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 چكيده

های و ارزش ودپندارهخ در مطالعات پبشین تعیین گردیده است که متغیر خودکارآمدی تحصیلی تحت ت ثیر متغیرهای گوناگونی از جمله متغیر زمينه:

 اللت بر آک دارد که فرآیند این ت ثیرگذاری به ویژه از طریو متغیر میانجی نشاک داده نشده است.باشد، اما نکته قابل توجه در این مطالعات دتحصیلی می

های تحصیلی، و از سوی دیگر تعیین نقش میانجی اهداف و ارزش خودپندارهبینی خودکارآمدی تحصیلی براساس هدف از این پژوهش پیش هدف:

سازی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیة دانشجویاک دانشگاه آزاد فی از نوع مدلروش پژوهش توصی روش:پیشرفت در این رابطه بود. 

ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش دانشجو بود که با روش خوشه 410بودند. تعداد افراد نمونه  11-0311مرکز در سال تحصیلی  مرکزی واحد تهراک

های تحصیلی پینتریچ و همکاراک (، پرسشنامه ارزش2111(، مقیاس خودپندارة لی یو و وانگ )0188و فرامن )شامل پرسشنامة خودکارآمدی تحصیلی اوک 

د که نتایج نشاک دا ها:يافتهها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.  ( بودند. برای تحلیل داده0188(، و پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاراک )2100)

(. همچنین اثر مستقیم و غیرمستقیم ارزش تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویاک مورد =14/1GFIطلوبی برخوردار بود )مدل پژوهش از برازش م

اهداف پیشرفت از یك سو  گيری:نتيجه(. p=13/1(. اهداف پیشرفت به طور مستقیم بر خودکارآمدی تحصیلی اثر داشت )p=10/1ت یید قرارگرفت )

 تواند اثر مثبت بر خودکارآمدی تحصیلی داشته باشد. گیرد و از سوی دیگر میهای تحصیلی قرار میارزش و خودپندارهتحت ت ثیر 

 های تحصیلی، اهداف پیشرفت، ارزشخودپندارهخودکارآمدی تحصیلی،  واژه كليدها:
Background: Previous studies have determined that academic self-efficacy is influenced by a variety of variables 

including self-concept and academic values, but the important point in these studies is that the process of 

influencing has not been shown, especially through the mediating variabl. Aims: The aim of the present study was 

to predict academic self-efficacy based on self-concept and academic values, and also to determine the mediating 

role of achievement goals in this regard. Method: The research method was descriptive and of structural equation 

modeling type. The statistical population of the study was all university students of Islamic Azad University, 

Central Tehran Branch, in the academic year 2017-2018. The sample size was 401 university students who were 

selected by random clustering method. The research instruments were Owen & Froman Self- efficiency 

Questionnaire (1988), Li Yu and Wang Self-concept Scale (2005), Pintrich and colleagues Educational Values 

Questionnaire (2011), and Miguel et al. Achievement Goals Questionnaire (1988). Path analysis method was used 

to analyze the data. Results: Results showed that the model had a good fit (GFI=0/94). The direct and indirect 

effects of academic value on students’ academic self-efficacy were also confirmed (p=0/01). Achievement goals 

directly affected academic self-efficiency (p=0/03). Conclusions: On one hand, achievement goals are influenced 

by self-concept and academic values, and on the other hand, they can have a positive effect on academic self-

efficacy. Key words: Academic self- efficiency, Self-concept, Academic values, Achievement goals 
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 مقدمه

 یالزم برا طیشرا جادیا یهای آموزشاز مسائل مهم در نظام یکی

 تیعوامل مؤثر بر موفق ،یاست. در نگاه کل یلیتحص تیموفق

 اکید. از مانمیقابل تقس یو درون یرونیبه دو دسته عوامل ب یلیتحص

 رندگاکیادگیمشارکت  ،یریادگی تیبه موقعتواک یم یرونیعوامل ب

 سیروش تدر ،یموزشآکمك  لیوسا ،یکتب درس ،یریادگیدر امر 

 هوش رنده،یادگی یمانند آمادگ یعوامل نیاشاره کرد. همچن رهیو غ

تواک یرا م یو خودکارآمد شرفتیبه پ ازین زه،یاستعداد، انگ ،یعموم

الب مطرح کرد )ط یلیتحص تیمؤثر بر موفق یبه عنواک عوامل درون

از  یکی(. 0311، ینژاد و موسو یعشور ،یابوالقاسم اک،یزاده نوبر

 یاهاست که در سال یلیتحص یخودکارآمد یعوامل درون نیمهمتر

 (.0314 ،یمورد توجه قرار گرفته است )رستم ریاخ

 ییفرد باور داشته باشد که توانا ی( وقت0117نظر بندورا ) برحسب

را داراست به  لیتحص نةیدر زم تیوکسب موفق شرفتیپ

 یاست. طبو نظر بندورا، باورها افتهیدست  یلیتحص یخودکارآمد

بلکه  ستیگذشته ن یاو از کارها ریتفس دقیقاً، یشخص یخودکارآمد

ممکن  رگیو افراد د طیتعامل او را با مح یمستند که چگونگ یابزار

 هایلیاقتادراک شده قضاوت فرد درباره  یسازد. کارآمدیم

 یرهایجهت شناخت متغ نی(. از ا0117 باشد )بندورا،یم شتنیخو

 یم ریمتغ نیبهتر از ا ینیبشیبه پ ،0یلیتحص یمؤثر بر خودکارآمد

 كی از ،یلیتحص یخودکارآمد نیبشیپ یرهایمتغ ییانجامد. شناسا

 یطیمح یدآوریشکست در مدرسه و پد یامدهایاز پ یریشگیسو، پ

واند تیم گرید یدهد و از سویم شیرا افزا یریادگی یبرا ندیآخوش

 یدکاربر یهاتیبر اولو هیمناسب و تک یهابه روش یابیدر دست

 (0314خواه و حیدربیگی، حجت )عسگری، کمك کند

که استعداد هر فرد، به عنواک تنها  هینظر نیا ریاخ یهاسال در

بر  قرار گرفته و دینقش دارد مورد ترد ،یو لیعامل مستقل در تحص

 میمفاه از یکی خودپندارهشده است.  هیآک تک اتو ت ثیر خودپنداره

از وجود  یاست. هر انساک برداشت و تصور یدر روانشناس یاساس

 نیخود نام نهاد. ا ای یشخص تیآک را هو واکتیدارد که م شتنیخو

شماست؟ چگونه  فیتعر یزیچه چ د؟یهست یکه شما چه جور آدم

، برداشت و سؤاالت نیبه ا ییگوپاسخ د؟یکنیم فیخود را توص

 خودپنداره( 0110سازد. آلبرت )یرا روشن م شیتصور هر فرد از خو

                                                           
1. Academic self - efficacy 

 تیهداند و مایخود م تیرا به عنواک ادارک شخص از شخص

که  یکند: ادارک افراد از صفاتیم فیگونه تعر نیرا ا خودپنداره

 ،ی، نقل از مراد0111نظر افراد درباره خودشاک )آلن،  زیدارا هستند و ن

 یرهاباو یمجموعه کل خودپندارهتواک گفت یم ی(. به طور کل0312

است )برم و  شیراجع به خو یو یشخص یفرد در مورد اسنادها

بط مرت اتیکه از جمله نظر خودپنداره هی(. بر اساس نظر0111، نیکاز

مثبت  یو باورها دیاز عقا یاشبکه خودپندارهاست،  یابیبا خودارزش

 افراد خودپندارهباشد. یرد خود م ای رشیدر مورد خود، پذ یفو من

. به دارد یهنجار یتیباشد و ماهیم نیریسا یهایابیاز ارز یانعکاس

ل حاص نیریخود با سا اسیق جهیهر فرد در نت خودپنداره یعبارت

رسد که ی(. اغلب به نظر م2111، ، وال و یونگانگشود )فرالمی

-مثبت دانش خودپنداره احتماالً ،یشآموز طیخوب بودک در مح

د را رش یمثبت خودپندارهکه  ییدهد و آنهایم شرفتیآموزاک را پ

 جهیدر نت ند؛دار یاحساس بهتر شاکیا ییاند درباره خود و تواناداده

 یفرال، والك و کا. کنندیبهتر عمل م یآموزشگاه فیدر تکال

 یخودکارآمد یروابط ساختار یکه به بررس یا( در مطالعه2101)

که  دندیسر جهینت نیپرداختند به ا یلیو خودپندارة تحص یلیتحص

 یختارهاسا یدارا یاضیو خودپندارة ر یاضیر یخودکارآمد

که خودپندارة  یآموزانهستند. دانش یمتفاوت یو ادارک یتجرب

ا شاک ریلیتحص یخودکارآمد یدارند باورها یتریقو یلیتحص

 خوب از نیبشیپ كی یلیتحص ساخت و خودپندارةیم مت ثر

-شیپ یلیتحص یکه خودکارآمد یبود در صورت یزشیانگ یرهایمتغ

 یهاافتهیطبو  نیبود. همچن یلیتحص شرفتیپ یبرا یکنندة بهتر ینیب

بر حسب  یلی( عملکرد تحص0313پور و تجربه کار ) یپژوهش سلطان

-شیقابل پ یریادگی یو راهبردها یزشیانگ یخودپنداره، راهبردها

 زین یمعدود یها به پژوهش تواکیم نهیزم نیاست. البته در ا ینیب

ت ذکر شد، بدس وکمتنقاض با آنچه تا کن یاجهیاشاره کرد که نت

 یطالب آشفته و ،یمیپژوهش نع جیاند؛ به طور مثال بر اساس نتاآورده

ه رابط شتن،یبا ادراک خو یلیتحص یخودکار آمد نی(، ب0311)

 رد.وجود ندا یمعنادار

 یهاارزش ،یلیتحص یمرتبط با خودکارآمد یرهایاز متغ یکی

 هدگایروانشناساک درباره مفهوم ارزش با د دگاهیاست؛ د 2یلیتحص

 دیمتفاوت است. از د یاشناساک تا اندازهاقتصادداناک و جامعه

2. academic values 
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 یسازماک ده ،یزیریافراد را پ یهابازخورد ینظام ارزش ،یروانشناخت

ها، ارزش دگاهید نی(. از ا0113، کنیو چا یگلی)اکند یم ینیبشیو پ

و بر اثر تجارب  دهندمیدوست داشتن و تنفر را نشاک  یحالت ذهن

افراد هستند  یتیگر صفات شخصاکیبلکه ب دیآیبه وجود نم یاتفاق

 جهیو در نت یغن اری(. ارزش از نظر معنا بس4، ص.0381 ،یفی)شر

رد. ک فیتواک آک را تعریم یکه به دشوار یبوده به نحو دهیچیپ

عمل  ایاز بودک  ایشیوه( معتقدند که ارزش 2111و اسلز ) گفلدیو

شناسد یجمع، آک را به عنواک آرماک م كی ایشخص  كیاست که 

شود، مطلوب و را که به آک نسبت داده می ییرفتارها ایو افراد 

خت نوع شنا نیتریها را انتزاع( ارزش2101) دریسازد. فیمشخص م

 یعموم یهاواکنش تیو هدا ینگهدار یداند که برایم یتماعاج

( 2100. اوک )ردیگیها مورد استفاده قرار منسبت به طبقات محرک

 یگروه ای یکه در خدمت منافع فرد دار،یپا یدیها را عقاارزش

ا هتیدر مورد مطلوب یتیفراموقع یها باورهاداند. ارزشیهستند م

نتخاب و ا یریگمیکنند. تصمیم تیرا هدا دافرا یهاهستند و انتخاب

تالش نمود، تحت  هاهدف ایبه کدام هدف  یابیدست یکه برا نیا

رار دارد ق آنها نهیهز زاکیو م ید ییخود ت ت،یجذاب ده،یفا زاکیت ثیر م

گونه نشاک داده  نیا یآموزشگاه می(. در مفاه2111و اسلز، گفلدی)و

قه و عال زهیانگ جادیدر ا یز نقش مهمآموهر دانش ویشود که تشومی

مشخص  یجهت تالش برا یاو داشته و در بلند مدت، در و یبرا

ه ب تواندمیامر  نی. انمایدمیعالقه  جادینمودک اهداف سطح باالتر، ا

اف سطح کسب اهد یتالش برا زیو ن یانتخاب یاهداف اکتساب نییتع

از  آموزاکدانش ویشو(. ت2101، سنکو و تراپیانوباالتر، منجر شود )

جهت  آنهابه  دکیرس یاست که برا یارزش دادک به اهداف ویطر

 یهاها با عنواک ارزشارزش نی. در حوزه آموزش از اکنندمی یریگ

 تواکیمرا  اکیدانشجو یلیتحص یهاشود. ارزشنام برده می یلیتحص

 کرد. مینمره تقس یهاو ارزش یلیتحص فیتکال یهابه دو بعد ارزش

ک و بود دیقضاوت در مورد مف یبه معنا یلیتحص فیالتک ارزش

 ینمره، به معنا ارزشدانشجو است.  یارزشمند بودک محتوا برا

بخش در طول  تیدر مورد حداقل نمرة رضا اکیقضاوت دانشجو

(. 2118و وهز،  ستریوال، بام ی)د باشدمیبه هر ترم  یلیدوره تحص

انجام  یها و نظام ارزشوزه ارزشدر ح ی( پژوهش2101) تئوو ما تزیال

 لیباز ق اکیدانشجو یفرد یهاپژوهش نشاک داد ارزش جیدادند که نتا

 یفرد یهاارزش اتکه ت ثیر یتا زمان یو لذت طلب تیموفق ت،یامن

اهر ظ یختگیو برانگ ییخود اتکا ،ییجهاک گرا ،ییسنت، همنوا

پژوهش  .هنددمیرا تحت ت ثیر قرار  تیکسب موفق کردیرو اندنشده

 ، باروک، پنتریچ، الیوت و تاهراشکزیویتوسط هاراک افتهیانجام 

ش ارز یاضیر فیتکال یکه برا یدانش آموزان دهدمی( نشاک 2102)

س تجربه در نیرا در ا یشتریقائل هستند، لذت ب یشتریب یکاربرد

 .کنندمی

 ییدارابطه ج ،یلیتحص یمفهوم خودکارآمد تیو ترب میتعل در

 ریخا هایسالدارند. در  یریادگی یبرا شرفتیبا اهداف پ یریناپذ

 یراب ینظر هایچارچوب نیاز مهمتر یکیبه عنواک  شرفتیاهداف پ

مورد توجه قرار گرفته  یلیتحص پیامدهای یو بررس یمفهوم ساز

 برای بعدی چند گرایشی پیشرفت، اهداف(. 0114چ،ینتریپ) است

 و موفقیت به رسیدک ها،هترینب به طبو دستیابی فرد رفتار ارزیابی

 (.0317رسولی خورشیدی و همکاراک، ) است آک از بردک لذت

 هاعیتموقجامع از  ییمعنا ستمیس كیدر واقع معرف  شرفتیاهداف پ

 یارو رفت یعاطف ،یشناخت یامدهایپ یاست که دارا هاییبافت ای

 نندکمیاعمال خود از آنها استفاده  ریتفس یبرا راکیهستند و فراگ

 نیفرض بر ا شرفتیاهداف پ هی(. در نظر2117)کاپالک و ماهرف، 

و  ندهاآیفر یبرا یکننده مهم ینیبشیپ راکیاست که اهداف فراگ

 نی(. همچن2111است )پکراک و همکاراک،  شرفتیمرتبط با پ جینتا

که در  یشخص هنگام كی یبه اهداف اساس شرفتیاهداف پ

 هازمینه نیره دارند. چه ااست، اشا ریدرگ شرفتیپ هایزمینه

 یآماده ساز ایدر کالس درس  فیباشند مانند )تکال كیآکادم

، و همکاراک یگلیکار( )م ماتیآزموک( چه نباشد )مانند ورزش، تنظ

 ابتدا پژوهشگراک فقط بر دو شرفتیاهداف پ یبند(. در طبقه0188

، )دوئك و لگت کردندمی دیک ت یو عملکرد یتبحر یریگجهت

 یحرتب ،یکردعمل یریگبر سه جهت دتریجد هاینظریه ی(. ول0188

 -ی تبحر یریگچهار جهت یحت ایاشاره دارند و  یو اجتناب

 - و عملکرد یکردیرو - عملکرد ،یاجتناب -ی تبحر ،یکردیرو

ك و م وتیکردند )ال شنهادیپ شرفت،یاهداف پ یرا برا یاجتناب

 شیافزا ایبر چالش غلبه  ف،ی( اهداف تسلط در تکل2110گرگور، 

داف که اه یاشاره دارند در حال ادافر ییو بهبود توانا تیسطح کفا

بر  فتنایتسلط ن ،یاجتناب از بدفهم یاجتناب از تبحر افراد بر رو
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 ندکنمیاشتباه نکردک تمرکز  یارهایو استفاده از مع فیتکل

 یاجتناب - که اهداف عملکرد ی(. افراد2112و همکاراک،  کزیوی)هرک

 مرکزنامطلوب ت هایقضاوتو  یستگیدارند، بر نشاک دادک شا

آذر  یو خضر یحجاز ،یلواسان ی(. غالمعل2100، وسفی) کنندمی

ه ب فیارزش تکل ،یرابطه خودکارآمد نةیدر زم ی( پژوهش0381)

انجام  یلیو عملکرد تحص شرفتیبا اهداف پ نیبشیپ یرهایعنواک متغ

مثبت  میبود که رابطه مستق نیا آنها پژوهش هاییافتهدادند؛ از جمله 

و  یتبحر شرفتیبا اهداف پ فیو ارزش تکل یآمدخودکار نیب

( ادعا 2114) کمنیو بر لریوجود دارد. م یاضیدر درس ر شرفتیپ

فرد بوده  دةنیاهداف آ یکه در راستا یلیتحص فیتکل كیکردند که 

ه ک یاحتمال شرفتیاهداف پ ی، روباشدمی یارزش شخص یو دارا

 و لریرابطه م نی، اثر خواهد داشت. در اکنندمیآموزاک اتخاذ دانش

افراد، ممکن است به  ندةی( اظهار کردند که اهداف آ2114) کمنیبر

راد، که مطابو توجه اف ای ازیبه ن هیباشند، شب یاکشاننده ایصورت سائو 

رار ق شرفتیممکن از اهداف پ یندهایشایپ نی( ب0111) وتیبا نظر ال

رابطة  یدر بررس گرفتهانجام  هایپژوهشحاصل از اغلب  جیرند. نتادا

شاک پژوهش ن نیمورد مطالعه در ا یرهایمتغ گریبا د شرفتیاهداف پ

باال، استفاده از  یلیتحص یبا خودکارآمد یاهداف تبحر دهدمی

 هایناکامیمقابلة کارآمد با مشکالت و  و،یعم یشناخت یراهبردها

رخ مین و جاناتیه یباال به طور کل یلیتحص شرفتیپ ،یلیتحص

 نی(. همچن2111)دوئك و ملدک،  دارد یمثبت رابطة مثبت یزشیانگ

 فیدر تکال یداریو پا یبا خودکارآمد یرابطة منف ،یاهداف اجتناب

راب و اضط ،یریادگی یسطح یو رابطة مثبت با استفاده از راهبردها

زاوه  ی(. حسن2111 دارد )دوئك و ملدک، یمنف جاناتیه یبه طورکل

رفتار  یو آزموک مدل عل نیتحت عنواک تدو یش( پژوه0313)

 یگریانجیبا م یلیتحص خودپندارهبر اساس  یطلبکمك

نشاک داد که اهداف  جیانجام داد. نتا شرفتیو اهداف پ یخودکارآمد

بر  میقرمستیرابطة مثبت دارد و به طور غ یبا خودکارآمد شرفتیپ

 دارد. میمستق ریغاثر یطلبکمك رشیپذ

 یاهارزش یرهایدر خصوص ارتباط متغ یکه پژوهش ییآنجا از

دام و نقش هر ک شرفتیاهداف پ هایگرایش، خودپندارهو  یلیتحص

مدل  كیبه صورت  یلیتحص یبر خودکارآمد رهایمتغ نیاز ا

شود. حوزه احساس می نیدر ا یانجام نشده، خالء پژوهش یساختار

 كیاست که در قالب  سؤال نیا یبررس ژوهشاین پله  مس نیبنابرا

 یهابراساس ارزش یلیتحص یخودکارآمد ینیبشیمدل پ ایمدل، آ

در  رفتشیاهداف پ هایگرایش یگریانجیبا م خودپندارهو  یلیتحص

ارت پژوهش عب فرضیه برخوردار است؟ یاز برازش مطلوب اکیدانشجو

 یهاس ارزشبر اسا یلیتحص یخودکارآمد ینیبشیمدل پ بود از

 یگر یانجیبا م یریادگی یو راهبردها خودپنداره ،یلیتحص

 های تجربی برازش دارد.با داده شرفتیاهداف پ هایگرایش

 روش

این پژوهش با توجه به هدف آک از نوع تحقیقات پژوهش 

ها و تحلیل آنها به روش و از لحاظ شیوة گردآوری داده یاتوسعه

نکه . با توجه به ایباشدیهمبستگی م یهاغیر آزمایشی و از نوع طرح

آزموک مدل نظری ارائه شده است، پژوهش در  این پژوهشهدف 

 .گیردیمعادالت ساختاری قرار م یهازمرة پژوهش

جامعه آماری  این پژوهشگیری: در جامعه، نمونه و روش نمونه

تمام دانشجویاک مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهراک 

 411تعداد افراد نمونه جمعاً  بود. 11-0311سال تحصیلی در  یمرکز

از  کالس کارشناسی 21) یاخوشهتصادفی دانشجو بود که با روش 

انتخاب شد. با توجه به برآورد حجم  (یدانشکدة واحد تهراک مرکز 1

مبتنی بر الگویابی معادالت ساختاری که کالین  یهانمونه در پژوهش

اده، کمی پیچیده و الگوی پیچیده تقسیم ( آک را به سه نوع س2100)

از  این پژوهشو با توجه به تعداد متغیرهای مورد بررسی،  کنندیم

نفر برای آک  411نوع الگوهای پیچیده است که حجم نمونه حداقل 

 پیشنهاد شده است.

 ابزار

 یپرسشنامه خودکارآمدپرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی: 

توسط اوک و فرامن به منظور  0118در سال  اکیدانشجو یلیتحص

شده  هیته اکیدانشجو یلیتحص یاعتقادات خودکارآمد یریگاندازه

کارشناس  7پرسشنامه از نظرات  نیاست. اوک و فرامن در ساخت ا

عبارت  33 یآزموک دارا نیا فرم انگلیسی آموزش استفاده کردند.

در اعتماد دانشجو  زاکیم ،کرتیل یادرجه 1 اسیو بر اساس مق است

تفاده توجه در کالس، اس دک،یبرداشتن، سؤال پرس ادداشتیارتباط با 

مربوط به  28عبارت  نکهیا لی. به دلسنجدیرا م رهیو غ وتریاز کامپ

ندارند، در نسخه  یشگاهیها درس آزماو همه رشته شدیم شگاهیآزما

 32اساس تعداد عبارات به  نیاست. بر ا هسؤال حذف شد نیا یفارس

 1 اسیمق كیبر اساس  دیبا اکیاست. دانشجو افتهی لیسؤال تقل

 پرسشنامه پاسخ نیبه ا"کم ناکیاطم" تا "ادیز ناکیاطم"از  یادرجه
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کرونباخ پرسشنامه  یآلفا یب( ضر0313)و همکاراک  یدهند. اصغر

درستی ( 0381)دوند و همکاراک الکردند. فو گزارش 10/1حاضر را 

 املع لیبا استفاده از تحل یرانیا نةپرسشنامه را در نمو نیسازه ا

ماد با ضریب قابلیت اعتمطلوب گزارش کردند.  یدییو ت  یاکتشاف

محاسبه  88/1 این پژوهشروش آلفای کرونباخ پرسشنامه در نمونة 

 شد.

 این پرسشنامه توسط پینتریچ و های تحصیلی:پرسشنامه ارزش

است که  سؤال 02( ساخته شده است و شامل 2100همکاراک )

 02تا  8 سؤاالتمربوط به ارزش تکالیف تحصیلی و  7تا  0 سؤاالت

 1باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس یممربوط به بعد ارزش نمره 

(، زیاد 3(، متوسط )2(، کم )0ی لیکرت به صورت خیلی کم )ادرجه

شود. در این پرسشنامه مجموع ( نمره دهی می1( و خیلی زیاد )4)

بود.  11و حداکثر  02کل پرسشنامه حداقل  نمرة هر آزمودنی در

( آلفای کرونباخ این 0313محمدی، جهرمی، رحمانی و زارعی )

گزارش نمودند. ضریب قابلیت اعتماد با روش  81/1پرسشنامه را 

 محاسبه شد. 80/1 این پژوهشآلفای کرونباخ پرسشنامه در نمونة 

وسط پرسشنامه ت نیا :(ASCQ) یلیتحص خودپندارهپرسشنامه 

 یلیحرمت خود تحص اسیه به مقع( با مراج2111) "و وانگ وی یل"

( و 0183 ت،یو اسم چی)مارش، رل یلیتحص خودپنداره(، 0180)باتل، 

شده  ی( طراح0114 س،یو هر زی)پر یو کل یلیتحص تیوضع اسیمق

وانگ  و وی یل یلیتحص یخودپندارهپرسشنامه  یاصل نسخهاست. 

اعتماد " اسیمق ری: زباشدیم اسی( شامل دو خرده مق0184)

 "یلیتالش تحص" اسیمق ری( و زهیگو 01) اکیدانشجو "یلیتحص

احساسات و  ،یلیاعتماد تحص اسی(. خرده مقهیگو 01) اکیدانشجو

 یریگآنها اندازه یلیتحص تیصالح یرا درباره اکیادراکات دانشجو

 کاینشجو( دایتعهد )سرسپردگ ،یلیتالش تحص اسی. خرده مقکندیم

نمره  یوهیشگیرد. یمکار در دانشکده را اندازه  و عالقه به یریو درگ

 ری( و )خ4 ینمره شه،یهم ی. )بلباشدیم یادرجه 4به صورت  یگذار

و  07، 01، 03، 00، 1، 7، 1، 3، 0فرد ) یهایه(. گو0 ینمره شه،یهم

زوج  یهاهی. گودهندیم لیرا تشک یلیاعتماد تحص اسی( خرده مق01

را  یلی( تالش تحص21و  08، 01، 04، 02، 01، 8، 1، 4، 2)

 81تا  21از  یاپرسشنامه نمرات دامنه نی. در اکنندیم یریگاندازه

، 1، 7، 4، 2پرسشنامه سؤاالت ) نیذکر است که در ا اکیدارند. شا

 شوندیم یگذار( به صورت معکوس نمره21و  07، 01، 04، 03، 00

( 0311همکاراک )پژوهش گروئی و  در(. 2117 اتس،یتن و  اکی)

قابلیت اعتماد پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

محاسبه شد. ضریب  11/1و  12/1ها به ترتیب یاسمقو یرای زیر  17/1

 ین پژوهشاقابلیت اعتماد با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه در نمونة 

 محاسبه شد. 74/1

امه پرسشن نیو همکاراک: ا یگلیم شرفتیپرسشنامه اهداف پ 

سؤال دارد که به  08( ساخته شده و 0188و همکاراک ) یگلیتوسط م

خرده  3پرسشنامه  نی. اباشدیم کرتیل یادرجه 7 اسیصورت مق

( دارد یو اهداف اجتناب کردیی)اهداف تبحری، اهداف رو یاسمق

برای و در مجموع میزاک تمایل فرد  سؤال دارد 1که هرکدام از آنها 

آلفای کرونباخ گزارش شده توسط  بیضر .سنجندیمپیشرفت را 

. باشدیم 84/1 اسی( برای هر سه خرده مق0117) میگلیو  دلتنیم

سب پرسشنامه برح نیا ینسخة فارس هاییاسخرده مق اعتماد یتقابل

 71/1 نی( ب0381و همکاراک ) یآلفای کرونباخ در پژوهش کارشک

 87/1آزموک  یقابلیت اعتماد کل نیمچنه .گزارش شده است 87/1تا 

ضریب قابلیت اعتماد با روش آلفای کرونباخ  است. گزارش شده

 محاسبه شد. 81/1 این پژوهشپرسشنامه در نمونة 

 هايافته

داده  Amosو  SPSSافزارهای در این پژوهش با استفاده از نرم

اک نش یشناخت تیجمع یهاداده لیتحلها را مورد بررسی قرار دادیم. 

سال سن دارند. از لحاظ  21تا  21 نیافراد گروه نمونه ب نیشتریداد ب

مقطع  اکیدانشجو یبرا یفراوان نیشتریب ،یلیو مقطع تحص تیجنس

راد مجرد اف یبرا یفراوان نیشتریب نی. همچنباشدیو زناک م سانسیل

آورده  0پژوهش در جدول  یرهایمتغ یفیتوص هاییافته .باشدیم

 شده است.
 

 های تحقیوهای توصیفی مقیاسیافته. 0جدول

 شاخص آماری

 مقیاس
 انحراف استاندارد میانگین

 40/1 14/44 ارزش تحصیلی

 01/1 11/41 خودپنداره

 00/01 13/80 اهداف پیشرفت

 14/07 83/011 خودکارآمدی تحصیلی
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در این بخش در پی پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه 

ا در بسازگاری زناشویی براساس باورهای فراشناختی تبیین آیا مدل  "

زناشویی در دانشجویاک مت هل  یهانظر گرفتن نقش میانجی تعارض

سازی معادالت ساختاری و از مدل "های تجربی برازش دارد؟با داده

 افزار اموس بهره برده شده است.نرم

 نکهیر اب یپژوهش مبن یپاسخ به پرسش اصل یبخش در پ نیدر ا

و  یلیبراساس ارزش تحص یلیتحص یخودکارآمد نییمدل تب ایآ "

 یهاادهد شرفتیاهداف پ یانجیبا در نظر گرفتن نقش م خودپنداره

 افزارو نرم یمعادالت ساختار یسازاز مدل "برازش دارد؟ یتجرب

معادالت  یسازمدل یهااز مفروضه یکی. است شده برده بهره اموس

ر در منظو نیا یاست. برا یریچند متغ عیتوزنرمال بودک  یساختار

ه استفاد ایمارد یریچند متغ یدگیکش بیاز ضر AMOSافزار نرم

 یبرا 1بزرگتر از  ریکه مقاد کندیم شنهادی( پ2111شود. بنتلر )می

 رک،یها است )بنرمال داده ریغ عینشاک دهنده توز ایمارد بیضر

 40/3برابر با  این پژوهش یهاداده یبرا ایمارد بی(. مقدار ضر2101

 ت.برقرار اس رهیمفروضه نرمال بودک چند متغ دهدیاست که نشاک م

 نیاز مهمتر یمدل پژوهش به همراه برخ یمربوط به اجرا جینتا

 برازش مدل در شکل و جدول ارائه شده است. یهاشاخص

آزموک شده باال، مسیرهای بین  یهابا توجه به اینکه در مدل

سؤاالت پژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول اثرات  متغیرها هماک

 ت.پژوهش پرداخته شده اس سؤاالتمستقیم و غیر مستقیم به آزموک 

 آید این است که ارزش تحصیلیآنچه از نتایج جدول فوق برمی

داشته است، رابطة ارزش  خودکارآمدی تحصیلیاثر مستقیم بر 

 t= 01/1ابر )برستقیم به صورت م تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی

( است. بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر β=41/1و 

 11ا بخودکارآمدی تحصیلی دانشجویاک  مستقیم ارزش تحصیلی بر

 مورد ت یید بوده است. درصد اطمیناک

جهت بررسی اثر متغیر میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین 

ه ی، از آزموک سوبل استفادخودکارآمدی تحصیل ابارزش تحصیلی 

ارای مجانب د یاسوبل معتقد است که این نسبت به گونهگردید. 

باشد برای  ±11/0که این نسبت بزرگتر از توزیع بهنجار است و زمانی

 گردد.یم 11/1بزرگ منجر به رد فرض صفر در سطح  یهانمونه

آید این است که فرضیه مطرح می آنچه از نتایج جدول فوق بر

 دپندارهخوارزش تحصیلی و ده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم ش

داف اهبه واسطة  خودکارآمدی تحصیلی دانشجویاکبر تحصیلی 

 مورد ت یید بوده است. درصد اطمیناک 11پیشرفت با 

همچنین اثر مستقیم اهداف پیشرفت بر خودکارآمدی تحصیلی 

 معنادار بوده است.
 

 های برازش مدل. شاخص2جدول

 نام شاخص
 برازش یهاشاخص

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 3کمتر از  10/2 

 0/1کمتر از  RMSEA0 17/1 )ریشه میانگین خطای برآورد(

2CFI )1/1باالتر از  14/1 )برازندگی تعدیل یافته 

3NFI )1/1باالتر از  12/1 )برازندگی نرم شده 

4GFI )1/1باالتر از  14/1 )نیکویی برازش 

 

 

 خودکارآمدی تحصیلیبر و ارزش تحصیلی  خودپنداره غیرمستقیم ضرایب و معناداری اثر مستقیم و. 3جدول

 Sig آماره معناداری استانداردشده β ضریب استاندارد نشده نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
01/1 47/1 41/0 مستقیم ارزش تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی  110/1  

11/2 01/1 27/1 غیر مستقیم ارزش تحصیلی صیلیخودکارآمدی تح  10/1  

44/0 01/1 11/1 مستقیم تحصیلی خودپنداره خودکارآمدی تحصیلی  01/1  

17/0 11/1 34/1 غیر مستقیم تحصیلی خودپنداره خودکارآمدی تحصیلی  14/1  

14/2 08/1 31/1 مستقیم اهداف پیشرفت خودکارآمدی تحصیلی  13/1  
 
 

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 
2. Comparative Fit Index 

3. Normed Fit Index 
4. Goodness of Fit Index 
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 حالت ضرایب استاندارد شده . مدل در0شکل
 

 گيریبحث و نتيجه

یل    تایج تحل  خودکارآمدی   بینی نشررراک داد مدل پیش   ها دادهن

 رفتنگ نظر در با تحصیلی  هایارزش و خودپنداره براساس  تحصیلی 

ی تجربی از برازش هادادهپیشررررفت براسررراس  اهداف میانجی نقش

 دار است.مطلوبی برخوردار است و روابط بین متغیرها معنی

 این به( 2101) کای و والك ، فرال،این پژوهشهای همسررو با یافته

  ترییقو تحصیلی خودپندارة که آموزانی دانش که رسیدند نتیجه

و  سرررازدیمت ثر م را شررراکیلیتحصررر خودکارآمدی باورهای دارند

 .بود انگیزشی متغیرهای از خوب بینپیش یك تحصیلی خودپندارة

 انجام ارزشی نظام و هاارزش حوزه در پژوهشی( 2101) مایتز و الیتز

 بیلق از دانشجویاک فردی هایارزش داد نشاک پژوهش نتایج که دادند

 ردیف هایارزش ت ثیرات که زمانی تا طلبیلذت و موفقیت امنیت،

 اهرظ برانگیختگی و اتکایی خود گرایی،جهاک همنوایی، سنت،

 قرار رت ثی تحت را ارآمدیموفقیت و خودک کسب رویکرداند نشده

 .دهندیم

نشاک داد  در پژوهشی  ( 0313حسنی زاوه )  این پژوهشهمسو با  

شرفت با خودکارآمدی رابطة مثبت دارد  و  در مجموع .که اهداف پی

ته  در تبیین  که    تواکیمها  یاف هداف و      افرادگفت  ندارة و ا با خودپ

 را خود ایدر عملکرده نقص که این از بیشتر تر،یفضع های ارزش

سبت  شخصی   و درونی عوامل به  شناختی  خطاهای دلیل به دهند، ن

 در که کنندمی تلقی منتقد گرانیمشاهده  را دیگراک دارا هستند،  که

 عوامل  کنند. بنابراین  خود تلقی می نقائص  و ها ضرررعف یافتن  پی

 ایفاء آنها در مشررکل وجود تداوم در زیادی نقش غیرشررخصرری، 

هد.  دیمتحصررریلی آنها را تحت ت ثیر قرار     کند و خودکارآمدی   می

شتن اهداف مشخص و قابل تحلیل و دست یافتنی همراه      در مقابل دا
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تواند در افزایش احسررراس قدرت ت ثیر بر محیط و خودکارآمدی یم

 فرد مؤثر باشد.

وجه گفت با ت تواکیمدر حیطه نظری پژوهش  هاییافتهبراساس 

د ن سرهم قابل توجه ای در ایجا به اینکه خودکارآمدی تحصریلی پایی 

و تداوم مشررکالت تحصرریلی دارد، اینکه چگونه چنین قضرراوت ها و 

ست تلویحات مهمی برای       شکل گرفته ا صیل  انتظاراتی در زمینة تح

هداشررررت روانی و           مات ب خد یت و  کاراک تعلیم و ترب ندر دسررررت ا

دارد. در این میاک برای مسرررئوالک پرورشررری و آموزشررری   هاخانواده

های  یژگیوها و  یسرررازگار ها، نیازها،    ییتوانا شرررناخت    کشرررور، 

آموزاک و دانشجویاک و به ویژه متغیرهای  روانشناختی و رفتاری دانش 

به عنواک پیشرررایندهای خودکارآمدی         این پژوهشمعرفی شرررده در 

ای برخوردار اسرررت، این شرررناخت نه تنها یژهوتحصررریلی از اهمیت 

عث درک    یاک   آموزاک و دانتر دانشیوعمبا که   یمشرررجو شرررود، بل

 ها و به کاربردکیزیرآورد تا در طرح و برنامهیمهایی را فراهم ینهزم

های آناک مورد ها و تفاوتیژگیوامکانات پرورشررری و آموزشررری،  

توجه قرار گیرد و رفتارهای بهنجار از رفتارهای نابهنجار تشرررخیص          

س    یمداده  ها ژگین، ویشود و در نتیجه انتظاراتی مطابو و متناسب با 

 و خصوصیات روانشناختی در نظر گرفته شود.

  براسررراس  تحصررریلی خودکارآمدی   بینیبه پیش  این پژوهش

 یمیانج نقش گرفتن نظر در با تحصررریلی های ارزش و خودپنداره 

یعنی  فردیپرداخت و نشاک داده که متغیرهای سطح  پیشرفت اهداف

 یمیانج قشن گرفتن نظر در با تحصررریلی های ارزش و خودپنداره 

شرفت  اهداف شخص  مدارند. اما  ت ثیر خودکارآمدی تحصیلی بر  پی

دة خودکارامدی تحصرریلی کامل میزاک واریانس تبیین شرراسررت که 

که عوامل دیگری نیز در سررطح مختلف  دهدیاین امر نشرراک م نبود.

 ذارندگیبر این متغیر ت ثیر م خانواده، مدرسرره و اجتماعمانند سررطح 

آتی احسررراس  یهاو بررسررری آنها در پژوهش که لزوم شرررناسرررایی

دانشرررجویاک شرررود. همچنین نمونه مورد بررسررری تحقیو حاضرررر می

یا  آموزاکبه دانش هایافته بودند. بنابراین تعمیم دانشررگاه تهراک مرکز

ها یا شررهرهای دیگر با محدودیت مواجه اسررت و  دوره دانشررجویاک

 .ددتکرار گر هاهیافتپذیری الزم است تحقیقات در زمینه تعمیم
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