
 

 فراشناختی راهبردهای و خودکارآمدی پیشرفت، اهداف بین رابطه بررسی جهت مدلی طراحی 

 تحصیلی پیشرفت با

 2میرمهدی رضا ، دکترسید1قادری آناهیتا

  .ایران ،هرانت دانشگاه پیام نور، ،تربیتی روانشناسی ارشد کارشناسی .1

 (.مسئول نویسنده) .ایران ،هرانت، نور پیام دانشگاه ،روانشناسی گروه دانشیار .2

 242-220، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 12/12/1111تاریخ پذیرش:                                                   11/12/1111تاریخ وصول: 

 چکیده

جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت  مدلطراحی این پژوهش با هدف 

یام نور دانشجویان دانشگاه پو جامعه آماری آن  همبستگی با تکنیک معادالت ساختاری -طرح پژوهش توصیفیانجام شد  تحصیلی

 صورتبه ومشخص  نفر ۷۷۴( 7۴۴۱فرمول تاباچنیک و فیدل ). حجم نمونه با استفاده از ندبودنفر  ۰۱۸۷۴به تعداد مرکز همدان 

های نامهه از پرسشبا استفاد موردنیازهای داده شد. انتخاببندی دانشجویان بر اساس دانشکده و جنسیت ای نسبی با طبقهطبقه

راهبردهای فراشناختی داوسون ، (۷111خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان )، (7۴۴۷گیری هدف الیوت و مک گریگور )جهت

 با نرم افزارتحلیل مسیر و رگرسیون خطی در متن گردآوری و با  (۷111عملکرد تحصیلی فام و تیلور )و  (7۴۴۰اینری )و مک

AMOS- 21  شده برازش مطلوبی داردکه مدل اصالحداد  نشانتحلیل شد. نتایج (۴۷/۴ > p) نتایج ضریب همبستگی چندگانه .

( از واریانس پیشرفت p < ۴۷/۴) 8۸/۴بینی توانایی پیش درمجموعشده گرفته در نظربین در مدل کلیه متغیرهای پیشداد که نیز نشان

 اجتنابی بر-و تسلطگرایشی -تسلط ،(p < ۴۷/۴گرایشی )-عملکرد، شامل پیشرفتهدف همچنین سه بعد  تحصیلی را داشته است.

 قیم برمثبت و مست صورتبهخودکارآمدی نیز  کوشش مؤلفه. دارد تأثیرمثبت و مستقیم  صورتبه( p > ۴8/۴) پیشرفت تحصیلی

ناختی راهبرد فراش نهایتاًندارد.  تأثیر پیشرفت تحصیلیبر  و بافت استعداد هایمؤلفه( اما p > ۴۷/۴دارد ) تأثیر پیشرفت تحصیلی

 دارد. تأثیر پیشرفت تحصیلی مثبت و مستقیم بر صورتبه( p > ۴۷/۴) نظم دهی( و p > ۴۷/۴) کنترل

 .تحصیلی پیشرفت فراشناختی، راهبردهای خودکارآمدی، پیشرفت، اهدافکلیدواژه: 

 
 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 و همکار  قادری                                                                                                 ......خودکارآمدی پیشرفت، اهداف بین رابطه بررسی جهت مدلی طراحی

  

 

 7۷۴                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

 راکهچباشد. و پایدار از طریق آموزش می مؤثردغدغه نظام آموزشی، ایجاد بستری مناسب جهت یادگیری  ترینمهمدر عصر حاضر 

اند تو، یکی از عوامل مهمی که میروازاینکند تا سبک زندگی خود را گسترش و بهبود بخشند. آموزان کمک میآموزش به دانش

تمایالت، استانداردها و پافشاری  عنوانبهآموزان رواج دهد پیشرفت تحصیلی است که محیط آموزشی مثبتی را در میان دانش

 (.7۴۷۱)روبین،  قرار گیرد تأثیرعوامل تحت  تواند توسط بسیاری ازهای مدرسه میآموزان در مورد فعالیتدانش

 لندمدتبآموزشی به اهداف آموزشی کوتاه و یا  مؤسساتآموزان، معلمان یا میزانی که دانش عنوانبهتوان پیشرفت تحصیلی، را می

ارک تحصیلی تکمیل معیارهای آموزشی مانند دیپلم مدارس متوسطه و مد(. 7۴۷1)حسن و سرکار،  اند، تعریف کردخود رسیده

مک رود و نقش مهمی در کپیشرفت تحصیلی باشد. این ویژگی جزء مهمی در یادگیری به شمار می دهندهنشانتواند دانشگاهی می

ف و دهد. به عبارتی شامل اهداهای تحصیلی دارد زیرا، موقعیتی است که به رفتار و مسیر افراد نیرو میآموزان در فعالیتبه دانش

همچنین پیشرفت  (.7۴۷2، سولنگی و تاگر الریک، سوهاگ،) ست که هدف آن ایجاد انگیزه برای حرکت و عمل استهایی افعالیت

با یکدیگر مرتبط هستند و هنگامی  کامالًها، اطالعات و اقدامات است که ای از باورها، ادراکات، ارزشتحصیلی شامل مجموعه

مثبتی در مورد عملکرد خود کسب کرده و یا باور داشته باشند که در هر شرایطی  آموزان بتوانند بازخوردبروز خواهد کرد که دانش

در  یشناختروانمفاهیم  ترینمهماز سوی دیگر، پیشرفت تحصیلی یقیناً یکی از  .(7۴۷۸ بانسا، و فاه هان، گنگ،) موفق خواهند شد

و مرتبط  مؤثرای دارد و بررسی عوامل موزان نقش ویژهآسازی دانشدهی، پایداری و فعالاست که در انرژی، جهت وپرورشآموزش

توان به اهداف آموزان میبر پیشرفت تحصیلی دانش تأثیرگذارعوامل  ازجملهدر وهله اول،  با آن نیز حائز اهمیت خواهد بود.

 و یو) دستاوردها است یدر مجموعههدف، گرایش فردی در جهت پیشرفت یا ایجاد توانایی  گیریجهتاشاره کرد.  هاآنپیشرفت 

قرار  موردبررسیبه عبارتی، اهداف پیشرفت اهدافی مبتنی بر شایستگی است که افراد در ارزشیابی اهداف خود (. 7۴۷1، مکلین

خواهند به چه دهند و رویکرد رسیدن به اهداف پیشرفت چارچوبی برای درک جهت رفتار و پاسخ به این سؤال که افراد میمی

ر عصر جدید نیز نظریه پردازن د. (7۴۷8 زرواس، و کارترولیوتیس جورجیادیس، ،سایکونتکی استاورو،) باشد، میهدف دست یابند

 -7تسلط اجتنابی( و  -تسلط )تسلط رویکردی -۷از:  اندعبارتدو بعد اصلی اهداف پیشرفت را نیز از یکدیگر جدا کرده که 

، تمرکز بر دستیابی به ۷عملکرد رویکردی (.7۴۷۱ م،یهاش - آوانگ و نومان ،کائور)عملکرد اجتنابی(  -عملکرد )عملکرد رویکردی

، 3، تمرکز بر جلوگیری از شکست و یا سردرگمی در مقابل دیگران؛ تسلط اجتنابی7موفقیت و نشان دادن توانایی باال؛ عملکرد اجتنابی

، اهدافی که در آن افراد ۰شرایط موجود؛ تسلط رویکردیها و احساسات منفی مانند اضطراب امتحان و نگرانی از مربوط به آشفتگی

بر  مؤثراز دیگر عوامل  (.7۴۷۱ ابوهیتال، و اتوم) انگیزه مثبت به داشتن نگاه خوب و دریافت قضاوت مطلوب از دیگران دارند

وفقیت در نسبت به م باشد. خودکارآمدی تحصیلی، به باور فردآموزان در زمینه تحصیل میپیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی دانش

                                                           
1 Performance approach 

2 Performance avoidance 

3 Mastery avoidance 

4 Mastery Approach 
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 و همکار  قادری                                                                                                 ......خودکارآمدی پیشرفت، اهداف بین رابطه بررسی جهت مدلی طراحی

  

 

 7۷۷                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

این باور از نظریه شناختی  (.7۴۷1)یوکویاما،  یک سطح مشخص تحصیلی یا دستیابی به یک هدفی خاص تحصیلی اشاره دارد

 بینتی و عفرج وان کولوآ،) دهداست که ارتباط متقابل بین فرد، محیط، رفتار و عوامل شناختی را نشان می شدهگرفته منشأاجتماعی 

های کند تا مقدار انرژی الزم جهت صرف در انجام دادن فعالیتآموزان کمک میخودکارآمدی تحصیلی به دانش (.7۴۷۱ احمد،

نماید و مقدار استرس و را تعیین می هاآنعلمی را تعیین کنند همچنین در موقع برخورد با مسائل دشوار علمی میزان استقامت 

. عالوه (7۴۷2 باسوکیا، و راهاردجوآ موالدیا،) دهدقرار می تأثیرشود را تحت متحمل میهایش آموز در فعالیتاضطرابی که دانش

ود. راهبردهای رآموزان به شمار میعوامل مرتبط با افزایش پیشرفت تحصیلی دانش ازجمله، راهبردهای شناختی نیز شدهگفتهبر موارد 

یادگیری، نظارت بر درک و نتیجه کار و ارزیابی چگونگی رسیدن به یک  ریزی برای، شامل فرآیندهای اجرایی در برنامه۷فراشناختی

و  یادآوردنهایی برای درک، به تکنیک عنوانبهراهبردهای فراشناختی  (.7۴۷1 ورهولتر،) موفق است صورتبههدف آموزشی 

خش شوند؛ به سه بیرنده کنترل میآگاهانه توسط یادگ صورتبهو  قرارگرفته مورداستفادهعمدی  طوربهاستفاده از اطالعات که 

، انتخاب استراتژی مناسب و تخصیص منابع 7ریزیراهبرد برنامه (.7۴۷3 پادما،) گردندریزی، نظارت و ارزیابی تقسیم میبرنامه

توانند در باشد که می، به معنای آگاهی داشتن از میزان درک و عملکرد می3بهبود اثربخشی بر عملکرد است. نظارت منظوربهصحیح 

 شدهریزیبرنامههایی است که برای رسیدن به اهداف ی اثربخشی و کارآیی برنامه، نتیجه۰طول یادگیری اتفاق بیفتند. ارزیابی

کلی،  طوربه (.7۴۷۱ حصاری، و اپایدین) باشد مورداستفاده هایاستراتژیتواند شامل ارزیابی مجدد گیرد که میقرار می مورداستفاده

آموزان به مدیریت، تنظیم و هدایت یادگیری خود کمک های عمومی هستند که از طریق آن دانشای فراشناختی، مهارتراهبرده

های ژیریزی و انتخاب استراتهای یادگیری مانند کنترل آگاهانه، برنامهکنند تا فعالیتکنند. این راهبردها به معلمان نیز کمک میمی

ارت های یادگیری را در صورت لزوم تنظیم و نظ، اصالح خطاها، تحلیل و تغییر اثربخشی استراتژیمناسب، نظارت بر روند یادگیری

 (.7۴۷۰ مونتا، و اسپادا) کنند

که به گفته  توان توصیف کردگونه میرابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی را این

ی آموزان در مراتب دانشگاهآموزان بوده و بر عملکرد دانشفرآیندهای یادگیری دانش کنندهتعیینمحققان اهداف پیشرفت از عوامل 

نین باور فرد گردد. همچمدیریت گردد سبب افزایش پیشرفت تحصیلی نیز می درستیبه کهدرصورتیخواهد گذاشت و  تأثیرنیز 

شود. یآموزان در تحصیل مبرای دانش ویژهبهعواملی است که سبب افزایش انگیزش پیشرفت  ازجملههای خود بت به توانایینس

ها و ادراک خود نظارت صحیح داشته و داشته، بر دانسته ریزیبرنامهآموزان برای یادگیری خود دانش کههنگامیعالوه بر این، 

. در توانند پیشرفت تحصیلی خود را تضمین کنندمی خوبیبهراهبردهای فراشناختی ارزیابی کنند  عنوانبهعملکرد خود را  درنهایت

اما هیچ پژوهشی  ؛نشان داده شده است شدهگفتهموارد ( 7۴۷1و دیانا ) 7۴۷8(، حسن، 7۴۷1سنکو ) توسط شدهانجامهای پژوهش

. پرداخته استنمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی به بررسی همزمان رابطه بین سه متغیر اهداف پیشرفت، خودکارآ

                                                           
1 metacognitive strategies 
2 planning 
3 supervision 
4 assessment 
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 7۷7                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

پژوهشی موجود در پی یافتن پاسخ این پرسش است که آیا مدل شناسایی رابطه بین اهداف  خأللذا این پژوهش ضمن توجه به 

 پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی برازش مطلوبی دارد؟

 روش پژوهش

جویان کلیه دانشجامعه آماری این پژوهش  پژوهشی حاضر توصیفی و از نوع همبستگی با تکنیک معادالت ساختاری است.طرح 

فرمول با استفاده از  و. حجم نمونه با توجه به تعداد افراد جامعه آماری ندبودنفر  ۰۱۸۷۴به تعداد دانشگاه پیام نور مرکز همدان 

ای نسبی با طبقه صورتبههای جامعه آماری شخص شد. نمونه آماری با توجه به ویژگیم نفر ۷۷۴( 7۴۴۱تاپاچنیک و فیدل )

مشخص  بر اساس جنسیتدانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان بر این اساس  بندی دانشجویان بر اساس جنسیت انجام شد.طبقه

نرمال  فرضشپیابتدا جهت بررسی  هاتحلیل داده منظوربهشدند. سپس از هر طبقه به ازای نسبت تعداد آن طبقه، نمونه انتخاب شد. 

ای هاسمیرنوف و آماره مردیا بر اساس فاصله ماهاالنابیس استفاده گردید، سپس فرضیه-بودن متغیرهای پژوهشی از آزمون کلموگرف

دآوری گر منظوربهدر این پژوهش . مورد آزمون قرار گرفت تحلیل مسیرپژوهش با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی در متن 

 های زیر استفاده شد:از پرسشنامه هاداده

و دارای  شدهساخته (۷111) مورگان و جینکز این پرسشنامه توسط: (9111پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان )

مخالفم است.  کامالًتا حدودی مخالفم،  موافقم، تا حدودی موافقم، کامالً ایچهارگزینههای پرسش با مقیاس لیکرت و پاسخ 3۴

و  ۸7/۴. ضریب پایایی کلی برای این پرسشنامه شوندمیمعکوس نمره گزاری  صورتبه 73و  77، 7۴، ۷1، ۷8، 8، ۰ سؤاالت

است. زیر مقیاس استعداد  شدهگزارش 22/۴ و ۱۴/۴، ۱۸/۴استعداد، بافت و تالش و به ترتیب  هایزیرمقیاسضریب آلفا برای 

آیتم مانند مهم نیست حتی اگر در مدرسه خوب کار کنم و  ۷3بافت  .خوبی هستم آموزدانشآیتم مانند من در روخوانی  ۷3دارای 

( با کمک تحلیل عامل ۷317و بیرامی ) آبادنصرتاست. در پژوهش هاشمی  کنممیکار  سختیبهآیتم مانند من در مدرسه  ۰تالش 

، ۱2/۴به ترتیب برای خودکارآمدی تحصیلی کل  هاآنو ضرایب اعتماد  قرارگرفته تائیدسه عامل مذکور مورد  اعتمادقابل ضرایب

 .آیدمیبه دست  2۴/۴و عامل بافت  28/۴، عامل کوشش 22/۴عامل استعداد 

 تیلور و فام هایان از پژوهشآموزپرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی دانش: (9111پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور )

است و برای جامعه ایران در حوزه عملکرد تحصیلی اعتباریابی شده است. آزمون  شدهاستفاده( ۷3۸3، به نقل از درتاج، ۷111)

است. گزینه خیلی زیاد نمره  گیریاندازهدرجه ای عملکرد تحصیلی قادر به  8سوال، در یک طیف لیکرت  ۰۸عملکرد تحصیلی با 

 در مورد گذارینمرهگیرد. این شیوه می ۷و گزینه خیلی کم نمره  7، گزینه کم نمره 3، گزینه متوسط نمره ۰، گزینه زیاد نمره 8

( روایی محتوایی پرسشنامه ۷3۸1معکوس شده است. در پژوهش قلتاش، اوجی نژاد و برزگر ) 33و  72، 73، ۸شماره  سؤاالت

 آمد. به دست ۸۰۸شد و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  تائیداساتید  توسط

چهار  (7۴۴۷) گریگور مک و الیوت هدف گیریجهتپرسشنامه : (1009هدف الیوت و مک گریگور ) گیریجهتپرسشنامه 

این مقیاس  کند. درابی میهدف را ارزی گیریجهتاجتنابی در -اجتنابی و عملکرد-گرایشی، تسلط -گرایشی، تسلط-عملکرد مؤلفه
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 و همکار  قادری                                                                                                 ......خودکارآمدی پیشرفت، اهداف بین رابطه بررسی جهت مدلی طراحی

  

 

 7۷3                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

گرایشی، سوال -عملکرد گیریجهت ۸، ۰، ۷7است. سوال های  شدهگرفتهسوال در نظر  3هدف،  گیریجهتنوع  ۰از  هرکدامبرای 

 گیریجهت ۷7، ۷۴، 2اجتنابی و سوال های -تسلط گیریجهت ۷۷، 1، 8گرایشی، سوال های  -تسلط گیریجهت ۱، 3، ۷های 

کند. این نمره دریافت می 8تا  ۷پرسشنامه به شکل مقیاس لیکرت و از  گذارینمره. دهندمیقرار  موردبررسیاجتنابی را -عملکرد

س اصلی همراه با چرخش واریماک هایمؤلفهپرسشنامه سوال منفی ندارد. برای تعیین روایی سازه این ابزار از تحلیل عاملی به روش 

( گیرینمونه)شاخص کفایت  KMOگیری هدف در این مطالعه مقدار ضریب ی پرسشنامه جهتهادادهتحلیل است. در  شدهاستفاده

کرویت بارتلت نشان از وجود شواهد کافی برای اجرای روش تحلیل عاملی دارد. در ایران پرسشنامه در پژوهش موسوی  و آزمون

 محاسبه گردید.  ۸8/۴ ذکرشدهش شد. پایایی پرسشنامه در پژوه تائید( روایی و پایایی ۷313)

 نامهپرسشدر این پژوهش، از  هاداده آوریجمع منظوربه: (1002پرسشنامه راهبردهای فراشناختی داوسون و مک اینری )

مک اینری و داوسون  وسیلهبه نامهپرسشاست. این  شدهاستفاده (7۴۴۰) اینری مک و داوسونراهبردهای شناختی و فراشناختی 

 هایمادهکه مجموع  باشدمیماده(  ۷۸ماده( و راهبردهای فراشناختی ) ۷۸( ساخته شد که برای دو مقیاس راهبردهای شناختی )7۴۴۰)

سوال مربوط به راهبردهای فراشناختی استفاده خواهد شد. راهبردهای فراشناختی شامل  ۷۸ماده است. در این پژوهش از  32مقیاس 

ان آموزشدانبسته پاسخ است و به  هایآزموناز نوع  نامهپرسشاین  هایماده. باشدمیو نظم دهی  کنترل، ریزیبرنامهرده مقیاس سه خ

 هایکالسعملکرد خود در  برحسب ایدرجهپنجبر اساس یک مقیاس لیکرت  نامهپرسشاین  هایمادهتا به  شودمیآموزش داده 

ان و آموزدانش( پرسشنامه راهبردهای یادگیری را برای 7۴۴۰است که مک اینری و داوسون ) درس پاسخ دهند. الزم به ذکر

به  نامهپرسش. روایی این باشدمیدانشجویان هنجاریابی نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد این پرسشنامه دارای روایی مناسب 

سه راهبرد شناختی شامل تکرار و مرور، بسط  ر این پژوهشداست.  گرفتهانجام( ۷317)شوشتری در پژوهش شیوه تحلیل عاملی 

( پایایی این ۷317). شوشتری آمد، نظارت و نظم دهی را به دست ریزیبرنامهراهبرد فراشناختی شامل معنایی و سازماندهی و سه 

 ۴7۱۸تا  ۴7۱8و برای راهبردهای فراشناختی بین  ۴ ۴7۱۱تا  ۴7۱3آلفای کرونباخ برای راهبردهای شناختی بین  هرا به شیو نامهپرسش

 .کرده استگزارش 

 هایافته

 پژوهشتوصیفی متغیرهای  هاییافته .9جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین تعداد رهامتغی

 ۷۸7۴۴ ۷۰۸722 ۷17 ۷۴۸ ۷۷۴ پیشرفت تحصیلی

 ۷۷7۸7 ۷۴۰7۰۸ ۷37 ۱1 ۷۷۴ خودکارآمدی تحصیلی

 هایمؤلفه

 خودکارآمدی

 ۰7۷۴ 337۰3 ۰3 7۰ ۷۷۴ بافت

 ۰77۴ 3۱7۴۷ ۰2 7۱ ۷۷۴ استعداد

 873۱ 3۰7۴۰ ۰8 78 ۷۷۴ کوشش

 اهداف پیشرفت

 37۸1 ۷۰7۷۱ 7۷ 8 ۷۷۴ گرایشی-عملکرد

 ۰7۴۷ ۷87۷7 7۷ 2 ۷۷۴ گرایشی -تسلط

 ۰728 ۷۷7۸۴ 7۷ 3 ۷۷۴ اجتنابی-تسلط

 ۰732 ۷771۸ 7۷ 8 ۷۷۴ اجتنابی-عملکرد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 16

https://ijndibs.com/article-1-712-fa.html


 و همکار  قادری                                                                                                 ......خودکارآمدی پیشرفت، اهداف بین رابطه بررسی جهت مدلی طراحی

  

 

 7۷۰                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

راهبرد  هایمؤلفه

 فراشناختی

 371۷ 777۸8 3۴ ۷2 ۷۷۴ ریزیبرنامه

 ۰7۰3 77717 3۴ ۷۰ ۷۷۴ کنترل

 ۰77۸ 777۰۷ 3۴ ۷3 ۷۷۴ نظم دهی

برای ، (22/۷۰۸ ± ۴۴/۷۸برابر با ) پیشرفت تحصیلی، میانگین و انحراف معیار برای ا توجه به اطالعات مندرج در جدولب

خودکارآمدی تحصیلی، استعداد با میانگین و انحراف  هایمؤلفهدر بین است.  شدهمحاسبه( ۰۸/۷۴۰ ±۸7/۷۷) خودکارآمدی تحصیلی

دارای کمترین  (۰3/33 ±۷۴/۰)دارای بیشترین میانگین و بافت با میانگین و انحراف معیار برابر با  (۴۷/3۱ ±7۴/۰)معیار برابر با 

دارای بیشترین  (۷7/۷8 ±۴۷/۰)با میانگین و انحراف معیار برابر با  گرایشی -تسلط یمؤلفهباشد. در بین اهداف پیشرفت، میانگین می

 باشد.دارای کمترین میانگین می (۸۴/۷۷ ±28/۰)با میانگین و انحراف معیار برابر با  اجتنابی-تسلطمیانگین و 

 
 بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: مدل مفروض 9نمودار 

های به ارائه شاخص 7. جدول ضروری استآن  هایشاخصقبل از بررسی نتایج برآورد مدل، بررسی برازش مدل مفروض و 

که  کندهایی را فراهم میبرازاندان مدل این است که این برنامه شاخصاست. علت استفاده از برنامه برازش مدل مربوطه پرداخته

تواند کند که مدل تا چه اندازه میبرازش کلی مدل مشخص می درواقعها را اندازه گرفت. برازش کلی مدل با داده هاآنتوان با می

(، شاخص CMIN) ۷امل آزمون مجذور کایهای برازش ششاخص Thompsonتوضیح دهد. بر اساس پیشنهاد  خوبیبهها را داده

 ترینمهم، ۰(RMSEAو ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب ) 3(NFIشاخص برازش نرم شده ) 7(CFIبرازش تطبیقی )

 (.7۴۴2 گوارینو، و گامست) این شاخص ها در بررسی برازش مدل هستند

 

 

                                                           
1 The Chi Square Test (χ2) 
2 Comparative Fit Index 
3 Normed Fit Index 
4 Root Mean Square Error of Approximation 
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 و همکار  قادری                                                                                                 ......خودکارآمدی پیشرفت، اهداف بین رابطه بررسی جهت مدلی طراحی

  

 

 7۷8                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلیبررسی رابطه بین اهداف  های برازش مدلشاخص .1جدول 

 شاخص
مدل برآورد 

 شده 
 نتیجه مقدار قابل قبول مدل مستقل مدل اشباع

9NPAR 37 ۱۱ 77 - - 

2X 32۷7۱۷۰ ۴ ۱7۰7۱27 - - 

Df ۰8 ۴ 88 - - 

/df2X ۸7۴3۸ - ۷378۴8  قابل قبولغیر  3کوچکتر از 

NFI ۴7۱۷3 ۷ ۴ قابل قبولغیر  ۸/۴از  تربزرگ 

CFI ۴7۱3۰ ۷ ۴ قابل قبولغیر  ۸/۴از  تربزرگ 

RMSEA ۴7۴1۰ - ۴7331  قابل قبولغیر  ۴۱/۴کوچکتر از 

(. مقدار 7۴۷۷نیست )کالین،  پذیرشقابلبوده و  3است که بیشتر از  372۱۷مجذور خی بر درجه آزادی در مدل برآورد شده 

RMSEA  (. همچنین آماره ۴7۴۸ < ۴7۷۴8باشد )است که به معنای برازش غیر قابل قبول می ۴7۷۴8در مدل مفروض برابر باNFI 

این اعداد  درنهایتها هم غیر قابل قبول هستند. آمده است که این شاخص ۴7۱۱باشند که در اینجا این عدد  ۴7۸نیز باید باالتر از 

 است. بر این اساس اصالحاتی در مدل اعمال شد.با مدل نظری تطبیق مناسبی نداشته شدهتهگرف در نظردهند که مدل نشان می

 
 بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: مدل برآورد استاندارد 1نمودار 

افزار و با توجه به مبنای نظری اصالحات صورت گرفته در مدل را نشان داده است. این اصالحات بر اساس پیشنهاد نرم 7نمودار 

های مربوط به خود متغیر بود که شامل برقراری کواریانس بین جمالت خطای گویه صرفاًمدل انجام شد. بر این اساس اصالحات 

 آمده است.  3در جدول  شدهاصالحهای برازش مدل است. شاخص پذیرشقابلض نیز این روابط بر اساس مبانی نظری مدل مفرو

                                                           
1 NPAR: Number of Distinct Parameters  
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 و همکار  قادری                                                                                                 ......خودکارآمدی پیشرفت، اهداف بین رابطه بررسی جهت مدلی طراحی

  

 

 7۷2                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی شدهاصالحهای برازش مدل شاخص .3جدول 

 نتیجه مدل برآورد شده  شاخص

NPAR 32 - 
2X ۷7۴7277 - 

Df ۰۷ - 

/df2X 771۰7 قابل قبول 

NFI ۴7۸۷3 قابل قبول 

CFI ۴7۸3۰ قابل قبول 

RMSEA ۴7۴23 قابل قبول 

است که به معنای  ۴7۴2برابر با  7در مدل  RMSEAاست. مقدار  7717۱برابر با  شدهاصالحمجذور خی بر درجه آزادی در مدل 

 شدهاصالحکه مدل  دهندمیهستند. این اعداد نشان  ۴7۸نیز باید باالتر از  CFIو  NFIباشد. همچنین آماره برازش قابل قبول می

تغیرهای بررسی اثرات م منظوربه. شده استپرداختهاز فرضیات  گیرینتیجهبرازش مطلوبی دارد. در ادامه به تحلیل ضرایب مدل و 

 است. را ارائه داده مجذور همبستگی چندگانه ۰جدول  شود.استفاده می مجذور همبستگی چندگانهبین بر متغیر مالک از آماره پیش

 مجذور همبستگی چندگانه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی .2جدول

 حد باال حد پایین برآورد منبع تغییر

 ۴7271 ۴7۰7۰ 8۸77۴** پیشرفت تحصیلی

 درصد 11معنی داری در سطح  **

یعنی اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای  شدهگرفته در نظربین در مدل ، کلیه متغیرهای پیش8بر اساس اطالعات جدول 

( از واریانس متغیر مالک یعنی پیشرفت تحصیلی را داشته است که این p < ۴7۴۷) ۴78۸بینی توانایی پیش درمجموعفراشناختی 

واحد  ۴723تا  ۴7۰7تواند اعدادی بین این ضریب در جامعه آماری و با توجه به خطای برآورد می .استب مثبت و مستقیم یضر

 باشد.

 راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلیو خودکارآمدی ، اهداف پیشرفتخالصه ضرایب  .5جدول 

 مسیر
انحراف  درصد 15حدود استاندارد  ضریب اثر

 استاندارد

نسبت بحرانی 

 حد باال حد پایین استاندارد غیراستاندارد غیراستاندارد

 77۸18 ۴7732 ۴73۴۱ ۴7۴27 ۴7۷۱1** ۴72۸۰** گرایشی با پیشرفت تحصیلی-عملکرد پیشرفت

 ۰731۷ ۴7771 ۴7۰۷۷ ۴7۷8۰ ۴77۱7** ۷7۴۴۱** گرایشی با پیشرفت تحصیلی-تسلط پیشرفت

 77۷2۸ ۴77۱۰ ۴7322 ۴7۴73 ۴7778* ۴7۱۷۰** با پیشرفت تحصیلیاجتنابی -تسلط پیشرفت

 ۴7۰۸۰ ۴7717 ۴77۴7 -۴7۷۰۸ ۴7۴۰7 ۴7۷۰7 با پیشرفت تحصیلی اجتنابی-عملکرد پیشرفت

 -۴777۱ ۴771۸ ۴7۷8۴ -۴7۷1۷ -۴7۴۷1 -۴7۴2۸ با پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی استعداد

 -77۴۱۷ ۴777۰ ۴7۴۷۷ -۴772۸ -۴7۷7۸ -۴7۰28 با پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی بافت

 ۰78۷3 ۴773۰ ۴78۰8 ۴77۴۴ ۴73۸۷** ۷7۴8۰** با پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی کوشش

 3788۸ ۴7332 ۴7۰17 ۴7۷۴۸ ۴73۷۷** ۷7۷1۱** با پیشرفت تحصیلیراهبرد کنترل 

 -۴77۸2 ۴77۸1 ۴7732 -۴77۷۱ -۴7۴77 -۴7۴۸3 با پیشرفت تحصیلی ریزیراهبرد برنامه

 37۱۱۷ ۴7727 ۴7۰31 ۴7۷۷۷ ۴77۸8** ۴71۸۸** با پیشرفت تحصیلی نظم دهیراهبرد 
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 7۷۱                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ۴7۷۱ پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد برگرایشی -عملکرد پیشرفتدهد هدف نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان می

 پیشرفت(، هدف p > ۴۷/۴واحد ) ۴77۱ پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد برگرایشی -تسلط پیشرفت(، هدف p > ۴۷/۴واحد )

دارد. این ضریب در  تأثیرمثبت و مستقیم  صورتبه( p > ۴8/۴) ۴773 پیشرفت تحصیلی اجتنابی در حالت استاندارد بر-تسلط

واحد  ۴73۱تا  ۴77و  ۴7۰۷تا  ۴7۷8، ۴73۷تا  ۴7۴2تواند اعدادی بین می ذکرشدهجامعه آماری و با توجه به خطای برآورد به ترتیب 

ودکارآمدی معناداری ندارد. همچنین خ تأثیر پیشرفت تحصیلیبر  اجتنابی-عملکرد پیشرفتمون هدف باشد. بر اساس نتایج این آز

دارد. این ضریب در جامعه  تأثیرمثبت و مستقیم  صورتبه( p > ۴۷/۴واحد ) ۴73۸ پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد بر کوشش

و  واحد باشد. بر اساس نتایج این آزمون خودکارآمدی استعداد ۴788ا ت ۴77تواند اعدادی بین آماری و با توجه به خطای برآورد می

 یشرفت تحصیلیپ در حالت استاندارد بر راهبرد فراشناختی کنترل نهایتاًمعناداری ندارد.  تأثیر پیشرفت تحصیلیبر  خودکارآمدی بافت

 صورتبه( p > ۴۷/۴واحد ) ۴771 پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد بر نظم دهی( و راهبرد فراشناختی p > ۴۷/۴واحد ) ۴73۷

 ذکرشدهب تواند به ترتیمی ذکرشدهدارد. این ضریب در جامعه آماری و با توجه به خطای برآورد به ترتیب  تأثیرمثبت و مستقیم 

 أثیرت پیشرفت تحصیلیبر  ریزیواحد باشد. بر اساس نتایج این آزمون راهبرد برنامه ۴7۰۰تا  ۴7۷۷و  ۴7۰1تا  ۴777اعدادی بین 

 معناداری ندارد.

 گیرینتیجهبحث و 

 7717۱برابر با  شدهاصالحمجذور خی بر درجه آزادی در مدل داد که برازش مدل نشان منظوربههای این فرضیه نتایج تحلیل داده

نیز باید باالتر از  CFIو  NFIباشد. همچنین آماره است که به معنای برازش قابل قبول می ۴7۴2برابر با  RMSEAاست. مقدار 

. همچنین نتایج ضریب همبستگی چندگانه (p < ۴7۴۷) برازش مطلوبی دارد شدهاصالحکه مدل  دهندمیهستند. این اعداد نشان  ۴7۸

 ییعنی اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناخت شدهگرفته در نظربین در مدل کلیه متغیرهای پیشداد که نیز نشان

مثبت  بی( از واریانس متغیر مالک یعنی پیشرفت تحصیلی را داشته است که این ضرp < ۴7۴۷) ۴78۸بینی توانایی پیش درمجموع

اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی با در هیچ پژوهش مدونی به بررسی همزمان رابطه بین  .استو مستقیم 

است.  شدهرداختهپاین سه متغیر بر عملکرد تحصیلی  تأثیرهایی به تفکیک در پژوهش اما نشده استمبادرت  پیشرفت تحصیلی

، (۷31۸) و همکاران پیشاهنگ (،۷31۸) صفایی و همکاران، (7۴۷1شهزاد و عزیز )، (7۴۷1) دیلز و گیلوهای مثال پژوهش عنوانبه

پرمه و صوفی ، (7۴۷۸) کاسیکچی کیماک، چتین، تیترک،(، 7۴۷۸عبدالفتا )، (۷31۸کریمی )(، ۷31۸) گرجی و همکاران باباجانی

(، ۷312) جهانگرد و همکاران(، 7۴۷۱) فوگلوا و ورشووا، (۷31۱غالم پور و اسدزاده )(، ۷31۱(، صدوقی )7۴۷۱)کتونن ، (۷31۱)

 .اندکرده تائید( نتایج این فرضیه را ۷317) و همکاران یوسفی ( و آقا۷31۰سیدصالحی و یونسی )، (۷318جهانگرد و لسانی )

داند که عموما از راه نمرات آموزشی می مؤسساتدستاورد کوشش دانشجویان در  عنوانبه( عملکرد تحصیلی را 7۴۷8) الماس

عوامل  شناساییکه  باشدمیآموزش  حیطهدر  اساسیاز متغیرهای  شود. عملکرد دانشجویان در حوزه تحصیلیتحصیلی بازگو می

و  یابیارزش ،بیترک نظیر ییهامهارت ارتقای موجب فیو تکال هاتیدانشجویان در فعال زیرا عملکرد ؛اثرگذار بر آن ضروری است

انجام ا، هی دانشگاه، شرکت در کالسهای روزانهدر فعالیت شرکت کردندانشجویان به  . همچنین عالقمندیشودیم لیو تحل هیتجز
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 7۷۸                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

و  یزشآمو یندهایکنترل فرآ یبرا عملکرد ،تحصیلی حوزهدر . دهدرا نشان میدر کالس و انجام تکالیف کالسی  استادستورات د

 دارد.  بسیاری تأثیر دانشجویان انگیزش تحصیلیو  تمایلبر  ز،یچالش برانگ اتمهارت در موضوع به دست آوردن

رد دانشجویان بر عملک اهداف پیشرفتو  خودکارآمدی، فراشناختیی هادر توضیح این نتیجه بایستی به اثری که برخورداری از مهارت

حصیلی عملکرد ت، هستندحل مسئله  مرتبط بامسائل  میو تنظ رااج ،یسازمانده ییتوانا دارای که یدانشجویاننمود.  گذارد اشارهمی

ها داشتن هدف آشکار، داشتن اعتماد به توانمندیتواند به مجموع این سه عامل در کنار هم می (.7۴۷۰ ناسا، و شارما)باالیی دارند 

های آموزشی منتهی شود. داشتن هدف آشکار و به یابی به هدفدر راستای دست مؤثرهای درست و و مهارت بکارگیری استراتژی

تلزم ه خود مسهای شخص خواهد داشت. پیدا کردن انگیزه برای انجام فعالیتی ویژهمراه آن انگیزه تحصیل نقشی مهم در فعالیت

تواند به نوبه خود انگیزه الزم را در دانشجو به وجود های خود در امور تحصیلی میباشد. اعتماد به توانمندیعوامل مختلفی می

های خویش اطمینان داشته باشد زیرا در آورد. در این میان مسئله مهم آن است که دانشجو بایستی در این حوزه به توانایی و مهارت

به بیانی دیگر توقعات دانشجویان برای موفقیت و ادراک  ن صورت و در صورت ناکامی به ناامیدی و یاس دچار خواهد شد؛غیر ای

ای در انگیزش دانشجویان و های خود در انجام تکالیف گوناگون و به بیانی داشتن خودکارآمدی باال نقش برجستهآنان از توانایی

 باورها نادها،است از اییافتهانسجام الگوی عنوانبه هدف گیریآنان خواهد داشت. همچنین جهتسرانجام باال رفتن پیشرفت تحصیلی 

 یبعض به نسبت او که شودموجب می و ای مناسب معین شدهبه شیوه وی رفتاری مقاصد که شودمی باعث هیجانات شخص و

گیری در دانشجویان کند. در حقیقت داشتن جهت عمل ویژهنوعی  به هاموقعیت آن در و باشد داشته زیادتری تمایل هاموقعیت

شتر شود پیشرفت تحصیلی آنان بیرا برای درس خواندن و کوشش بیشتر در فهم و درک دروس افزایش داده و باعث می هاآنانگیزه 

)خودکارآمدی( و ابزار  یابی به اهداف(، توانایی دستاهداف پیشرفتشود. از طرف دیگر دانشجویانی که انگیزه و هدف دارند )

اال های خود را به بهترین شیوه و با کیفیت بکنند تا فعالیت( عموما تالش میراهبردهای فراشناختییابی به اهداف )الزم برای دست

سمت ق به بیانی دیگر ای آشکار پدیدار شود؛به شیوه هاآنهای به دست آمده از کوشش انجام دهند و به نوعی رفتار کنند که یافته

هایی که به نوبه خود با امور تحصیلی رابطه دارد های روزانه این دانشجویان به مسئله تحصیل و فعالیتبزرگ کوشش و فعالیت

 کند.اختصاص پیدا می

واحد  ۴7۷۱ پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد برگرایشی -عملکرد پیشرفتنتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان داد هدف 

(۴۷/۴ < p هدف ،)۴77۱ پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد برگرایشی -تسلط پیشرفت ( ۴۷/۴واحد < p هدف ،)پیشرفت 

 پیشرفتدارد اما هدف  تأثیرمثبت و مستقیم  صورتبه( p > ۴8/۴) ۴773 پیشرفت تحصیلی اجتنابی در حالت استاندارد بر-تسلط

 پیشاهنگه توسط گرفتهای صورتمعناداری ندارد. این یافته با نتایج حاصل از پژوهش تأثیر پیشرفت تحصیلیبر  اجتنابی-عملکرد

( همسو همخوان است. در توضیح این نتیجه بایستی به اثری که ابعاد 7۴۷۸)عبدالفتا ، (7۴۷1) عزیز و شهزاد، (۷31۸) و همکاران

گیری هدف، گرایش فردی در راستای پیشرفت یا جهتگذارد اشاره نمود. گیری هدف بر رفتار تحصیلی شخص میگوناگون جهت

 دمندسو یزشیانگ ریمتغ کی عنوانبههدف را  گیریجهت ،شدهانجامنتایج است. تحقیقات  یدر مجموعهبه وجود آوردن توانایی 

اسی ای اسدف مسئلهگیری هاند که جهتها نشان دادهبررسی نموده است. بررسیعملکرد و انتخاب  برآورد، مطالعه، یادگیری یبرا
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 7۷1                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

گیری هدف در اشخاص با توجه اورد. جهتاست زیرا یک چارچوب ذهنی برای تشریح موقعیت و پاسخ به شرایط را به وجود می

 یراب کوششدر  نخستدر درجه  اشخاص ایکه آدارد اشاره  نیهدف به ا گیریجهتمختلف است.  هاآنبه خصوصیات شخصیتی 

ان دادن نش یبرا در کوشش درمجموع ای، هستند یریادگی شیگرا کی عنوانبه ،خود یهاو مهارتها یستگیدانش، شا بیشتر کردن

 ،رندی داریادگی یریگجهت کیاز  اینشانهکه  اشخاصی ،درمجموعباشند. میعملکرد  اساس عنوانبهخود،  یهاییتخصص و توانا

جمله انعطاف من، گوناگون امتیازاتلذت بردن از  ،ینیع یاستانداردهاانجام عدم خود،  ییتوانا به انجام رساندنتمرکز بر دارای 

ل ی اندیشیدن، احساس کردن و عمهستند. دیدگاه فردی از هدف بر شیوه تیو خالقی حجم کار، نوع دوست بیشتر شدنبه  یریپذ

 گذارد. کردن در یک موقعیت موفق نظیر تحصیل اثر می

 و یریادگی یهاتیدر موقع ایویژه یهاو ارزش هاهدفدانشجویان، طور گفت که توان اینبر این مبنا در توضیح این نتیجه می

حصیلی عملکرد تدر  گوناگونیو  به شکل وسیع کنندیم دنبالکه  هاییهدف مطابق، دانشجویان مبنا نیبر هم کنند،می پی آموزش

 عنوانبه دانشگاهکه به  یدانشجویانانجام شد معلوم شد که ( 7۴۷8ن )همکارا و استاورواثر دارد. در تحقیقی که به وسیله  هاآن

داشتند در حالیکه دانشجویانی که به دانشگاه فقط برای به  یریادگیجهت  کی ،رسیدند دیمهارت و دانش جد کسب یبرا یفرصت

از  یافتهانسجام یالگو کی عنوانبهرا گیری هدف جهت( ۷117) آمزای داشتند. گیری رتبهدست آوردن رتبه وارد شدند جهت

های روش قیاز طر هاهدف نیو ا کرده فیتعر شودیم یرفتار هایهدف موجب به وجود آمدنکه  احساساتباورها و  ،اسنادها

هدف امکان  گیری. در حقیقت جهتشودیم پدیدار شرفتیپ یالگو یهاتیشدن و توجه به فعال کینزد ،شدن ریدرگ نظیر مختلفی

گیری هدف شود، جهتگیری هدف عملکردی به دو بعد جدا تقسیم میویژه، جهت طوربهد در سه فاکتور مفهوم سازی شود. دار

دف، گیری ههای مثبت(. ماهیت چند بعدی جهتهای منفی( یا اثبات اهداف عملکردی )کسب قضاوتاجتنابی )اجتناب از قضاوت

 عنوانهبگیری هدف جهت روازاینهای منفی است. های مثبت و اجتناب از قضاوتدستاورد پاسخ انسان به عالقه در کسب قضاوت

ا ر او ندهیآ یراهنما، رفتارها کی عنوانبههدف  نیا پس از آنو  شودینسبت به آن متعهد م شخصکه  استعالمت و نشانه  کی

 گذارد. و بر عملکرد تحصیلی وی اثر می کندیم تیو هدا مدیریت

واحد  ۴73۸ پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد بر حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان داد خودکارآمدی کوششدیگر نتیجه 

(۴۷/۴ < p )معناداری  أثیرت پیشرفت تحصیلیبر  و خودکارآمدی بافت دارد اما خودکارآمدی استعداد تأثیرمثبت و مستقیم  صورتبه

پرمه و ، (۷31۸کریمی )(، ۷31۸) گرجی و همکاران (، باباجانی۷31۸) صفایی و همکارانهای ندارد. این یافته نیز با نتایج پژوهش

 (، آقا۷31۰سیدصالحی و یونسی )، (۷318جهانگرد و لسانی )(، ۷312) (، جهانگرد و همکاران۷31۱، صدوقی )(۷31۱صوفی )

دارد. در توضیح این نتیجه بایستی بیان نمود که ( همخوانی 7۴۷۱)کتونن ، (7۴۷۸) همکاران و تیتریک(، ۷317) و همکاران یوسفی

ه بو نیز  فردهای انگیزه برای انجام فعالیت به وجود آوردندر  مهمیوی نقش  هایتوانمندینسبت به  شخصنگرش هر  نحوه

باهوش  شخصیداشته و خود را  اطمینانتحصیل  حوزهخود در  هایتوانمندیکه به  اشخاصیاهداف او خواهد داشت.  وجود آمدن

 یجاداتحصیل و درس خواندن  مسئله مربوط به ایشیوهآینده خود را به  هایهدف عموماکنند می محسوب حوزهو بااستعداد در این 

 هایدشواریشدن با  روبرودر صورت  اشخاص. این اهمیتی مضاعف دارددر سنین نوجوانی از  خصوصا مسئله. این کردخواهند 
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 77۴                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

االیی خودکارآمدی تحصیلی ب طور اشخاصیاینخواهند کرد. از آنجایی که  استادگیمشکالت  برابردر  خوبیبهاز تحصیل،  برآمده

ای تحصیلی هبه انجام فعالیت هایشانتوانمندیدانسته و با اطمینان خاطر از مسلط های تحصیلی خود خود را بر فعالیت همیشه دارند

 .کننداقدام می

مستقیم  ورتصبه، در امور تحصیلی توجه داشت که خودکارآمدی مسئلهبه این  بایستمی نخست نتیجهاین  توضیح همچنین برای

 اثر صیلی نیزتح به اهداف یابیدر راستای دستغیر مستقیم روی رفتارهای سالم  صورتبهو رابطه دارد  تحصیلیبا رفتارهای سالم 

. است مؤثرشوند، می روبروبا آن  دانشجویانکه  تحصیلی هایروی چالش تحصیلیدیگر خودکارآمدی  بیانیگذارد. به می

متغیرهای  دیگرشناختی تداخل کرده و  بر  هایمهارت، با از بین ببردرا  تحصیلیتواند انگیزه پایین، می تحصیلیخودکارآمدی 

 ار است،خودکارآمدی پایین دچ به که شخصی درک کردتوان شده می بیان هایموضوعبا توجه به  .اثر ناخوشایندی بگذارد تحصیلی

ر خود را راضی کند که برای آمادگی الزم بیشت قادر نیست ،کندخود احساس ضعف و ناتوانی میتحصیلی قیت فکه در مواز آنجایی

شود و میدچار نگرانی و استرس  در رویارویی با مشکالت گوناگون تحصیلی به عموما دانشجویی طورایناز قبل کوشش کند. 

ن آاز  مشکالت تحصیلیکنند که  گمان امکان داردخودکارآمدی پایین . دانشجوی دارای به نفس خود را از دست خواهد داد اعتماد

یلی بیشتر شود و انگیزه پیشرفت تحصاضطراب و استرس  شودموجب میمی باشد که این خود دشوارتر هست،  حقیقتاچیزی که 

 دهدیم را پرورش دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی دانشگاه در بودن یان کرد که خوبتوان ببر این مبنا می خود را از دست بدهد.

 در حتماالًا طور شخصیاین لذا،. شودآموزشی منتهی می هایفعالیت در بهتر عملکرد به نیز، مثبت تحصیلی خودکارآمدی داشتن و

 خود اساحس به تواندمی نیز، تحصیلی خودکارآمدی. کرد خواهد اندازه خود رابی تالش تکالیف، دادن انجام بهتر برای نیز دانشگاه

 افرادی. کندمی امور داللت انجام در اشتوانایی با رابطه در فرد عقاید به تصوری اثربخش خود. منتهی شود باال تصوری اثربخشی

 خود میزان هک افرادی از و کنندکنند، موفقیت بیشتری کسب میتالش بیشتری می دارند باالیی سطح تصوری اثربخش خود که

جویانی طور دانشکنند. اینمی تجربه را کمتری ترس و دهندمی بروز خود از اراده بیشتری است، تر پایین شانتصوری اثربخش

 ندارندس نفدانشجویانی که اعتمادبه مقابل در ترندموفق تحصیلی نظر از داشته و تریمثبت رفتارهای دانشگاه و خانه در عموما

ن به تحصیلی مثبت در دانشجویا توان فهمید که داشتن خودکارآمدیبنابراین می ؛هستند ضعیف تحصیلی عملکرد نظر از عموما

 در یلیتحص فتشریپتحصیلی و  خودکارآمدی شود و به بیان دیگر بینآنان منتهی می یلیتحص شرفتیپ زشیانگبیشتر شدن 

 .دارد وجود مثبتی و معنادار رابطه دانشجویان

( و p > ۴۷/۴واحد ) ۴73۷ پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد بر داد راهبرد فراشناختی کنترلآخرین یافته پژوهش نیز نشان

دارد  تأثیرمثبت و مستقیم  صورتبه( p > ۴۷/۴واحد ) ۴771 پیشرفت تحصیلی در حالت استاندارد بر نظم دهیراهبرد فراشناختی 

، (۷31۱ه )غالم پور و اسدزادهای معناداری ندارد. این یافته نیز با نتایج پژوهش تأثیر پیشرفت تحصیلیبر  ریزیاما راهبرد برنامه

 وانعنبهتوان ( همسوست. در توضیح این نتیجه بایستی بیان کرد فراشناخت را می7۴۷۸)همکاران  و واراو  (7۴۷1) دیلزگیلوو 

قدرت تجزیه و تحلیل، منظم و  های خود در نظر گرفت که مقصود آن باال رفتنستهها و نداتوانایی شخص در شناسایی دانسته

استقالل و  اهمیت شایانی دارد، زیرا به وجود آمدندر نظام آموزشی  مسئلهو این  استدر انسان  فرآیندهامجموعه  نمودنهماهنگ 
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 77۷                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ک خواهد کم و عملکرد تحصیلی یادگیری بیشتر شدنبه  همچنینشود و می اشخاصپیشرفت تدریجی  موجباعتماد به نفس 

ورد م یعمد صورتبهاطالعات است که  بکارگیریآوردن و  خاطردرک، به  یبرا شگردهایی عنوانبهنمود. راهبردهای فراشناختی 

است  یمومع یهامهارت یفراشناخت . همچنین راهبردهایدنشویکنترل م فراگیرنده به وسیلهآگاهانه  طوربهو  قرارگرفته گیریبهره

ی راشناختف یراهبردهاتوان بیان کرد بنابراین می ؛سانندیاری میخود  یریادگی تیو هدا تیریمد ،میآن دانشجویان به تنظ راهکه از 

ت که به موقعیتی اس دارد. اساسینقش  یلیتحص یهاتیاست و در کمک به دانشجویان در فعال عملکرد تحصیلیدر  بخش اساسی

به وجود است که هدف آن  ییهاتیو فعال هاهدف یدارد، به بیانی در بر گیرندهرا نگه می هاآندهد و مسیر و رفتار قدرت می

 طوربهها، ادراکات، باورها، اقدامات و اطالعات است که از ارزش یامجموعهباشد. همچنین میحرکت و عمل  یبرا زهیانگ آوردن

 یریادگی یهاتیتا فعال رسانددانشجویان یاری میبه ها این استراتژی (.7۴۷2 همکاران، و سوهاگ)در ارتباط هستند  گریکدیبا  کامل

 یاثربخش رییتغ و لیتحل راهبردهای مناسب،و انتخاب  یزیربرنامه ،یریادگی فرآینداصالح خطاها، نظارت بر  ،کنترل آگاهانه نظیر

تفکر  ندیفرآبارهدر اندیشیدن یدر بر گیرنده نیراشناخت همچنف .کنند مینظارت و تنظ ضرورترا در صورت ی ریادگی راهبردهای

 درسی، یآموزش محتوا توام با بایستیمفهوم  نیحافظه است. ا تواناییو  یریادگینظارت بر  ییمطالعه، توانا یهامهارت نظیرخود 

داکثر به ح یبرا ندهایفرآ نیا میتنظ یو شیوه ، فهمیدنخود یشناخت یندهایفرآ درباره یدانش فراشناخت زیرا، شود آموزش داده

 . استای الزامی مسئله ی و پیشرفت تحصیلیریادگیرساندن 

شود که بکار برده می شدهریزیبرنامههای یابی به هدفهایی است که برای دستراهبرد کنترل، دستاورد کارآیی و اثربخشی برنامه

 ه بررسیکه ب راهبردهای بسیار مهمی استاز  یکی . کنترل،باشد بکار برده شده ی برآورد دوباره راهبردهایدر بر گیرندهتواند می

د گیری از برآورد یادگیرندگان قادرن. با بهرهاشاره دارد بکار برده شده راهبردهایاز  حقیقی گیریبهرهو  یشناخت یکردهایفعال رو

ینند که این را بب مورداستفادههای گیری دربارهعملکرد حقیقی خود و همچنین اثربخشی استراتژیمیمانداز و تصارتباط بین چشم

درک و طح ساز  اطالع داشتن به معنای نیز نظم دهیگردد. راهبرد موارد نیز به افزایش میزان عملکرد تحصیلی دانشجویان منتهی می

ی اوقتی که در خالل یادگیری برای یادگیرنده مثال برای رخ دهند یادگیری طیتوانند در یم نظم دهی باشد. راهبردهایمیعملکرد 

 پرسشی به وجود آید، اصالح یا لغاتی گنگ باشد و یا عدم درک یادگیرنده از ایده اصلی مطرح شدن موضوعی ویژه. راهبردهای

 آن هدایت و گرفتن نظر و زیر خود پیشرفت نحوه از اطالع پیدا کردن برای خود کار از فراگیر ارزشیابی یدر بر گیرنده نظم دهی

ی خود آزمونی شخص برای کنترل یادگیری و تواند به وسیلهاست. به بیانی به اطالع به روز دربارهعملکرد اشاره دارد. نظارت می

 یا بررسب توام یعموم شرفتیپ گیریبر اندازه نظم دهی هایانجام شود. پرسشانتخاب شده  راهبردهایدر  رییتغ یا به وجود آوردن

 آید، تمرکز دارد که بهبه دست می یریادگیآنچه که از و  یشناخت راهبردهای تیبر موفق و همچنین دارند دیتأک یعموم زهیانگ

 گردد.عملکرد تحصیلی بهتر منتهی می

 منابع 

 ( تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در ۷317آقا یوسفی،  علیرضا؛ خدائی،  علی و شکری، امید .)

 .22-۰۷(، ۷۸)۷۴، مطالعات وانشناسی تربیتیدانشجویان. 
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 777                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ( نقش میانجی خودکارآمدی۷31۸باباجانی گرجی، لیال؛ حجازی، مسعود؛ مروتی، ذکراله و یوسفی افراشته، مجید .)  تحصیلی در

وزش راهبردهای آمرابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با درگیری تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی. 

 .۷8۱-۷۰۱(، ۰)۷7(، )راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

 ( را۷31۱پرمه، ابوبکر و علی صوفی، اله نظر .)کنفرانس بین المللی نوآوری . دومینخودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی بطه 

 .تهران و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی،

 ( ۷31۸پیشاهنگ، علی حسین؛ همتی، احمدعلی و نعمتی، احمدعلی .) طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، خود

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی،  .زان دبیرستانی شهر شیراآموزدانشهای فرا شناختی کار امدی تحصیلی و راهبرد

 ابتدایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان. وپرورشآموزش

 ( ۷318جهانگرد، حمیده و لسانی، مهدی .)کنفرانسپزشکی رابطه شیوه های یادگیری با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان علوم . 

 یراز.ش عی در آغاز هزاره سوم،جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتما

 ( پیش بینی پیشرفت تحصیلی با توجه به شیوه های یادگیری با ۷312جهانگرد، حمیده، و لسانی، مهدی، و مطهری نژاد، حسین .)

میانجی گری خودکارامدی تحصیلی )پژوهش موردی بر روی دانشجویان دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان(. گام های 

 .۷۴-۷(، ۷) ۷۰ر آموزش پزشکی، توسعه د

 ( ۷3۸3درتاج، فریبرز.)  شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآوردهای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ساخت و  تأثیربررسی

 . رساله دکتری، دانشکده علومتربیتی و روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.هنجاریابی عملکرد تحصیلی

 ،(. تبیین نقش خودکارآمدی تحصیلی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی مبتنی بر حمایت ۷31۰جلیل ) سیدصالحی، محمد و یونسی

 ،آموزشگاهی و مجازی پژوهش در یادگیریاجتماعی، خودپنداره تحصیلی و ویژگی های شخصیتی: مدل سازی معادالت ساختاری. 

3(1.) 

 ( هنجاریابی پرسش۷317شوشتری، مژگان .)آموزان دوره اینری بر روی دانشنامۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مک

 .۷۸2-۷21 ،(۷۰) ۰، تربیتی گیریاندازهمتوسطه شهر اصفهان. 

 ( رابطه خودکارآمدی و تاب۷31۱صدوقی مجید .)ماهنامه دویان علوم پزشکی. آوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجو

 ۱-۷۰ ،(7) ۷۷، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -علمی

 ( پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت ۷31۸صفائی، مریم؛ رضایی، علی محمد؛ طالع پسند، سیاوش .)

 ۷8 جذوبیت تحصیلی. فصلنامه روانشناسی تربیتی،آوری تحصیلی و مدوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب

(87 ،)731-72۸. 

 ( ۷31۱غالم پور، مریم و اسدزاده، حسن .) بررسی نقش باورهای فراشناخت و کیفیت روابط اجتماعی در پیشرفت تحصیلی

 د، دانشکده علوم انسانی.واحد شاهرو، دانشگاه آزاد اسالمی شناسی عمومیان جاجرم. پایان نامه کارشناسی ارشد روانآموزدانش

 ( تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر عملکرد تحصیلی و خالقیت ۷3۸1قلتاش، عباس؛ اوجی نژاد، احمدرضا و برزگر، محسن .)

 .۷38-۷۷1، (۰) ۷، روانشناسی تربیتیان پسر پایه پنجم ابتدایی، آموزدانش
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 773                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ( ۷31۸کریمی، صمصام .) ت روان خودکارآمدی تحصیلی و سبکهای فرزندپروری با پیشرفت سالم هایمؤلفهبررسی ارتباط بین

 شناسی، مرکز تحصیالت تکمیلی.پایان نامه دکتری تخصصی روان ان دوره اول متوسطه شهر اصفهان،آموزدانشتحصیلی 
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