیزهوشان و های شناختی از عوامل مؤثر بر فرآیند

-تواند سهم مهمی را در موفقیت دانشمیتقویت آن 

-آموزان تیزهوش ایفا کند. خودکارآمدی نقش پیش

-ای، در ارتباط با پیشرفت تحصیلی دانشبینی کننده

بنابراین، . کندآموزان، انگیزش و یادگیری ایفا می

-آموزان بهداشتن بینشی از رشد خودکارآمدی دانش

-هایی که آموزش میتیزهوش، و راهآموزان ویژه دانش

 .رسدتواند این رشد را حمایت کند ضروری به نظر می

ارتباط بین خودکارآمدی و  ،های مختلفپژوهش

اند فرآیندهای شناختی پردازش اطالعات را نشان داده

؛ شانک، 1991گروت، ؛ پنتریچ و دی1999)پنتریچ، 

بین  (. نتایج تحقیقات متعدد در زمینة ارتباط1985

نشان داد که و فرآیندهای شناختی  خودکارآمدی

های باورهای خودکارآمدی بر الگوهای تفکر، سبک

های شناختی، فرآیند پردازش اطالعات و واکنش

های خودکارآمدی هیجانی انسان تأثیرگذار است. باور

عملکرد انسان را از طریق فرآیندهای شناختی، 

نایت و بندورا، کند )بیانگیزشی و هیجانی تنظیم می

(. افراد دارای سطح باالی خودکارآمدی، رویکرد 2113

 ،دنبال آنکنند و به یادگیری عمیق را انتخاب می

آورند )الیم، دست می موفقیت تحصیلی بهتری نیز به

؛ سینز، وانجولینگن، ساولزبرگ و 2118الیو و نایه، 

 (. خودکارآمدی نقش میانجی2118وانهوت ولترز، 

، راهبردهای پردازش 24شناختیاورهای معرفتمیان ب

تنظیمی دارد )ملت و -اطالعات و یادگیری خود

ادراک افراد از خود، بر (. 2111غالمعلی لواسانی، 

گذارد تفکر، انگیزش، عملکرد و هیجانات فرد تأثیر می

-پور، زارعی و زندی؛ به نقل از زینلی1473، 23)پروین

؛ 2113) 27و آکی 26وسن، میلر، کر25(. گرین1488نیا، 

(، 1489به نقل از بختیارپور، حافظی و بهزادی،

بینی عملکرد خودکارآمدی را عاملی مهم در پیش

 28های خاص قلمداد کردند. ولترزتحصیلی در حوزه

؛ به نقل از بختیارپور، حافظی و بهزادی، 2113)

ای نشان داد که خودکارآمدی، با ( در مطالعه1489

گیری از راهبردهای شناختی و هسطوح باالی بهر

چنین پایداری در انجام دادن تکالیف فراشناختی و هم

 29های کارولدرسی رابطة معناداری دارد. یافته

؛ به نقل از بختیارپور، حافظی و بهزادی، 2119)

( حاکی از رابطة مثبت و معنادار خودکارآمدی و 1489

و  41عملکرد تحصیلی است. نتایج پژوهش چانگ

؛ به نقل از بختیارپور، حافظی و 2111) 41لومونسا

دهندة رابطة مثبت و (، نیز نشان1489بهزادی، 

معنادار خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی است. دیگر 

اند که باورهای خودکارآمدی محققان نیز گزارش کرده

به طور مثبت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد 

؛ 1991، 45نک؛ شا1991، 43و لنت 44، بروان42)مولتن

(. براساس 1488نیا، پور، زارعی و زندیبه نقل از زینلی

شواهد تجربی نیز میان خودکارآمدی و عملکرد 
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آموزان دارای تحصیلی، رابطه وجود دارد. دانش

های خودکارآمدی باال در انجام تکالیف مدرسه و آزمون

و  46اند )تاکمنمربوط به نوشتن، نمرات باالیی داشته

-پور، زارعی و زندی؛ به نقل از زینلی1991 ،47سکتن

اند ( نیز دریافته1993) 49و پاسیجر 48(. سانا1488نیا، 

آموزانی که از خود انتظار بهتر و قضاوت که دانش

مثبت دارند از عملکرد بهتری برخوردارند و برعکس 

افرادی که انتظار عملکرد پایین و قضاوت منفی دارند، 

ت )به نقل از کرامتی و ها ضعیف اسعملکرد آن

(. میان انگیزة پیشرفت و 1484شهرآرایی، 

خودکارآمدی، رابطة تداخلی و تعاملی وجود دارد. 

-آموزان با خودکارآمدی باال به موفقیتمعموالً دانش

-های تحصیلی دست میگیری در موقعیتهای چشم

( نیز معتقد است 1989(. وایتن )1986یابند )بندورا، 

یشرفت با نیاز به تسلط بر تکالیف دشوار، که انگیزة پ

بهتر از دیگران عمل کردن و پیروی کردن از 

معیارهای باال ارتباط دارد )به نقل از کارن، راتلر، 

جا که اعتماد به (. از آن2115بتیپ، اسمیت و هلنک، 

ساز برای خود و توانایی حل مسئله، دو فاکتور زمینه

ی مراحل رشد های خودکارآمدی هستند، طمولفه

شوند. کسانی که خوش تغییرات فراوانی میدست

اعتماد به نفس بیشتری دارند و به موجب آن از 

احساس خودکارآمدی باالیی برخوردارند، بر موانع و 

 (.1986کنند )بندورا، مشکالت موجود بهتر غلبه می

این دیدگاه مورد توجه قرار گرفته  در دو دهة اخیر،

ای اختصاص آمدی به تکلیف ویژهاست که اگر خودکار

رود داده شود، سطح موفقیت و پیشرفت نیز باالتر می

(. خودکارآمدی در زمینة تکالیف 1996)پاجارس، 

های اخیر مورد توجه گوناگون از جمله ریاضی در سال

بسیار قرار گرفته است. اما نکتة قابل توجه این است 

اندکی  که به این سازه در زمینة علوم تجربی توجه

-یریزشده است؛ در صورتی که علوم تجربی در برنامه

سزایی برخوردار  های تحصیلی و شغلی از اهمیت به

است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة ابعاد 

خودکارآمدی در علوم تجربی با فرآیندهای شناختی 

آموزان تیزهوش پردازش اطالعات در میان دانش

علوم تجربی به  دبیرستانی است. خودکارآمدی در

های خود برای دربارة ظرفیتمعنای باورهای شخص 

له، انجام تکالیف و موفقیت در زمینة کاربرد حل مسئ

مفاهیم اساسی علوم تجربی در زندگی روزمره است 

 (. 1491)سیف و مرزوقی، 

گویی به صدد پاسخدر این راستا، پژوهش حاضر در 

 : هاستاین پرسش

رآمدی در علوم تجربی آیا بین ابعاد خودکا-1

، خودکارآمدی در کاربرد در حل مسئله )خودکارآمدی

و خودکارآمدی در درس علوم تجربی( و فرآیندهای 

های  ، روش31ترکیب-شناختی پردازش اطالعات)تحلیل

و پردازش تفصیلی( در  32، یادداری حقیقت31مطالعه

 ای وجود دارد؟آموزان تیزهوش رابطهدانش

-ابعاد خودکارآمدی در پیشسهم هر یک از  -2

بینی یکایک ابعاد فرآیندهای شناختی پردازش 

 اطالعات به چه میزان است؟

 روش پژوهش

 كنندگان شركت

روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی 

آموزان است. جامعة آماری تحقیق حاضر را کلیة دانش

های تحصیل در دبیرستانتیزهوش مشغول به 

تشکیل  91-92ر سال تحصیلی ز، دشهرستان شیرا

مشتمل بر های این تحقیق کننده شرکت ند.ده می

دختر( کالس اول  152پسر و  172آموز )دانش 423

انتخاب گروه نمونه به روش هدفمند و  .نددبیرستان بود

آموزش و پرورش شهرستان  2 و 1 با مراجعه به نواحی

آموزان با شیراز و انتخاب مدارس خاصی که دانش

دادند صورت تحصیلی سطح باال را پوشش می ینةپیش

دو دبیرستان دخترانه و دو  ،از هر ناحیه. گرفت

دبیرستان پسرانه انتخاب شد. در مرحلة اول، به منظور 

گر مهم از جمله سطح هوشی کنترل متغیرهای مداخله

-اجتماعی والدین آن-آموزان و وضعیت اقتصادیدانش

 ،هااول این دبیرستانآموزان سال ها، به کلیة دانش

( 1473)حسینی، رضویه و خیر،  34آزمون هوش اوتیس



 ... بيني فرايندهاي شناختي پردازش پيشو همكاران:  مريم كشاورز بهرغاني

___________________________________________________________________________________________ 

32 

ها دو آموزانی که هوشبهر آنسپس دانش. داده شد

انحراف معیار باالتر از میانگین هنجاریابی بود به عنوان 

 تیزهوش در تحقیق حاضر شرکت داده شدند.

 هاابزار گردآوري داده

ن شرح ابزارهای سنجش متغیرهای پژوهش بدی

 است: 

در  الف( مقياس خودكارآمدي در علوم تجربي:

آموزان از طریق پژوهش حاضر، خودکارآمدی دانش

)سیف و  "خودکفایتی در علوم تجربی"مقیاس 

( مورد سنجش قرار گرفت. این مقیاس 1491مرزوقی، 

( برای 1995) 33بر اساس ابزاری که پاجارس و میلر

تهیه  سنجش خودکارآمدی ریاضی دانشجویان

های مشترک اند، و با در نظر گرفتن ویژگی کرده

خودکارآمدی در قلمرو دروس مرتبط با علوم تجربی و 

گویه است  46ریاضی تهیه شده است. این ابزار دارای 

و بر اساس مقیاس پنج بخشی از نوع لیکرت )از بسیار 

شود. گذاری می( نمره1تا بسیار مخالفم= 5موافقم=

در حل  خودکارآمدی ی سه عاملمقیاس مذکور دارا
در  خودکارآمدیدر کاربرد و  خودکارآمدی ،هلمسئ

در حل  باشد. خودکارآمدیمی درس علوم تجربی

، میزان انتظار فرد از موفقیت خود در حل مسئله

های علوم تجربی به ویژه در حیطة و آزمون مسئله

دهد. خودکارآمدی در فیزیک و شیمی را نشان می

بی، مبین میزان اطمینان فرد به خود درس علوم تجر

آمیز درس علوم تجربی است و در گذراندن موفقیت

فرد تا خودکارآمدی در کاربرد نیز معرف آن است که 

کارگیری درس علوم چه حد به مهارت خود در ب

تجربی در زندگی روزمره اطمینان دارد )سیف و 

 (.1491مرزوقی، 

ظور ( به من1491در پژوهش سیف و مرزوقی )

ای مقیاس خودکارآمدی در علوم احراز روایی سازه

انجام  35تجربی، تحلیل عاملی با چرخش واریمکس

شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که این 

است. ضرایب همبستگی  مقیاس متشکل از سه عامل

متغیر بود.  81/1تا  73/1های خودکفایتی از بین عامل

ها با نمرة کل املهمچنین بین هر یک از این ع

دست آمد که مقیاس، ضریب همبستگی مثبتی به 

در پژوهش حاضر،  نوسان داشت. 93/1تا  91/1بین 

ای مقیاس از طریق همبستگی درونی ابعاد روایی سازه

با نمرة کل مقیاس خودکارآمدی در علوم تجربی به 

دست آمد. نمرات همبستگی میان ابعاد خودکارآمدی 

دکارآمدی در کاربرد و ، خومسئلهدر حل 

با نمرة کل به  علوم تجربی خودکارآمدی در درس

حاصل آمد  88/1و  87/1، 91/1ترتیب برابر با 

(1111/1P< .) 
پایایی نمرات  ،(1491در پژوهش سیف و مرزوقی )

حاصل از مقیاس خودکارآمدی در علوم تجربی، از 

طریق بررسی ضرایب همسانی درونی آلفای کرونباخ و 

دست آمد. ضرایب آلفای کرونباخ برای مایی به بازآز

نوسان  92/1تا  88/1های خودکارآمدی بین عامل

دست آمد. ضرایب به  96/1داشت و برای کل مقیاس 

تا  82/1های مقیاس، از حاصل از بازآزمایی برای عامل

 به 94/1متغیر بود و برای کل مقیاس برابر با  86/1

ایب آلفای کرونباخ دست آمد. در پژوهش حاضر، ضر

تا  84/1های این پرسشنامه بین برای هر یک از عامل

متغیر بود و نشان از پایایی قابل قبول این  93/1

 مقیاس داشت. 

ب( در تحقیق حاضر، فرآیندهای شناختی پردازش 

های فردی اطالعات از طریق پرسشنامة سنجش تفاوت

 )شمک، ریبیج و رامانای 36در فرآیندهای یادگیری

( مورد سنجش قرار گرفت. این پرسشنامه دارای 1977

عامل است و بر اساس مقیاس پنج  3گویه و  62

-( نمره1تا هرگز= 5بخشی از نوع لیکرت )همیشه=

شود. چهار عامل این پرسشنامه از طریق گذاری می

ترکیب، -تحلیلدست آمد که شامل  تحلیل عاملی به
ازش تفصیلی های مطالعه، یادداری حقیقت و پرد روش
این پرسشنامه تاکنون در ایران مورد استفاده  است.

فرم اصلی آن ترجمه  ،قرار نگرفته است. در این تحقیق

 و به کار گرفته شد. 

ترکیب بر پردازش  -عامل اول تحت عنوان تحلیل
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ها دهی آنها و سازمان گیری طبقهاطالعات، شکل

دگیری های مطالعة یاتأکید دارد. عامل دوم که روش

های مطالعة سنتی و ، بر استفاده از تکنیکنام دارد

هایی است که به مند استوار است و شامل روشنظام

های علمی بر آن تأکید تر محیططور سنتی در بیش

موقع تکالیف و تمرین و تکرار  شود؛ مثل انجام بهمی

یادداری حقیقت است که  ،مطالب درسی. عامل سوم

طالعات واقعی و یادداری جزئیات دادن اشامل ترجیح 

هایی است که بر است. پردازش تفصیلی شامل گویه

تصور، بسط مطالب یادگیری، رمزگذاری و کاربرد 

 اطالعات در زندگی روزمره تأکید دارد. 

های فردی در روایی پرسشنامة سنجش تفاوت

فرآیندهای یادگیری از طریق همبستگی همگرا و واگرا 

، 37ارزیابی تفکر انتقادی، تصویرسازیهای با پرسشنامه

و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی  38انگیزة پیشرفت

ای قابل قبول قرار گرفت و نتایج حاکی از روایی سازه

های مختلف بوده است ژوهش این پرسشنامه در پ

؛ کوماراجو، کارایو و شمک، 1978)شمک و ریبیچ، 

(. در پژوهش حاضر، روایی 2115؛ کالمپ، 2111

ای این پرسشنامه، از طریق بررسی همبستگی ازهس

عد مربوط به آن احراز درونی بین نمرة هر گویه با بُ

از  21گویة شمارة  از غیرها به شد. کلیة گویه

همبستگی درونی قابل قبولی با بعد مربوط به این 

ها برخوردار بودند. گویة مذکور از تحلیل نهایی گویه

( 1977همکاران ) حذف گردید. در پژوهش شمک و

های فردی در برای سنجش پایایی پرسشنامة تفاوت

فرآیندهای یادگیری، از دو روش بازآزمایی و محاسبة 

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب بازآزمایی 

های ترکیب، روش-های تحلیلبرای هرکدام از عامل

مطالعه، یادداری حقیقت و پردازش تفصیلی به ترتیب 

بود. همچنین  81/1و  79/1، 84/1، 88/1برابر با 

های این ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از عامل

متغیر بود. در پژوهش  82/1تا  58/1پرسشنامه از 

حاضر به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه، ضریب 

آلفای کرونباخ برای هر عامل محاسبه شد. این ضرایب 

لعه، یادداری های مطاترکیب، روش-برای ابعاد تحلیل

، 77/1حقیقت و پردازش تفصیلی به ترتیب برابر با 

به دست آمد. در مجموع، بررسی  87/1، 68/1، 86/1

آموزان روایی و پایایی این پرسشنامه در میان دانش

تیزهوش نشان از آن داشت که این پرسشنامه از روایی 

 و پایایی قابل قبول برخوردار است. 

مون هوشی اوتیس آزج( آزمون هوش اوتيس: 

برای اولین بار در ایران توسط حسینی و همکاران 

( انطباق و هنجاریابی شد. این آزمون دارای 1473)

ای است و مدت اجرای آن به گزینه 5پرسش  75

باشد. میانگین نمرات این دقیقه می 41صورت گروهی 

 11و انحراف معیار آن  111آزمون در گروه هنجاریابی 

( برای 1473حسینی و همکاران ) است. در پژوهش

تعیین روایی آزمون، همبستگی نمرات این آزمون با 

آموزان مقطع راهنمایی مورد معدل تحصیلی دانش

تا  33/1ای از بررسی قرار گرفته و ضرایب حاصل دامنه

های مختلف سنی داشته است. ضریب در گروه 66/1

با ریچاردسون برابر -پایایی آزمون نیز به روش کودر

گزارش شده  73/1و با روش بازآزمایی برابر با  86/1

( این مقیاس را مورد 1485است. همچنین، سیف )

تحلیل عاملی قرار داد و نتایج حاصل نشان از وجود 

( 1485یک عامل به عنوان هوش کلی بود. سیف )

-پایایی این ابزار را از طریق محاسبة ضریب کودر

ل برای کل ریچاردسون بررسی کرد و ضریب حاص

به دست آمد. نتایج در زمینة  82/1آزمون برابر با 

توان از این روایی و پایایی این آزمون نشان داد که می

ای معتبر در اندازه گیری هوش عنوان وسیله آزمون به

 و استعداد استفاده کرد. 

 هايافته

تحقیق، ضریب همبستگی  اول در پاسخ به پرسش

رآمدی در علوم تجربی و گشتاوری پیرسون بین خودکا

فرآیندهای شناختی پردازش اطالعات محاسبه شد. 

که دهد نشان می 1اطالعات خالصه شده در جدول 

دار برقرار همبستگی مثبت و معنی ،بین این دو متغیر

شود، گونه که در این جدول دیده میاست. همان



 ... بيني فرايندهاي شناختي پردازش پيشو همكاران:  مريم كشاورز بهرغاني

___________________________________________________________________________________________ 

01 

عد خودکارآمدی در حل ترین همبستگی بین بُبیش

، >1111/1pترکیب حاصل شد )-تحلیلعد و بُ مسئله

64/1r=عد خودکارآمدی ترین همبستگی بین بُ( و کم

های مطالعه به دست آمد  و روش علوم تجربی در درس

(1111/1p< ،29/1r= سایر ضرایب نیز مثبت و .)

 (.>1111/1pمعنادار بود )
 هاي شناختي پردازش اطالعاتماتريس همبستگي بين ابعاد خودكارآمدي در علوم تجربي و فرآيند .1جدول 

 2 5 0 3 2 1 متغيرها

      - خودكارآمدي در حل مسائل-1

     _ 34/4* خودكارآمدي  در كاربرد-2

    - 22/4* 34/4* خودكارآمدي در درس-3

   - 53/4* 53/4* 23/4* تركيب -تحليل -0

  - 33/4* 22/4* 02/4* 38/4* هاي مطالعهروش -5

 - 28/4* 02/4* 02/4* 38/4* 00/4* يادداري حقيقت-2

 13/4* 08/4* 38/4* 34/4* 51/4* 38/4* پردازش تفصيلي -3

                                  1111/1p<
* 

423=n   

به منظور تعیین سهم هر یک از ابعاد خودکارآمدی 

بینی فرآیندهای شناختی در علوم تجربی در پیش

ن چندگانه انجام پردازش اطالعات، تحلیل رگرسیو

-نشان می 2گرفت. اطالعات خالصه شده در جدول 

-عد تحلیل، بُمسئلهدهد که خودکارآمدی در حل 

کند بینی میترکیب را به طور مثبت پیش

(1111/p< ،59/5 t= ،48/1=β( از 35. این متغیر %

 کند.عد مذکور را تعیین میواریانس بُ
 ترکیب بر روی ابعاد خودکارآمدی در علوم تجربی-عد تحلیلنتایج تحلیل رگرسیون بُ. 2جدول

R 2 متغيرها
R F P< B β t P< 

32/1     خودكارآمدي در حل مسئله  48/1  59/5  1111/1  

23/1 1111/1 46/82 35/1 67/1 خودكارآمدي در كاربرد  18/1  92/2  - 

25/1     خودكارآمدي در درس علوم تجربي  19/1  95/2  - 

 

ل رگرسیون چندگانة نتایج تحلی ،4جدول 

های مطالعه را بر روی ابعاد خودکارآمدی نشان  روش

های این جدول پیداست که دهد. از دادهمی

های مطالعه را به عد روشخودکارآمدی در کاربرد، بُ

، =1111/1p< ،26/5tکند )بینی میطور مثبت پیش

49/1=β( عد مورد نظر را % از واریانس ب22ُ. این متغیر

 نماید.تبیین می

 در علوم تجربي هاي مطالعه بر روي ابعادخودكارآمديتايج تحليل رگرسيون بعد روش.ن3جدول 

R 2 متغيرها
R F P< B β t P< 

93/1 -     خودكارآمدي در حل مسئله  15/1  28/1  

1111/1 خودكارآمدي در كاربرد  51/28  22/1  37/1  1111/1  26/5  49/1  86/1  

-75/1 -     ربيخودكارآمدي در درس علوم تج  16/1-  14/1-  

 

حاکی از آن  3اطالعات خالصه شده در جدول 

، یادداری علوم تجربی است که خودکارآمدی در درس

کند بینی میحقیقت را به طور مثبت پیش

(1111/1p< ،69/3t= ،43/1=β( از 26. این متغیر %

 کند.واریانس بعد یادداری حقیقت را تعیین می

 عد يادداري حقيقت بر روي ابعاد خودكارآمدي در علوم تجربينتايج تحليل رگرسيون بُ .0جدول 

R 2 متغيرها
R F P< B β t P< 

27/2 -     خودكارآمدي در حل مسئله  17/1  19/1  

66/1 - 1111/1 97/46 26/1 52/1 خودكارآمدي در كاربرد  15/1  14/1  

1111/1     خودكارآمدي در درس علوم تجربي  69/3  43/1  22/1  
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عد پردازش نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بُ

تفصیلی بر روی ابعاد خودکارآمدی در علوم تجربی 

دهد که خودکارآمدی در کاربرد، پردازش نشان می

کند بینی میتفصیلی را به طور مثبت پیش

(1111/1p< ،9/6t= ،5/1=β( از 26. این متغیر %

 نماید.عد مذکور را تبیین میواریانس بُ
 در علوم تجربي عد پردازش تفصيلي بر روي ابعادخودكارآمدينتايج تحليل رگرسيون بُ .5جدول 

R 2 متغيرها
R F P< B β t P< 

14/1 -     خودكارآمدي در حل مسئله  19/1  1/1  

1111/1 1111/1 59/45 26/1 51/1 خودكارآمدي در كاربرد  9/6  5/1  71/1  

-14/1 -     يخودكارآمدي در درس علوم تجرب  18/1-  12/1-  

 بحث و نتيجه گيري

هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش خودکارآمدی 

، سئلهدر علوم تجربی شامل خودکارآمدی در حل م

و خودکارآمدی در  علوم تجربی خودکارآمدی در درس

بینی یکایک ابعاد فرآیندهای پیش به منظورکاربرد 

موزان آشناختی پردازش اطالعات در میان دانش

 تیزهوش بود. 

های پژوهش حاضر نشان داد که بین یافته

های شناختی خودکارآمدی در علوم تجربی و فرآیند

پردازش اطالعات الگویی، از روابط همبستگی وجود 

بدین معنا که با افزایش خودکارآمدی در علوم  دارد؛

و  حل مسئله عد خودکارآمدی درتجربی به ویژه در بُ

ربرد، راهبردهای شناختی پردازش خودکارآمدی در کا

گیرد. تری صورت میاطالعات نیز به نحو پیچیده

تواند استفادة مفید و مؤثر بنابراین، خودکارآمدی می

را در خالل  افراد از راهبردها و فرآیندهای شناختی

بینی نماید. بر اساس نظریة یادگیری پیش یادگیری

 وانندبت یادگیرندگان کهبرای اینتنظیمی، -خود

ند باید استفادة مفید از راهبردهای دهی کنخودنظم

؛ به 1999پردازش اطالعات را یاد بگیرند )بوکائرتز، 

 (. 2115 مینائرت و بوکارتز، ،نقل از روزندال

گونه بیان کرد که توان ایندر تبیین این یافته می

بر فرآیندهای توجه و تفکر تأثیرگذار  خودکارآمدی،

 خودکارآمدیارای حس قوی است. افرادی که د

مسایل  حلتوجه خود را بر تحلیل و ترسیم راه ،هستند

کنند. در مقابل افرادی که در توانایی خود متمرکز می

دچار تردید هستند زمانی که با نیازهای محیطی دشوار 

شوند، توجه خود را از موضوع مورد نظر مواجه می

نی همراه راها از موقعیت با نگبرگرفته و ارزیابی آن

های فشارزایی العمل است. چنین تفکرات مزاحم عکس

های شناختی را را ایجاد کرده و استفادة مؤثر از توانایی

برد. این کار از طریق منحرف کردن توجه از تحلیل می

هایی انجام فعالیت به بهترین شکل ممکن، به نگرانی

شخصی و شکست احتمالی  کارآمدیدربارة عدم 

، 51، ساراسون1977، 39بامیرد )میچنگصورت می

(. بنابراین، تقویت 1989؛ به نقل از بندورا و وود، 1975

تواند فرآیند توجه و تفکر را می خودکارآمدیباورهای 

تحت تأثیر قرار دهد و استفاده از راهبردهای مناسب و 

این  مؤثر در پردازش اطالعات شناختی را میسر کند.

مطالعات انجام شده در ایران و  یافته با نتایج برخی از

؛ 2111سایر کشورها همسو است )برای مثال، یوسف، 

؛  والکر، گرین و 2114و بوکائرتز،  روزندال، مینائرت

؛ رستگار، قربان 2112؛ صمدی و دوایی، 2116مانسل، 

 ؛  غالمعلی2111جهرمی، سلیم حقیقی و اکبری، 

 ؛  عابدینی،1491لواسانی، حجازی و خزری آذر، 

 (.1489باقریان و کدخدایی، 

تر روابط بین ابعاد به منظور بررسی عمیق

خودکارآمدی در علوم تجربی و فرآیندهای شناختی 

های رگرسیون چندگانه به پردازش اطالعات، تحلیل

روش همزمان اجرا شد. نتایج نشان داد که 

ترکیب پردازش -، تحلیلدر حل مسئله خودکارآمدی

عد کند. بُبینی میبت پیشاطالعات را به طور مث

دهی مطالب ترکیب، عمق پردازش و سازمان-تحلیل

دهد. بنابراین، هرچه سطح درسی را نشان می

خودکارآمدی افراد باالتر باشد، اطالعات در سطح 

شود و متعاقباً بازیابی مطالب تری پردازش میعمیق
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گیرد. در همین راستا، نتایج نیز بهتر صورت می

که با هدف ( 1983)ی و شمک کارت، مکتحقیق مایر

بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و فرآیندهای 

شناختی صورت گرفت نشان داد که متغیرهای 

ترکیب( با -شناختی مثل پردازش عمیق )تحلیل

بر اساس نتایج انتظارات کارآمدی مرتبط است. 

( ترجیح 2115) پژوهش روزندال، مینائرت و بوکارتز

تنظیمی در -مطالب درسی با خود دادن پردازش عمیق

 فرآیند یادگیری مرتبط است.

را افزایش  احتمالاین تفکر عمیق دربارة اطالعات، 

تر رمزگذاری کرده و که افراد اطالعات را کامل دهد می

تری نیز به یاد آورند. یادآوری و به مدت طوالنی

-بازیابی بهتر مطالب منجر به پیشرفت تحصیلی می

( 1491د این یافته سیف و مرزوقی )شود. در تأیی

ترین قوی در حل مسئله نشان دادند که خودکارآمدی

بینی کنندة پیشرفت تحصیلی به حساب عد پیشبُ

های حل م توجه به تقویت مهارتآید. بنابراین، لزومی

ها در این لة فراگیران و بهبود خودکارآمدی آنمسئ

زهوشان زمینه به دست اندرکاران تعلیم و تربیت تی

 گردد. توصیه می

ترکیب نمرات -عد تحلیلچنین، افرادی که در بُهم

کنند افرادی کارآمد و ثابت قدم باالیی کسب می

دهی معنایی مطالب ارایه شده هستند و به سازمان

(. 1978کنند )شمک و ریبیچ، تر توجه میبیش

دهی، اندوزش و بازیابی استفاده از راهبرد سازمان

بخشد، از بار حافظة فعال کم بهبود میاطالعات را 

دهد که پیامد آن کند و قدرت تمرکز را افزایش میمی

دهی مطالب درسی، تسهیل یادگیری است. سازمان

-یکی از راهبردهای شناختی مهم در یادگیری خود

تنظیمی است. بر مبنای این دیدگاه، خودکارآمدی 

 دهی را هم به صورتادراک شده، عملکرد سازمان

مستقیم و هم از طریق اثراتی که بر استفاده از 

 بندورا و وود،) بخشدراهبردهای تحلیلی دارد بهبود می

های پژوهش حاضر همسو با گروهی از . یافته(1989

؛ 2111مطالعات پیشین است )برای مثال، دیست، 

؛خزری 2111وازیل، مارهان، سینگر و استویکس یو، 

؛ 2111مدی و امانی، آذر، غالمعلی لواسانی، مال اح

مینائرت و  ،؛ روزندال2111ملت و غالمعلی لواسانی، 

 (. 1486؛ سیف و خیر، 2115،  بوکارتز

های پژوهش حاضر افزون بر موارد فوق، یافته

-همچنین نشان داد که خودکارآمدی در کاربرد، روش

-کند. دانشبینی میرا به طور مثبت پیش های مطالعه

های مطالعه عد روشالیی در بُآموزانی که نمرات با

های مرور منظمی دارند، همة کنند دورهکسب می

دهند و به درس خوب گوش تکالیف درسی را انجام می

دهند. این افراد مطالعة زیادی دارند، اما ، تمایل می

ها به درگیر شدن در تمرین و تکرار مطالب آن

یادگیری است و از شرح و بسط مطالب یادگیری کمتر 

اساس (. بر 1978کنند )شمک و ریبیچ، استفاده می

آموزانی که تنظیمی، دانش-یادگیری خود نظریة

هایشان داشته احساس کارآمدی بهتری دربارة توانایی

 ،از راهبردهای شناختی در یادگیری باشند، احتماالً

بر این، درگیری شناختی . عالوهکنند میاستفاده بیشتر 

تری برای ند و تالش بیشتری در تکالیف داربیش

دهند؛ حتی اگر بعضی یادگیری مطالب درسی انجام می

از این راهبردها مثل تمرین و تکرار باشد که یادگیری 

 (.1999گیرد)پنتریچ،  عمیق مطالب درسی را دربر نمی

بینی یادداری پیش، نتیجة دیگر این پژوهش

حقیقت توسط خودکارآمدی در درس علوم تجربی 

اری حقیقت ارتباط مثبتی با رفتارهای است. یادد

عد مذکور بر پیشرفت تحصیلی دارد. به این دلیل که بُ

افزایش تمایل و توجه به یادداری جزییات دقیق مطالب 

آموزانی که (. دانش1978تأکید دارد )شمک و ریبیچ، 

اطمینان آمیز درس علوم تجربی گذراندن موفقیتبرای 

بهتری در نگهداری  ، تواناییزیادی به خود دارند

جزییات مطالب درسی و حفظ دقیق مطالب یادگیری 

تری در رمزگذاری و دارند. همچنین، توانایی بیش

دهند. بنابراین، بازیابی دقیق اطالعات از خود نشان می

-ها نیز در سطح باالتری قرار میپیشرفت تحصیلی آن

 گیرد.
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ها نشان داد که خودکارآمدی بخش دیگری از یافته

بینی در کاربرد، پردازش تفصیلی را به طور مثبت پیش

-راهبرد بسط و گسترش معنایی، یکی از مؤلفهکند. می

-های مهم راهبردهای شناختی و یادگیری خود

تنطیمی است که احساس باالی خودکارآمدی بر 

کاربرد این راهبرد در خالل یادگیری، معنادار کردن 

اطالعات قبلی در اطالعات و ایجاد ارتباط منطقی با 

 51خالل یادگیری تأثیر قابل توجهی دارد. دینگ

له و ( بسط را عاملی کلیدی برای حل مسئ2119)

داند. آموزش بسط و یادگیری مفاهیم علمی می

گسترش به یادگیرندگان در حال تحصیل به ویژه 

ها آموزان تیزهوش، در افزایش حافظة معنادار آندانش

د )به نقل از ملکی، زارع و دار تأثیر قابل مالحظه

 (. 1491شقاقی، 

های پژوهش حاضر بر اساس در مجموع، یافته

گروت، تنظیمی )پنتریچ و دی-نظریة یادگیری خود

( است که تأثیر همزمان عوامل شناختی و 1991

-دهد. یافتهانگیزشی را در یادگیری مورد توجه قرار می

ی ها مبین آن بود که خودکارآمدی با فرآیندها

آموزان تیزهوش شناختی پردازش اطالعات دانش

به این معنا که هرچه  داری دارد؛معنیارتباط مثبت و 

آموزان از خودکارآمدی باالتری در درس علوم دانش

تجربی، در حل مسایل و در کاربرد آن در زندگی 

روزمره برخوردار باشند، توانایی استفاده از راهبردهای 

یابد. الزم افزایش میدر آنان شناختی پردازش اطالعات 

کاهش موفقیت و پیشرفت کمتر الزاماً  به ذکر است که

که شود، به شرط اینمنجر به کاهش خودکارآمدی نمی

توانند عملکرد بهتری یادگیرندگان معتقد باشند که می

تر یا استفاده از راهبردهای از طریق صرف تالش بیش

قاد به این امر (. اعت1995مؤثر داشته باشند )شانک، 

که فرد از کارآمدی باالیی برخوردار است، این توانایی 

تواند به شیوة مؤثری اطالعات را دهد که میرا به او می

پردازش کند. چگونگی ارزیابی خودکارآمدی بر 

فرآیندهای شناختی مشخص در فهم مطالب تأثیرگذار 

 (.1985است )شانک، 

آمدی در در پژوهش حاضر، رابطة ابعاد خودکار

علوم تجربی و فرآیندهای شناختی پردازش اطالعات 

آموزان تیزهوش مورد بررسی قرار گرفت. در میان دانش

های آینده گردد که در پژوهشنهاد میپیش

تیزهوش نیز شرکت داده شوند و نتایج آموزان غیر دانش

ظ ، لحاحاصل در دو گروه مقایسه گردد. همچنین

شناختی از قبیل  نمودن متغیرهای دیگر جمعیت

های اقتصادی در پژوهش-جنسیت و طبقة اجتماعی

های پژوهشی تواند حیطة تعمیم پذیری یافتهمی بعدی

 تر نماید.را گسترده
در پژوهش حاضر، فرآیندهای شناختی پردازش 

های فردی اطالعات توسط پرسشنامة سنجش تفاوت

در فرآیندهای یادگیری مورد سنجش قرار گرفت. 

هایی گردد فرآیند پردازش اطالعات، از راهمیتوصیه 

غیر از پرسشنامه و در حین انجام تکلیف مورد بررسی 

ها و نیز تفکر با صدای قرار گیرد. مصاحبه با آزمودنی

تری تواند اطالعات بیشبلند در حین انجام تکلیف، می

در خصوص فرآیند پردازش اطالعات فراگیران فراهم 

 نماید.

 هايادداشت
1) self-regulated theory 
2) self-efficacy 
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4) test anxiety   

5) cognitive strategies 
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7) rehearsal 
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11) encoding     
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13) retrieval       
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16) central processing  
17) output 
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27) Akey 

28) Wolters 

29) Carrol 

30) Chang 

31) Solomon 

32) Moulton 

33) Brown 

34) Lent 

35) Shunk 

36) Takman 

37) Sekten 

38) Sana 

39) Pusecher 

40) synthesis-analysis 

41) study methods 

42) fact retention 

43) Otis 

44) Miller 

45)varimaxrotation 

46) Individual Differences in Learning Processes 

47) imagery 

48) achievement motivation 

49) Meichenbaum 

50) Sarason 

51) Ding 

 منابع
(. رابطة 1489بختیارپور، سعید؛ حافظی، فریبا؛ بهزادی شینی، فاطمه )

گرایی و خودکارآمدی با اضطراب امتحان و بین جایگاه مهار، کمال
-های نو در روانمجلة یافتهعملکرد تحصیلی در دانشجویان. 

 45 -52، 4شناسی، 
انطباق و (. 1473حسینی، علی اکبر، رضویه، اصغر، خیر، محمد. )

هنجاریابی آزمون هوشی اوتیس در شهر شیراز و حومه.گزارش 
 طرح پژوهشی مصوب دانشگاه شیراز.

(. خودکارآمدی 1488نیا، زهره )پور، حسین؛ زارعی، اقبال؛ زندیزینلی
آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. و تحصیلی دانشعمومی 
 14 -28(، 4) 9شناسی تربیتی، نامة مطالعات روانپژوهش
رابطة هوش، باورهای معرفت شناختی، باورهای "(. 1485سیف، دیبا. )

دهی و یادگیری با پیشرفت نظمانگیزشی، راهبردهای خود
. رسالة "وشیتحصیلی و بررسی این عوامل در سطوح متفاوت ه

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.، دانشکدة رواندکتری
(. رابطة باورهای انگیزشی با 1486سیف، دیبا، محمد، خیر. )

رویکردهای یادگیری در میان جمعی از دانشجویان رشتة 
-علوم تربیتی و روانهای شیراز. پزشکی و مهندسی دانشگاه

 .82-57، 2و1 شناسی،
(. تهیه و اعتباریابی مقیاس 1491رزوقی، رحمت اله. )سیف، دیبا، م

. آموزان مقطع راهنماییخودکفایتی در علوم تجربی برای دانش
 .136-125، 1، های نوین تربیتیاندیشه
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