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 چکیده
های  و ارزش یریادگی یراهبردها براساس تحصیلی خودکارآمدی بینی پیشهدف از پژوهش حاضر 

سازی  مدل نوع از و توصیفی است. روش پژوهشپیشرفت  اهداف میانجی نقش گرفتن نظر در با تحصیلی
 در تحصیل به مقطع کارشناسی مشغول دانشجویان ی پژوهش کلیه  آماری است. جامعه معادالت ساختاری

 401 جمعاً نمونه افراد تعداد .هستند 96-95 تحصیلی سال در تهران مرکزی واحد آزاد اسالمی دانشگاه
 انتخاب( تهران مرکزی واحد ی دانشکده پنج از کارشناسی کالس 20)ای  خوشه روش با که است دانشجو

 یراهبردها(، مقیاس1988خودکارآمدی تحصیلی اون و فرامن)ی  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه. شد
 اهداف ( و پرسشنامه2011و همکاران ) چینتریپ های تحصیلی ، پرسشنامه ارزش(1987)نیاشتا نیو یریادگی

سازی معادالت ساختاری  های گردآوری شده با روش مدل بود. داده (1988) همکاران و  میگلی پیشرفت
 یراهبردها بر اساس تحصیلی خودکارآمدی بینی پیش ها نشان داد که مدل تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده

 از تجربی های داده براساس پیشرفت اهداف میانجی نقش گرفتن نظر در با یلیتحص یها و ارزش یریادگی
 یها و ارزش یریادگی یراهبردها مستقیم و غیرمستقیم است. همچنین اثر برخوردار مطلوبی برازش

                                                           
 .است دکتری تخصصی ی رساله از برگرفته . این مقاله1

 اسالمی، تهران، ایراندانشگاه آزاد  ی،شناسی تربیتی، واحد تهران مرکز روان ،دانشجوی دکترای. 2

 اسالمی، تهران، ایراندانشگاه آزاد  ی،شناسی عمومی، واحد تهران مرکز روان، دانشیار. 3

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،علوم تربیتیگروه آموزشی ، دانشیار. 4

اسالمی، تهران، دانشگاه آزاد  ی،واحد تهران مرکز ،تربیتی-شناسی کودکان استثنایی روانگروه آموزشی ، استادیار. 5

 ایران
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در نتیجه  قرارگرفت. تأیید مورد اطمینان درصد 95 با دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی بر یلیتحص
 گذارد. پیشرفت به طور مستقیم بر خودکارآمدی تحصیلی اثر می توان گفت که اهداف می

 ی، اهدافلیتحص یها ارزش تحصیلی، راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی: واژگان کلیدی
 پیشرفت.

 مقدمه
های آموزشی ایجاد شرایط الزم برای موفقیت تحصیلی است.  یکی از مسائل مهم در نظام

در نگاه کلی، عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی به دو دسته عوامل بیرونی و درونی قابل 
 یادگیرندگانتوان به موقعیت یادگیری، مشارکت  . از میان عوامل بیرونی میهستندتقسیم 

وزشی، روش تدریس و غیره آمکمک  های رسانهدرسی،  های ابدر امر یادگیری، کت
، هوش عمومی، استعداد، انگیزه، نیاز یادگیرندهاشاره کرد. همچنین عواملی مانند آمادگی 

مؤثر بر موفقیت تحصیلی عنوان عوامل درونی  توان به به پیشرفت و خودکارآمدی را می
(. یکی از 1390)طالب زاده نوبریان، ابوالقاسمی، عشوری نژاد و موسوی، نمودمطرح 

های  است که در سال 1خودکارآمدی تحصیلی موفقیت تحصیلی، ترین عوامل درونی مهم
 (. 1393، و علی آبادی اخیر مورد توجه قرار گرفته است )رستمی

داشته باشد که توانایی پیشرفت وکسب  وقتی فرد باور( 1997) 2بندورا برحسب نظر
دست یافته است. طبق  تحصیلی را داراست به خودکارآمدی ی تحصیل در زمینه موفقیت

 هتفسیر او از کارهای گذشت دقیقبه طور نظر بندورا ، باورهای خود کارآمدی شخصی ،
که چگونگی تعامل او را با محیط و افراد دیگر ممکن  است بلکه ابزاری مستند ؛نیست

های خویشتن است  کارآمدی ادراک شده قضاوت فرد درباره لیاقتخود سازد. می
(. از این جهت شناخت متغیرهای مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی، به 1997)بندورا،

دانشجویانی که دارای خودکارآمدی بیشتری هستند، انجامد.  تر از این متغیر میبینی به پیش
شود.  منتهی می ها موفقیت آنکنند که نهایتاً بر  تری را برای خود تنظیم میاهداف سطح باال

بینی کننده قوی در پیشرفت و موفقیت  عنوان یک متغیر پیش به عبارتی خودکارآمدی به
(. شناسایی 1399ی ، احمد اریو  یاکبر ،یزند ،یاحمد خیش)شود تحصیلی تلقی می

بین خودکارآمدی تحصیلی، از یک سو، پیشگیری از پیامدهای شکست در  متغیرهای پیش

                                                           
1  . Academic self-efficacy 

2. Bandura 
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دهد و از سوی دیگر  مدرسه و پدیدآوری محیطی خوش آیند برای یادگیری را افزایش می
 کاربردی کمک کند.  های های مناسب و تکیه بر اولویت تواند در دستیابی به روش می

تواند انگیزه و  رو هستند که می در دوران تحصیلی با عوامل متعددی روبه دانشجویان
را با فراز و فرود  انیها را تحت تأثیر خود قرار داده و پیشرفت و عملکرد دانشجو تالش آن

ت. اس انیتوسط دانشجو 1مواجه سازد؛ یکی از این عوامل استفاده از راهبردهای یادگیری
توسط شود که  راهبردهای یادگیری به انواع مختلفی از اعمال ارادی و آگاهانه اطالق می

های  شود. این راهبردها از فعالیت یادگیرندگان برای دستیابی به اهداف یادگیری اتخاذ می 
های ریز از قبیل مرور  کلی از قبیل مشاهده یک فرد ماهر یا تمرین یک مهارت تا فعالیت

آموزان و ذخیره شدن اطالعات را در بر  عات یا انتقال اطالعات جدید به دانشذهنی اطال
( راهبردهای یادگیری را به دو 2002) 5(. دمبو4،2016و لیتل 3، مک دانیل2ولهیمگیرد ) می

دسته راهبردهای شناختی و فراشناختی تقسیم نموده است. راهبردهای شناختی در واقع 
کنند تا  هستند. راهبردهای شناختی به ما کمک می راهبردهای یادگیری و یادآوری

در حافظه دراز مدت  ها آنسازی  ای را برای ترکیب با اطالعات قبلی و ذخیره اطالعات تازه
شوند. از  دهی می آماده کنیم و شامل فرایندهای تکرار یا مرور، بسط یا گسترش و سازمان

راهبردهای شناختی و نظارت بر  سوی دیگر راهبردهای فراشناختی ابزاری برای هدایت
یادگیرنده به کمک راهبردهای فراشناختی، از راهبردهای  ،ها هستند، به سخن دیگر آن

برد. تعیین هدف برای یادگیری، طرح سؤال برای  میرا حداکثر استفاده  خودشناختی 
یا  شود و ارزشیابی برای آن چه خوانده شده است و تنظیم سرعت و مطالبی که خوانده می

گیری از جمله این راهبردهاست. برخی از فرایندهای کنترل، شامل توجه و دقت،  هدف
های  مرور ذهنی و بسط دادن مطالب است. این فرایندهای کنترل اجرایی را گاهی مهارت

توان به طور ارادی و عمدی برای نظم  چرا که این فرایندها را می ،نامند فراشناختی می
بستگی  ،در تکالیف یادگیری انیمیزان موفقیت دانشجو برد. کار بخشی به شناخت به

ویژه در خالل  کاربرد مؤثر راهبردهای یادگیری دارد. استفاده از راهبردهای یادگیری به به

                                                           
1. learning strategies 

2. Wahlheim 

3. McDaniel 
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5. Dembo  
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، 1و فازیو )یئو تواند فرایند نتایج و عملکرد یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد یادگیری می
چگونگی تأثیر استفاده از راهبردهای یادگیری انجام های مختلفی درباره  . پژوهش(2018

یادگیرندگانی که از راهبردهای درست و متناسب با تکالیف  ،اند نشان داده گرفته و عموماً
یابند )شلفیر،  های خود به پیشرفت بیشتری دست می در فعالیت ،کنند یادگیری استفاده می

چه فراگیران از این راهبردها بیشتر استفاده ( نیز معتقدند که هر 2010) 2پیک و میلر. (2009
آورند.  دست می کنند و موفقیت بیشتری به در اجرای وظیفه خود بهتر عمل می ؛کنند

( در این زمینه نشان داد فراگیرانی که بیشتر از این 2009) 3های اسواالندر و توب بررسی
زش تحصیلی و باورهای گیرند، به مراتب انگی کار می ها را به راهبردها آگاهند و آن

گذاری درونی باالتر، اضطراب شرکت در  احساس خودکارآمدی، ارزش :انگیزشی مانند
ضیغمیان و معینی آزمون کمتر و موفقیت تحصیلی باالتری نسبت به دیگر فراگیران دارند. 

های پیشین حاکی از  ی فراتحلیل خود نشان دادند، برآیند پژوهش ( نیز در مطالعه1398کیا)
 ندازه اثر معنادار راهبردهای یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی است.ا

هایی که ذهن پژوهشگران علوم انسانی را به خود جلب کرده  ترین پدیده یکی از مهم
گر اهداف اساسی و معرف تمامی اجزاء رفتار  ها نمایان هاست. ارزش ی ارزش است، پدیده

(. در مفاهیم دانشگاهی 2018، 4و لپالینین یکانگزهستند )کینونن، پائوالکاناهو، تلوانن، ماک
شود که تشویق هر دانشجو نقش مهمی در ایجاد انگیزه و عالقه او  این گونه نشان داده می

داشته و در دراز مدت، در وی جهت تالش برای مشخص نمودن اهداف سطح باالتر، 
برای  تواند به تعیین اهداف اکتشابی انتخابی و نیز تالش عالقه ایجاد نماید. این امر می

. تشویق دانشجو از طریق ارزش دادن به (2005، 5)ونتزلکسب اهداف باالتر منجر شود 
ی آموزش از این  کند. در حوزه گیری می اهدافی است که برای رسیدن به آن جهت

 (.2008، 6)دی وال، بامیستر و وهزشود  های تحصیلی نام برده می ها با عنوان ارزش ارزش
یان، عواملی مهم در اتخاذ تصمیمات توسط آنان به شمار های تحصیلی دانشجو ارزش

ی مناسبی جهت نیل آنان به رویکردهای دارای ارزش مثبت و نیز  رود و انگیزه می

                                                           
1. Yeo & Fazio 

2. Peak & Miller 

3. Swalander & Taube 

4. Kinnunen & Puolakanaho & Tolvanen & Mäkikangas Lappalainen 

5 Wentzel 

6. DeWall & Baumeister & Vohs 
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جلوگیری از امور دارای ارزش منفی هستند. ارزش یک هدف به این جهت اهمیت دارد 
آن هدف است. به  ی مشارکت و هم پیگیری دانشجو برای رسیدن به که هم تعیین کننده

گیرد که آن هدف را دنبال کرده و برای  عبارتی بر اساس ارزش یک هدف فرد تصمیم می
های تحصیلی دانشجویان را  ارزش(. 2017، 1تحقق آن تالش نماید یا خیر )چن و پراکتور

ارزش  تقسیم کرد. 3های نمره و ارزش 2های تکالیف تحصیلی توان به دو بعد ارزش می
لی به معنای قضاوت در مورد مفید بودن و ارزشمند بودن محتوا برای تکالیف تحصی
ی رضایت  ارزش نمره، به معنای قضاوت دانشجویان در مورد حداقل نمره دانشجو است.

 4و مایتز (. الیتز2008بخش در طول دوره تحصیلی به هر ترم است)دی وال، بامیسترو وهز، 
رزشی انجام دادند که نتایج پژوهش نشان داد ها و نظام ا ( پژوهشی در حوزه ارزش2010)

طلبی تا زمانی که تأثیرات  های فردی دانشجویان از قبیل امنیت، موفقیت و لذت ارزش
 ،اند نوایی، جهان گرایی، خود اتکایی و برانگیختگی ظاهر نشده های فردی سنت، هم ارزش

، افته توسط هاراکیویکزپژوهش انجام ی دهند. رویکرد کسب موفقیت را تحت تأثیر قرار می
آموزانی که برای تکالیف  دهد، دانش نشان می (2002) 5و تراش وتیال چ،ینتریبارون، پ

کنند.  ریاضی ارزش کاربردی بیشتری قائل هستند، لذت بیشتری را در این درس تجربه می
( نشان دادند که بین باورهای انگیزشی ارزش تکلیف و 2005) 6موسولیدز و فلیپو

آمدی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی که شامل راهبردهای شناختی و خودکار
 فراشناختی و مدیریت منابع است، ارتباط مثبتی وجود دارد.

در تعلیم و تربیت مفهوم خودکارآمدی تحصیلی، رابطه جدایی ناپذیری با اهداف 
ترین  عنوان یکی از مهم اهداف پیشرفت به ،های اخیر پیشرفت برای یادگیری دارند. در سال

های نظری برای مفهوم سازی و بررسی پیامدهای تحصیلی مورد توجه قرار  چارچوب
اهداف پیشرفت در واقع معرف یک سیستم  (.7،2001و مک گرگور گرفته است)الیوت

هایی است که دارای پیامدهای شناختی، عاطفی و  ها یا بافت معنایی جامع از موقعیت

                                                           
1. Chen & Proctor 

2 Task values 

3 Grade values 

4. Lietz & Matthews 

5. Harackiewicz & Barro & Thrash 

6. Mousoulides & Philippou 

7. Elliot & McGregor 
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، 1و لگت )دوئک کنند رفتاری هستند و فراگیران برای تفسیر اعمال خود از آنها استفاده می
(. در نظریه اهداف پیشرفت فرض بر این است که اهداف 2007، 2، کاپالن و ماهر1988

، 3برای فرایندها و نتایج مرتبط با پیشرفت است )پکران بینی کننده مهمی فراگیران پیش
(. همچنین اهداف پیشرفت به اهداف اساسی یک شخص 2009 ،4الیوت و مارکوس

ها آکادمیک  های پیشرفت درگیر است، اشاره دارند. چه این زمینه هنگامی که در زمینه
سازی آزمون( چه نباشد )مانند ورزش،  باشند مانند )تکالیف در کالس درس یا آماده

ف پیشرفت ابتدا پژوهشگران بندی اهدا (. در طبقه1988،و همکاران 5تنظیمات کار( )میگلی
(. ولی 1988کردند )دوئک و لگت،  کید میأگیری تبحری و عملکردی ت فقط بر دو جهت

و  اشاره دارند )الیوت 8و اجتنابی 7، تبحری6گرایشیگیری  های جدیدتر بر سه جهت نظریه
در تکلیف، غلبه بر چالش یا افزایش سطح کفایت و  پیشرفتاهداف  .(2001 ،مک گرگور

در حالی که اهداف اجتناب از تبحر افراد بر روی اجتناب  ؛بود توانایی افراد اشاره دارندبه
کنند  از بدفهمی، تسلط نیافتن بر تکلیف و استفاده از معیارهای اشتباه نکردن تمرکز می

اجتنابی -(. افرادی که اهداف عملکرد2002 ، بارون،پینتریچ، الیوت و تراش،)هرکیویکز 
(. 2011، 9کنند )یوسف های نامطلوب تمرکز می ن دادن شایستگی و قضاوتدارند، بر نشا

ی اهداف پیشرفت با  های انجام گرفته در بررسی رابطه نتایج حاصل از اغلب پژوهش
اهداف تبحری با خودکارآمدی تحصیلی باال،  ،دهد نشان می خودکارآمدی تحصیلی

های تحصیلی،  د با مشکالت و ناکامیی کارآم استفاده از راهبردهای شناختی عمیق، مقابله
 ی مثبتی دارد به طورکلی هیجانات و نیم رخ انگیزشی مثبت رابطه پیشرفت تحصیلی باال

ی منفی  . همچنین اهداف اجتنابی، رابطه(2017، 11؛ اوکار و سانگر2015، 10و کوباتا فلدمن)
راهبردهای سطحی ی مثبت با استفاده از  با خودکارآمدی و پایداری در تکالیف و رابطه

                                                           
1. Dweck & Leggett 

2. Kaplan & Maher 

3. Pekrun 

4. Markus 

5. Midgley 

6. approach 

7. master 

8. avoidance 

9. Yusuf 

10. Feldman & Kubota 

11. Ucar & Sungur 
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، مک اینری، لیم و )لی یادگیری، اضطراب و به طورکلی هیجانات منفی دارد
نشان داد که پیشرفت تحصیلی ( 2017) 2های پژوهش اشنایدر و پرکل یافته(. 1،2010ارتیگا

با هدف تسلط و راهبردهای یادگیری استراتژیک ارتباط مثبت و با عملکرد اجتناب و سطح 
( در پژوهشی 2017) 3و انال مونکز، ویگفیلد، یانگ ی ارتباط منفی دارد.یادگیری استراتژ

به این نتیجه رسیدند که فراگیران دارای اهداف تبحری به میزان باالیی درگیر مطالعه 
 دانند.  شوند و تکالیف مدرسه را معنادار می می

در فرایند  انفر اگیرمهم است که بدانند چرا برخی از  های آموزشی  فعالین محیطبرای 
دهند و در حد توانایی، استعداد و شایستگی  یادگیری کوشش بیشتری از خود نشان می

ها را دچار  ملی حوزه انگیزشی آنااما برخی این چنین نیستند؟ و چه ع ؛شوند خود ظاهر می
بر فرایند یادگیری  فراگیرانهای شخصیتی  کند؟ و کدام ویژگی نارسایی یا عدم رشد می

های تحصیلی را  ها به رشد، پیشرفت و فعالیت ثر است که عالقه یا عدم عالقه آنها مؤ آن
شود؟ با توجه به مطالب ذکر شده این پژوهش قصد دارد به بررسی رابطه  باعث می

های اهداف پیشرفت با  گری گرایش با میانجی یلیتحص یها و ارزش راهبردهای یادگیری
بپردازد تا از این طریق خألهای پژوهشی در این زمینه  دانشجویانخودکارآمدی تحصیلی 

 استفاده شود.فراگیران را بر طرف کرده و از نتایج پژوهش حاضر در جهت بهبود عملکرد 
 بنابراین سؤاالت پژوهش عبارتند از:

به  یلیتحص یبر خودکارآمد یلیتحص یها و ارزش آیا راهبردهای یادگیری-1
 ؟گذارد اثر می میمستق ریو غ میصورت مستق

؟گذارد اثر می میبه صورت مستق یلیتحص یبر خودکارآمد شرفتیاهداف پآیا -2

  روش
 گردآوری ی شیوه لحاظ از و کاربردی ها پژوهش نوع از آن هدف به توجه با پژوهش این

سازی معادله  ازنوع مدل همبستگی های طرح و غیر آزمایشی روش  آنها تحلیل و ها داده

                                                           
1. Lee & McInerney & Liem & Ortiga 

2. Schneider & Preckel 

3. Muenks & Wigfield & Yang & O'Neal 
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 پژوهش هدف. ( است1391ترجمه نصروهمکاران ، ؛1996)بورگ و گال،ساختاری 
 است. شده ارائه نظری مدل آزمون حاضر

دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی دانشجویان مشغول به تحصیل در پژوهش جامعه آماری 
است. بر اساس آمار آموزش دانشگاه  96-5در سال تحصیلی واحد تهران مرکزی اسالمی 

 مشغول به تحصیل بودند. یمقطع کارشناسدانشجو در  13000در این سال تحصیلی،  تعداد 
 کالس کارشناسی 20ای ) که با روش خوشه بوددانشجو  401تعداد افراد نمونه جمعاً 

. با توجه به برآورد شدتخاب ان ی واحد تهران مرکزی به صورت تصادفی( از پنج دانشکده
( آن را 2011)1معادالت ساختاری که کالین مدل یابیهای مبتنی بر  حجم نمونه در پژوهش

کنند و با توجه به تعداد متغیرهای  به سه نوع ساده، کمی پیچیده و الگوی پیچیده تقسیم می
است  متغیر مکنون( 5)کمتر از  پیچیده کمی مورد بررسی، پژوهش حاضر از نوع الگوهای

منظور افزایش قدرت تعمیم  بهنفر برای آن پیشنهاد شده است.  300که حجم نمونه حداقل 
 401های ناقص در نهایت  پرسشنامه اجرا، و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه 420پذیری 

 زیر است: پرسشنامه وارد تحلیل نهایی شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به قرار
به منظور  3و فرامن 2توسط اون 1998در سال پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی: 

شده است. اون و فرامن در  هیته انیدانشجو یلیتحص یاعتقادات خودکارآمد یریگ اندازه
 نیا فرم انگلیسی  کارشناس  آموزش استفاده کردند. 7پرسشنامه از نظرات  نیساخت ا

اعتماد  زانیم ،کرتیل  یا درجه پنج اسیو بر اساس مق استعبارت  33 یآزمون دارا
توجه  در کالس، استفاده از  دن،یبرداشتن، سؤال پرس ادداشتیدانشجو در ارتباط با 

و همه  شد یم شگاهیمربوط به آزما 28عبارت  نکهیا لی. به دلسنجد یرا م رهیو غ وتریکامپ
 نیاست. بر ا هسؤال حذف شد نیا یندارند، در نسخه فارس یشگاهیها درس آزما رشته

 اسیمق کیبر اساس  دیبا انیاست. دانشجو افتهی لیسؤال تقل 32اساس تعداد عبارات به 
و  یپرسشنامه پاسخ دهند. اصغر نیبه ا"کم نانیاطم" تا "ادیز نانیاطم"ای از  درجه پنج

کردند.  گزارش 91/0کرونباخ پرسشنامه حاضر را  یآلفا بیضر (1393)همکاران 
با استفاده از  یرانیا ی نهپرسشنامه را در نمو نیسازه ا ییروا( 1389)دوند و همکاران الفو

                                                           
1. Kline 

2. Owen 

3. Froman 
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ضریب پایایی با روش آلفای مطلوب گزارش کردند.  یدییو تأ یاکتشاف عامل لیتحل
 محاسبه شد. 88/0ی پژوهش حاضر  کرونباخ پرسشنامه در نمونه

حاضر از پرسشنامه راهبردهای  : در پژوهش1پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری
گیری  (استفاده شد. این پرسشنامه برای اندازه1987)2یادگیری وین اشتاین، شالت و پالمر

آموزان و دانشجویان آمریکایی و غیر امریکایی مورد  رفتارهای مطالعه و یادگیری دانش
آموزان  دانش استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه نقاط قوت و ضعف مطالعه و یادگیری

را در ده حیطه اضطراب، نگرش، تمرکز، پردازش اطالعات، انگیزش، خودآزمایی، 
انتخاب ایده اصلی، راهنمای مطالعه، مدیریت زمان و راهبردهای آزمون مورد بررسی قرار 

سؤال با  8حیطه است. در این پرسشنامه برای هر حیطه  10سؤال در  80دهد و حاوی  می
کند، تا کامالً در  پنج قسمتی لیکرت )از اصال در مورد من صدق نمیمقیاس رتبه بندی 
دهد.  را به خود اختصاص می 5تا  1کند( وجود دارد. هر سؤال نمره بین  مورد من صدق می

است.  در پژوهش چراغی و  40تا حداکثر  8لذا دامنه نمرات در هر حیطه بین حداقل 
ها عبارتند  به تفکیک حیطه LASSIامه ( ضریب آلفای کرونباخ پرسشن1392همکاران )

، حیطه انتخاب ایده 81/0، حیطه انگیزش=78/0، حیطه نگرش 77/0از: حیطه اضطراب=
، حیطه مدیریت 78/0، حیطه راهنمای مطالعه=89/0، حیطه خودآزمایی=85/0اصلی=

. ضریب پایایی کل پرسشنامه در نمونه پژوهش 84/0، حیطه راهبردهای آزمون 77/0زمان
 محاسبه شد. 82/0ضر حا

( ساخته 2011این پرسشنامه توسط پینتریچ و همکاران )های تحصیلی: پرسشنامه ارزش
مربوط به ارزش تکالیف تحصیلی و  7تا  1سؤال است که سؤاالت  12شده است و شامل 

ای  درجه 5مربوط به بعد ارزش نمره است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس  12تا  8سؤاالت 
( نمره 5( و خیلی زیاد )4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1صورت خیلی کم ) لیکرت به
و  12ی هر آزمودنی در کل پرسشنامه حداقل  شود. در این پرسشنامه مجموع نمره دهی می
( آلفای کرونباخ این 1393ی، محمدی، رحمانی و زارعی )جهرم ناصری بود. 60حداکثر 

پایایی با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه در  گزارش نمودند. ضریب 86/0پرسشنامه را 
 محاسبه شد. 81/0ی پژوهش حاضر  نمونه

                                                           
1. Learning And Study Strategies Inventory (LASSI) 

2.Weinstein & Schulte & Palmer 
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و  یگلیپرسشنامه توسط م نیو همکاران: ا یگلیم شرفتیپرسشنامه اهداف پ
 کرتیای ل درجه هفت اسیسؤال دارد که به صورت مق 18( ساخته شده و 1988همکاران)

(  یو اهداف اجتناب گرایشی)اهداف تبحری، اهداف اسیخرده مق سهپرسشنامه  نیاست. ا
 دلتنیآلفای کرونباخ گزارش شده توسط م بیضر سؤال دارد. 6دارد که هرکدام از آنها 

ی  های نسخه اسیخرده مق ییایپا است. 84/0 اسی( برای هر سه خرده مق 1997)  1میگلیو 
( 1387و همکاران) یپرسشنامه  برحسب آلفای کرونباخ در پژوهش کارشک نیا  یفارس

 گزارش شده 87/0آزمون  یکل ییایپا نیهمچن .گزارش شده است 87/0تا  70/0 نیب

همچنین آنها اظهار نمودند که تحلیل عاملی اکتشافی مؤیّد آن بود که ساختار این  است.
ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ ی مطلوب برخوردار است.  پرسشنامه از روایی سازه

 محاسبه شد.  80/0ی پژوهش حاضر  در نمونهپرسشنامه 

 ها یافته
سال سن  25تا  20های جمعیت شناختی نشان داد، بیشترین افراد گروه نمونه بین  تحلیل داده

بیشترین فراوانی برای  زنان است. همچنین بیشترین فراوانی برای از لحاظ جنسیت  دارند.
 افراد مجرد است.

 .است شده آورده( 1) جدول درمتغیرهای پژوهش  یفیتوص یهاافتهی

 های تحقیق های توصیفی مقیاس . یافته1جدول 
 شاخص آماری

 مقیاس
 انحراف استاندارد میانگین

 45/33 46/221 راهبردهای یادگیری
 41/6 04/44 ارزش تحصیلی
 11/15 93/81 اهداف پیشرفت

 64/17 83/106 خودکارآمدی تحصیلی

آیا مدل تبیین  "در این بخش در پی پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه 
با در نظر های تحصیلی  راهبردهای یادگیری و ارزش براساس خودکارآمدی تحصیلی

  "های تجربی برازش دارد؟گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت داده

                                                           
1. Middleton & Midgley 
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وزیع چند متغیری های مدل یابی معادالت ساختاری نرمال بودن ت یکی از مفروضه
از ضریب کشیدگی چند متغیری ماردیا  AMOSافزار  است. برای این منظور در نرم

برای ضریب ماردیا  5کند که مقادیر بزرگتر از  ( پیشنهاد می2005)1شود. بنتلر  استفاده می
(. مقدار ضریب ماردیا برای 2010 2ها است )بیرن، نشان دهنده توزیع غیر نرمال داده

دهد مفروضه نرمال بودن چند  است که نشان می 01/3پژوهش حاضر برابر با  های داده
 متغیره برقرار است.

های برازش ترین شاخص نتایج مربوط به اجرای مدل پژوهش به همراه برخی از مهم
 مدل اولیه در  شکل و جدول ارائه شده است.

 مدل های برازش  . شاخص2جدول

 نام شاخص
 های برازش شاخص

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
3 2کمتر  از  15/2 

 

RMSEA )ریشه میانگین خطای برآورد(
4
 1/0کمتر از 06/0 

 CFI
 9/0باالتر از  96/0 )برازندگی تعدیل یافته(5

NFI
 9/0باالتر از  95/0 )برازندگی هنجار شده( 6

 GFI
 9/0باالتر از  96/0 )نیکویی برازش(7

 
    

                                                           
1. Bentler  

2. Byrne 

 های اجتماعی در پژوهش ( مدل سازی معادالت ساختاری1389) قاسمی، وحید .1

4. Root Mean Square Error Approximation 

5. Comparative Fit Index 

6. Normed Fit Index 

7. Goodness of Fit Index 
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 استاندارد نشده. مدل در حالت ضرایب 1شکل
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 . مدل در حالت ضرایب استاندارد شده2شکل

های آزمون شده باال، مسیرهای بین متغیرها همان سؤاالت  با توجه به اینکه در مدل
 سؤاالتپژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول اثرات مستقیم و غیر مستقیم به آزمون 

 پژوهش پرداخته شده است.
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 خودکارآمدی تحصیلی راهبردهای یادگیری بر. ضرایب و معناداری اثر مستقیم وغیرمستقیم 3جدول 

 نوع اثر بین متغیر پیش متغیر مالک
ضریب 

 استاندارد نشده

β 
 آماره معناداری استانداردشده

سطح 

 معناداری

خودکارآمدی 

 تحصیلی

راهبردهای 

 یادگیری
59/3 19/0 55/0 مستقیم  001/0  

خودکارآمدی 

 تحصیلی

راهبردهای 

 یادگیری

غیر 

 مستقیم
42/0 11/0 54/2  01/0  

خودکارآمدی 

 تحصیلی

راهبردهای 

 یادگیری
   32/0 24/1 اثر کلی

خودکارآمدی 

 تحصیلی
59/5 49/0 53/1 مستقیم ارزش تحصیلی  001/0  

خودکارآمدی 

 تحصیلی
 ارزش تحصیلی

غیر 

 مستقیم
68/0 18/0 83/2  004/0  

خودکارآمدی 

 تحصیلی
 ارزش تحصیلی

غیر 

 مستقیم
11/2 67/0   

خودکارآمدی 

 تحصیلی
37/6 37/0 77/0 مستقیم اهداف پیشرفت  001/0  

اثر مستقیم بر  آید این است که راهبردهای یادگیریآنچه از نتایج جدول فوق برمی
تحصیلیراهبردهای یادگیری با خودکارآمدی داشته است، رابطۀ  خودکارآمدی تحصیلی

( است. بنابراین سؤال مطرح شده در ارتباط β=20/0و  t=  76/3) به صورت مستقیم برابر
 95با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان  راهبردهای یادگیری بربا وجود اثر مستقیم 

خودکارآمدی اثر مستقیم بر  مورد تأیید بوده است. همچنین ارزش تحصیلی درصد اطمینان
به صورت مستقیم رابطۀ ارزش تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلیداشته است،  تحصیلی

( است. بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم β=49/0و  t=59/5) برابر
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مورد تأیید بوده  درصد اطمینان 95با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان  ارزش تحصیلی بر
 است. 

 ابجهت بررسی اثر متغیر میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین راهبردهای یادگیری 
یک روش مورد استفاده برای استفاده گردید.  1خودکارآمدی تحصیلی، از آزمون سوبل

را  ab( است که مستقیما معناداری 1982سنجش معناداری اثر متغیر واسطه آزمون سوبل )
ترتیب این  هب سنجد. با استفاده از خطای استاندارد متغیر میانجی می Zنسبت به توزیع بهنجار 

که پس از تقسیم حاصل ضرب دو ضریب غیر استانداردی که مسیرهای متغیر واسطه را 
دست آمده با جدول توزیع  ضرب، نسبت به دهند بر خطای استاندارد این حاصل تشکیل می

باشد نتیجه گرفته  96/1ه بزرگ تر از دست آمد شود؛ اگر نسبت به بهنجار مقایسه می
برای اعمال روش سوبل جهت تعیین معناداری  شود که اثر متغیر میانجی معنادار است. می

 این رابطه معادله زیر باید محاسبه شود:
z-value = a*b/SQRT(b

2
*sa

2
 + a

2
*sb

2
 + sa

2
*sb

2
) 

b ،sa ضریب مسیر bو  aضریب مسیر  aدر این معادله 
sbو   2

بترتیب خطاهای   2
 نشان داده شده است. 3مسیرهای مورد نظر در شکل  هستند. bو  aاستاندارد مسیرهای 

 
 نمودار مسیر ها در مدل میانجی .3شکل

بنابراین برای استفاده از این فرمول ضرایب غیر استاندارد و خطای استاندارد دو مسیر 
ای مجانب دارای توزیع بهنجار  مورد نیاز است.  سوبل معتقد است که این نسبت به گونه

                                                           
1. Sobel 
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های بزرگ منجر به رد فرض  باشد برای نمونه ±96/1است و زمانیکه این نسبت بزرگتر از 
 .شود می 05/0صفر در سطح 

آید این است که فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود آنچه از نتایج جدول فوق برمی
خودکارآمدی تحصیلی بر راهبردهای یادگیری و ارزش تحصیلی اثر غیرمستقیم 

مورد تأیید بوده است.  درصد اطمینان 95اهداف پیشرفت با ی  به واسطه دانشجویان
 خودکارآمدی تحصیلی معنادار بوده است. همچنین اثر مستقیم اهداف پیشرفت بر

 گیری بحث و نتیجه
راهبردهای  براساس تحصیلی خودکارآمدی بینی ها نشان داد مدل پیش نتایج تحلیل داده

پیشرفت براساس  اهداف میانجی نقش گرفتن نظر در با های تحصیلی یادگیری و ارزش
 بین متغیرها معنادار است.های تجربی از برازش مطلوبی برخوردار است و روابط  داده

 جهینت نیبه ا ی( در پژوهش2017و انال  )  انگی، لدیگفیمونکز، و، همسو با این یافته
شوند و  مطالعه می ریدرگ ییباال زانیبه م یاهداف تبحر یدارا رانیکه فراگ دندیرس

یادگیرندگان های پژوهش باید گفت که  در تبیین یافتهدانند.  مدرسه را معنادار می فیتکال
کنند و این نه تنها شامل انتخاب و طراحی تکالیف باارزش موفق کنترل رفتار را تمرین می

ای است؛ بلکه در برگیرنده حفظ انگیزه و توجه، حتی در صورت وجود عوامل  مدرسه
طور هدفمندی از  مزاحم دیگر نیز هست. یادگیرندگان با راهبردهای یادگیری مناسب،  به

کنند و به این منظور که به خود کنترلی دست یابند و فراشناختی استفاده میراهبردهای 
 گری، خود قضاوتی و خود واکنشی را در مورد خود ارزیابی کنند. خود مشاهده

آموزان و ( درباره اهمیت این نوع راهبردهای یادگیری معتقد است دانش2002دمبو)
شوند، به درس گوش س حاضر میهایی نیستند که فقط سر کالدانشجویان موفق، آن

مانند تا معلم، تاریخ امتحان را اعالم کند. بلکه دارند و منتظر میدهند، یادداشت برمی می
آموزان و دانشجویان موفق کسانی هستند که زمان مورد نیاز برای انجام تکالیف دانش

اطالعات الزم را هایی که باید انجام دهند،  ی پژوهشکنند. دربارهبینی میدرس را پیش
دهند و از راهبردهای های کاری تشکیل میآورند، به هنگام ضرورت گروهدست می به

 برند.یادگیری مناسب نیز استفاده فراوان می
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دهد تا بر به طور کلی توانایی استفاده از راهبردهای یادگیری مناسب به فرد امکان می
ها را با ارهایش را ارزشیابی کند، آنرفتارهایش کنترل و نظارت داشته باشد یعنی رفت

،  ویو فاز  ئومعیارهای خویش بسنجد و در مورد شخص خود، تقویت و تنبیه اعمال کند )ی
دهد شخصی که نتیجه ارزشیابی از خودش مثبت است خود را کارآمد تشخیص می (.2018

تواند پیشرفت بیشتری پردازد، زیرا معتقد است که میو با عالقه و پشتکار به انجام کارها می
چنین کسی که از نتایج خود سنجی خود خیلی راضی نیست، الزاماً سطح  کسب نماید. هم

دهد. به شرط آن که های بیشتر کاهش نمیخودکارآمدی و انگیزش خود را برای کوشش
کار بسته نادرست  بر این باور باشد که توانایی موفق شدن را دارد، اما روشی که تاکنون به

 .(2017،و پرکل    دریاشنا ده است)بو
 نتایج که دادند انجام ارزشی نظام و ها ارزش حوزه در پژوهشی( 2010)  مایتز و  الیتز
 تا طلبی لذت و موفقیت امنیت، قبیل از دانشجویان فردی های ارزش داد نشان پژوهش

 و اتکایی خود گرایی، جهان همنوایی، سنت، فردی های ارزش تأثیرات که زمانی
 قرار تأثیر تحت را موفقیت و خودکارآمدی کسب رویکرد اند؛ نشده ظاهر برانگیختگی

 .دهند می
 به را خود در عملکردهای نقص که این از بیشتر تر،  های ضعیف با ارزش افراد

 دیگران دارا هستند، که شناختی خطاهای دلیل به دهند، نسبت شخصی و درونی عوامل

خود تلقی  نقائص و هاضعف یافتن پی در که کنندمی تلقی منتقد گرانیمشاهده را
 ایفاء ها آن در مشکل وجود تداوم در زیادی نقش غیرشخصی، عوامل کنند. بنابراین می

دهد. در مقابل داشتن اهداف  کند و خودکارآمدی تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار میمی
افزایش احساس قدرت تأثیر بر  تواند در مشخص و قابل تحلیل و دست یافتنی همراه می

 محیط و خودکارآمدی فرد مؤثر باشد.
ح ودر سطی عواملتوان به این نکته اشاره کرد که  های پژوهش حاضر می از محدودیت

گذارند  تأثیر می یلیتحص یبر خودکارآمد خانواده، مدرسه و اجتماع مختلف مانند سطح 
همچنین نمونه  قابل بررسی نبود. های اجرایی حاضر به دلیل محدودیت که در پژوهش

بودند.  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیمورد بررسی تحقیق حاضر 
ها یا شهرهای دیگر با محدودیت  دوره یا دانشجویان آموزان ها به دانش یافته بنابراین تعمیم

  .ار شودها تکر پذیری یافته ها در زمینه تعمیم مواجه است و الزم است پژوهش
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توان گفت که  با توجه به اینکه  در حیطه نظری میهای پژوهش  براساس یافته
ای در ایجاد و تداوم مشکالت تحصیلی  خودکارآمدی تحصیلی پایین سهم قابل توجه

ی تحصیل شکل گرفته است؛  ها و انتظاراتی در زمینهدارد، اینکه چگونه چنین قضاوت
ن تعلیم و تربیت و خدمات بهداشت روانی و تلویحات مهمی برای دست اندرکارا

های  ها دارد. در این میان برای مسئوالن آموزشی کشور، شناخت ویژگی خانواده
ویژه متغیرهای معرفی شده در پژوهش حاضر  آموزان و دانشجویان و به شناختی دانش روان

، این ای برخوردار است عنوان پیشایندهای خودکارآمدی تحصیلی از اهمیت ویژه به
هایی را  شود، بلکه زمینه آموزان و دانشجویان می تر دانششناخت نه تنها باعث درک عمیق

کاربردن امکانات پرورشی و آموزشی،  ها و به ریزی فراهم می آورد تا در طرح و برنامه
های آنان مورد توجه قرار گیرد و رفتارهای بهنجار از رفتارهای نابهنجار  ها و تفاوت ویژگی

ها و شود و در نتیجه انتظاراتی مطابق و متناسب با سن، ویژگی تشخیص داده می
 شناختی در نظر گرفته شود. خصوصیات روان
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