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Abstract 
This study aims to investigate the relationship between 

academic self-concept and academic engagement of 
students with regard to the mediating role of academic 

self-efficacy and self-regulatory learning approaches. 

This paper is applied in terms of purpose, and is 
correlational in terms of method. The statistical 

population consists of 41,876 male students of Isfahan 

studying the first high school in 2016–2017. A sample 
of 979 individuals were selected via cluster sampling in 

several phases. The Academic Engagement 

Questionnaire (AEQ), the School Self-Concept 
Inventory (SSCI), the Academic Self-Efficacy 

Inventory (ASEI), and Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ) were applied in order 
to collect data. The data was analyzed by using 

structural equation modeling method and by employing 

SPSS and Amos statistical software. The results of the 
analysis indicated that academic self-concept, academic 

self-efficacy, and self-regulatory learning approaches 

had a direct impact on academic engagement. In 
addition, self-concept had an indirect relationship with 

academic engagement in two ways of academic self-
efficacy and academic self-regulatory learning 

approaches. Therefore, academic self-concept, 

academic self-efficacy, and academic self-regulatory 
learning approaches must be considered to increase 

academic engagement in students. 

Keywords: Academic Self-Concept, Academic 
Engagement, Academic Self-Efficacy, Self-Regulatory 

Learning Approaches. 

 دهیچک
 اقیو اشت یلیتحص ۀخودپندار ۀرابط یپژوهش حاضر، بررس هدف
 یلیتحص یخودکارآمد یاآموزان با توجه به نقش واسطهدانش یلیتحص

پژوهش از نظر هدف  نیاست. ا میخودتنظ یریادگی یو راهبردها
 یآمار ۀاست. جامع یهمبستگ-یفیو از منظر روش توص یکاربرد

اول شهر اصفهان  ۀمتوسط ۀدورآموز پسر دانش 41،876شامل  قیتحق
اند. بوده لیمشغول به تحص 1395-1396 یلیاست که در سال تحص

 979 یاچندمرحله یاخوشه یریگحجم نمونه با استفاده از روش نمونه
 اقیاشت یهاها از پرسشنامهداده یآورجمع ینفر انتخاب شد. برا

 ی، خودکارآمد(SSCI) یلیتحص ۀ، خودپندار(AEQ) یلیتحص
 (MSLQ)یریادگی یبرا یزشیانگ یو راهبردها (ASEI) یلیتحص

معادالت  یسازها به روش مدلداده لیو تحل هی. تجزمیاستفاده کرد 
انجام گرفت.   Amos و SPSS یآمار یافزارهاو با نرم یساختار

 ،یلیتحص ۀها نشان داد خودپندارداده لیو تحل هیتجز جینتا
 میطور مستقبه میخودتنظ یریادگی یو راهبردها یلیتحص یخودکارآمد

به شکل  یلیتحص ۀخودپندار نیاثر دارند. همچن یلیتحص اقیبر اشت
 یریادگی یو راهبردها یلیتحص یخودکارآمد ریو از دو مس میرمستقیغ

 اقیاشت شیافزا یبرا نیارتباط دارد؛ بنابرا یلیتحص اقیبا اشت میخودتنظ
 ،یلیتحص ۀخودپندار یرهایبه متغ دیبا لیآموزان به تحصدانش

 .توجه کرد میخودتنظ یریادگی یو راهبردها یلیتحص یخودکارآمد

 یخودکارآمد ،یلیتحص اقیاشت ،یلیتحص ۀخودپندار :یدیکل هایواژه

 .میخودتنظ یریادگی یراهبردها ،یلیتحص
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 مقدمه
 یلیتحص یشرفتعوامل مؤثر بر پ ییشناسا ینبنابرا؛ هر کشور هستند سازیندهآقشر کارآمد و ان آموزدانش
 یاز رفتارها یکی (.1395 ،سلطانزادهو  یاست )قنبر یدارپا ۀتوسع یسوبه یگام هاآنان و توجه به آموزدانش

چ، ینتریاست )پ یلیتحص 1اقیاشت ۀساز شودیممربوط  یلیشرفت تحصیو پ یریادگیکه به  یمهم و اساس
کنند یم یآموزشهدفمند  یهاتیرف فعالآموزان صاشاره دارد که دانش یت تالشیفین مفهوم به کی(. ا2004

. (2003، یچاردسون، النگ و وودلیج مطلوب نقش داشته باشند )ریبه نتا یابیم در دستیمستق صورتبهتا 
 یو رفتار ی، عاطفیسه بعد شناخت یرا دارا یلیاق تحصی( اشت2009) یو پانگان فالو آرشامبالت، جانوس،

از  یریادگی یآموزان برادانشه کاست  یو فراشناخت یشناخت یشامل انواع راهبردها یبعد شناخت. دانندیم
 مؤلفهن یمثال ا یبرا؛ احساس، ارزش و عاطفه است ۀمؤلفشامل سه  ید. بعد عاطفکننیماستفاده  هاآن

د، یرند مفیگیاد میه ک ییهاه چرا دروس و مهارتکند کیس مکمنع ینهزمن یآموزان را در ادانش یباورها
است و  یف درسیالکآموزان در برخورد با تدانش ۀمشاهدقابل یشامل رفتارها یاند. بعد رفتارمهم و جذاب

 د.شویگران را شامل میاز د کمکو درخواست  یداریتالش، پا یهامؤلفه
 که یدندسر یجهنت ینبه ا یادبنداده یپژوهش در (1398) یلواسان یغالمعل و یورکد ی،حجاز ی،صالح نجف

 یاقاشت ،یگرد عبارت به .دارند یزندگ به تریینانهبخوش یدگاهد دارند یشتریب 2یلیتحص یاقاشت که یافراد
 و بدانند خود اهداف به یابیدست یبرا یراه را یدام و یآورتاب تالش، افراد شودیم سبب زیاد یلیتحص
سطح  نشان داده است (2013و سالمل ارو ) یاآپادا یقاتتحق .باشند داشته یشتریب یستیبهز و یدام یجهدرنت
مانند  یروان هاییماریببا  یمنف طوربهو  یلیتحص یتمثبت با موفق طوربه یلیتحص یاقاز اشت یزیاد

مقابله و  یسازگار ینب گرییانجیمنقش  ،یلیتحص یاقابعاد اشتارتباط دارد.  یو فرسودگ یافسردگ یهانشانه
 شرفتیپ سبب یشناخت یاقاشت ین(. همچن2018، ینگاند یسو آر یگرز، ردریزوسو)و دارند یلیعملکرد تحص

نشان ( 2018(. تروتا، پارو و توپاال )2018، دونگووارا، آلوکا و اد )شویمان آموزدانش یلیتحص یتموفق و یادز
 .ابدییمرس و فرار از مدرسه کاهش کردن درها یبرا یمتصم ،یابد یشافزا یلیتحص یاقچه اشتدادند هر

در  یاریبس یتاست که اهم یلیتحص یریمهم مفهوم درگ هاییژگیواز  ،به کار یاقتالش و اشت ینهمچن
یخالق و زاده، بشارتیمحک)جوامع دارد  یران با ساآموزدانش یفرهنگ یهاتفاوت، باورها و اهادراک یبررس
 (.1391، نژاد

به  توانیم یطیعوامل مح میاناز  .است مؤثر یلیتحص یاقبر اشت یمتعدد یو شخص یطیعوامل مح
 ینداست که در فرا یناز مسائل مهم ا یکی حالینباا .اشاره کرد یلیجو تحصو  خانواده، همساالن، معلم

وجود  هاآندر  یادیز ۀمداخلمشاوره و امکان و  باشد خارج از کنترل فرد یطیمشاوره ممکن است عوامل مح
 ۀیشینپمطالعات و  براساس. است اثرگذار آن بر یگرید یچیدۀپو  تربزرگ هاییستمس زیرا ؛نباشد نداشته

 پژوهش یکردان با توجه به روآموزدانش یلیتحص یاقمثبت مؤثر بر اشت یعوامل فرد ینترمهمپژوهش، 

                                                           
1. engagement 

2. academic engagement 
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 یاقاشت. یمخودتنظ یادگیریو  یلیتحص یخودکارآمد ی،یلتحص ۀپندارخود :از اندعبارت که شدند شناسایی
 یرتأث یدرس ینفس و خودکارآمد، عزتشدهیتحما یلیاز عملکرد تحص یمطور مستقبه ینهمچن یلیتحص

 یلیاق تحصیبر اشت یلیتحص ۀپندارخود ینابرعالوه(. 1397، پور و دالوریسعد، درتاج، ی)اسالم پذیردیم
که  ییهاسازه ینترمهماز  ییک. (1393، یو دشتپور انیمیکرد )زاهدبابالن، ردا یمعنادار ریتأثان آموزدانش
آن با  ۀرابطکه  است 1ییلتحص ۀپندارمطرح است خود یشناختروانو  یآموزش یقاتراستا در تحق یندر ا

عنوان ادراک فرد  باخودپنداره  .شودیمحسوب م یپژوهش مهماز موضوعات  ییکهنوز هم  ییلتحص یشرفتپ
، یانزادگان، عادل زاهد و احمدیسیع)بشرپور،  شودیم یفابعاد تعر یا هایژگیواز  یخود در سطوح مختلفاز 

( 2009 ی،و کا والک رال،ف) شودیمحاصل  یگرانا داس خود بیق یجۀدرنترد ر فه ییلتحص ۀخودپندار(. 1392
 یکارها دادنکه در انجام ی(. افراد2011دارد )هانگ،  یمان اثر مستقآموزدانش یلیتحص یاقبر اشتو 

 یترمؤثر یاربس ییلتحص ۀپندارخود یگرانبا د یسه، در مقادانندیمو توانمندتر  ترمطمئنخود را  ،یلیتحص
روابط  ،مطالعات یشترب. (1393، همکاران و )زاهد بابالن یابندیم دست ییشترب هاییتموفق بهو  دارند

و  رالف ین(. همچن2015، ینی)مشکات و حس کنندیم ییدرا تأ یلیتحص یشرفتخودپنداره و پ ینمتقابل ب
 ۀاز خودپندار متأثران آموزدانش یلیتحص یخودکارآمد یکه باورها یدندرس یجهنت ینبه ا (2009) همکاران

است که  (1960) 3بندورا 2یاجتماع-یشناخت یۀنظردر  یمهم یعامل فرد یخودکارآمداست.  هاآن یلیتحص
به نقل از دارد ) یبستگ یطیمحو  یاجتماع یطو شرا یرفتار، عوامل فرد یانبه تعامل م یتادعا دارد موفق

 یاحساس خودکارآمد دهدیمنشان  یلیتحص هاییطمحدر  هاپژوهش(. 2007و وانس،  ی، دافینادو ی،پر
، نظارت مؤثر یادگیری یاستفاده از راهبردها یادگیری،اهداف  یینتع یاق،با شعف، اشت یادگیری،مورد در مؤثر

 یاقاشت یتی،حما هاییطمح یجادو ا یلیتحص یشرفتو پ ینیبخوش ید،اماهداف،  یشرفتپ یابیبر ادراک، ارز
 یادگیری ،یلیتحص یدستاوردهاباورها و اهداف و  یلی،عملکرد تحص یشرفت،پ یریگجهت یلی،تحص

؛ 2005س، جرشانک و پارابطه دارد ) یلیتحص یریو درگ یشناختروان یاساس ییازهاو ن ،ییلتحص یمخودتنظ
، یخدائ ؛2015 فلدمن و کوبوتا، ؛2019، داودا، ساندرز و پت یور،، مکلیشمند؛ 2020، ینسکیو کارپ یالهداب
، االسالمییخش ؛1393 ی،و مراد یلواسان یغالمعل یی،طباطبا ی، قاضیحجاز ؛1394 ،پورمحسنو  یصالح
 .(1394 ی،و کوثر یجهرم یناصر ی،محمد

 یترل وضعکنت یبرا یروان یهاشکوش را ییماست. خودتنظ 4یمخودتنظ یادگیری یگرمرتبط د ۀساز
مطالعات،  براساس(. 2015)بوهرا و سوجان،  اندکرده یفتعر ترمهم به اهداف یابیتدسمنظور به یدرون

 یلتحص ۀادام یو برا کنندیرا تجربه م یبخشیترضا یلیرفت تحصیشپ یاد،ز ییما خودتنظوزان بآمدانش
( 2015) یالدان .(2015و پون،  ینتبرود ؛2015، یال؛ دان2014 یستانتاس،و ک یمرمنزدارند ) یشتریب ۀیزانگ

و ارتباط  گذاردیم یرتأثان آموزدانش یلیتحص یتموفق یزانبر م یمخودتنظ یادگیریدر  یستگینشان داد شا

                                                           
1. academic self-concept 

2. social cognitive theory 

3. Bandura, A. 

4. self-regulated learning 
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و  یمخودتنظ یریادگی، یارآمدکخود ینب ینهمچن .کندیم یترا تقو یلیو عملکرد تحص 1یلیتحص یزۀانگ ینب
 .داردوجود  مثبت ۀرابط یلیعملکرد تحص

 یلیتحص یخودکارآمد یبرا یمعنادار نبییشپ ییلتحص ۀپندارخودنشان داده است  هاپژوهش یجنتا
، ینژاد و موسویعشور ی،، ابوالقاسمانیربنو زادهطالب) یمخودتنظ یادگیری( و 1394 یونسی،و  ی)صالح
 تریقعمباور  یک یرمتغ ینا ،ییلتحص ۀپندارخود یفو تعار شدهانجام یهاپژوهشبا توجه به ( است. 1390
با توجه  یمخودتنظ یادگیریو  یلیتحص یخودکارآمد یاز طرف .باشد ترسخت تواندیم یزآن ن ییرتغکه  است

 ییلتحص ۀپندارخود ۀیلوسبه توانندیم یردو متغ ینو اتر هستند مشخص یرفتار یرهایمتغ ینظر یفبه تعار
 یلیتحص یخودکارآمد یردو متغ یاواسطهامکان وجود دارد که خودپنداره با حضور  یناپس  .وندش بینییشپ

 یلیتحص یخودکارآمد یهاسازه یننابراب ؛بگذارد یلیتحص یاقبر اشت یترمشخصاثر  ،یمخودتنظ یادگیریو 
 باشند. یلیتحص یاقبر اشت ییلتحص ۀپندارخود ۀساز ۀرابط گریانجیم توانندیم یمخودتنظ یادگیریو 

از  ییلتحص ۀپندارخود ،نظر گرفت که در آندر یمفهوم یمدل در قالب توانیمروابط را  ینا یتمام 
 ،یننابراب ؛(1شکل ) استاثرگذار ان آموزدانش ییلتحص یاقاشت بر یمیخودتنظ یادگیریو  یخودکارآمد یقطر

 با توجهکه  دهدمی پاسخ سؤال ینا بهو کند میان برازش آموزدانشرا در  یلیتحص یاقمدل اشتپژوهش  ینا
 یاقاشت با یلیتحص ۀخودپندار یاآ ،یمخودتنظ یادگیری یو راهبردها یلیتحص یخودکارآمد یاواسطهبه نقش 

 .رابطه داردآموزان دانش یلیتحص
 

 
 یلیتحص اقیاشت یمدل مفهوم -1 شکل

 

 روش
 یهمبستگ-یفینوع توص از هایافتهاطالعات و  یو برحسب گردآور یهدف کاربرد براساسروش پژوهش 

 ینا یآمار ۀجامع. است هاستفاده شد یاطالعات، از روش معادالت ساختار یلو تحل یهتجز یبرا و است

                                                           
1. academic motivation 

تحصیلی خودپندارۀ  
تحصیلی اشتیاق  

 راهبردهای
 خودتنظیم یادگیری

تحصیلی خودکارآمدی  
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-1396 یلیکه در سال تحص است صفهانااول شهر  ۀمتوسط ۀدورپسر  آموزدانش 41،876 شامل پژوهش
 یدهبرگز یاچندمرحله یاخوشه یتصادفصورت نفر به 979 هاآن یاناز م ند.اهبود یلمشغول به تحص 1395
 ینانتخاب شدند و از ب 6و  5، 2 یۀناحسه  یتصادف صورتبه صفهان،اشهر  ۀگانشش ینواح یانم از شدند.

مدارس صورت  یناز ا گروه نمونه انتخاب .درنظر گرفته شد یتصادف صورتبهدو مدرسه  یزن یهمدارس هر ناح
تعداد نمونه به  ،پرت یهادادهو خروج  یهاول یشد. پس از بررس انجام آموزدانش 1280 یرو مطالعه و گرفت
هفتم، هشتم و نهم حضور داشتند که  هاییهپااز  ،یقتحق یندر ا کنندهشرکتان آموزدانش. یدرس نفر 979

 یۀپادرصد(  1/34نفر ) 334هشتم و  یۀپا( درصد 6/31نفر ) 309هفتم،  یۀپادرصد(  3/34نفر ) 336شامل 
 کنندگانشرکت، به شد ارائه هاپرسشنامهالزم که در دستورالعمل  هایییراهنمابر  عالوه .هستندنهم 

استفاده  مورد یتیاهداف مطالعه و بدون ذکر مشخصات هو یدر راستا فقطداده شد که اطالعات  یناناطم
 یهاداده یگردآور منظوربهآگاهانه از افراد،  یتاهداف پژوهش و کسب رضا یحپس از توض. شد خواهد واقع
و  یلیتحص یخودکارآمد یاسمق ی،یلتحص ۀپندارخود ۀپرسشنام یلی،تحص یاقاشت ۀپرسشناماز  ،نظر مورد

ها در ساعات درس تفکر و سبک پرسشنامه یناستفاده شد. ا یادگیری یبرا یزشیانگ یراهبردها ۀپرسشنام
توسط محقق اجرا شد و عالوه  یقیتشو یتفعال عنوانبه یراندب یان و با همکارآموزدانش یو اجتماع یزندگ

یلیبا عملکرد تحص یارتباط گونهیچه هاپرسشنامه ینداده شد که ا یناناطم هاآنبه  ،یموارد اخالق یتبر رعا
 .داشت نخواهد( ینمرات درسشان )

 SPSS یآمار یافزارهانرم و از یاز روش معادالت ساختار هاداده یلو تحل یهتجز یبرا ،پژوهش یندر ا
 استفاده شده است. Amosو 

 

 ارانکهم و آرشامبالتتوسط  یلیتحص یاقاشت ۀپرسشنام (:AEQ) 1ییلتحص یاقاشت ۀپرسشنام
 یرفتار اقیاشت شامل ،یلیتحص اقیاشت مفهوم سه هک است یهگو 9سؤال و  9 یو دارا شده ساخته( 2009)

 یارهاکمدرسه و عالقه به  داشتندوست) عاطفی اقیاشت)حضور فعال و همراه با شور و شوق در مدرسه(، 
 گیریاندازهدروس( را  یریادگیدر  یو فراشناخت یشناخت یندهایافر یریکارگبه) یشناخت اقیاشتمدرسه( و 

 رتیکل اسیمق براساس هکاست  ایینهگزپنج پاسخبسته یهاآزمونپرسشنامه از نوع  نیا یهاماده. دکنیم
 ییروا( 2009) ارانکهم و آرشامبالت. شودیم یگذارنمره( 1= مخالفم امالًکتا  5= موافقم امالًک) یادرجهپنج

 سازۀ ییروا یبررس منظوربه ،پژوهش این در .اندکرده ییدتأ یعاملتحلیل روش به را هپرسشنام نیا
 حاصل از کل نمونه انجام شد که برابر با یهاداده یرو دوم مرتبۀ ییدیتأ عاملیتحلیل ،هاپرسشنامه

059/0=RMSEA، 75/0 =PCFI، 74/0 =PNFI، 42/4 =CMIN/DF، 94/0 =CFI، 92/0 =TLI 
 .شد ییدتأ درنهایت وبرخوردار  یاز برازش مناسب یلیتحص اشتیاق پرسشنامۀ یریگاندازه مدل ینبنابرا است؛

 یرفتار یلیاق تحصیاشت یکرونباخ( را برا یآلفا یب)ضر ییایب پای( ضرا2009اران )کآرشامبالت و هم

                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire (AEQ) 
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 یاقاشت کل یو برا 88/0 یشناخت یلیاق تحصیاشت ی، برا83/0 یعاطف یلیاق تحصیاشت ی، برا65/0
و  یشناخت ی،، عاطفیرفتار یلیتحص اقیاشت ییایب پایضر یز( ن1391) ینیام. دندکرگزارش  86/0 یلیتحص
اق یاشت یاییپا یبضر ،پژوهش یندر ا .گزارش کرد 77/0و  83/0، 75/0، 76/0برابر  یبترتبه را کل

 .شدمحاسبه  86/0و  8/0، 82/0، 83/0 برابر یبترتبهو کل  یشناخت ی،، عاطفیرفتار یلیتحص

 نوو تامس نیچ توسط یلیتحص ۀپندارخود ۀپرسشنام (:SSCI) 1یلیتحص ۀپندارخود ۀپرسشنام
 ۀپنداراست که تمرکز آن بر سنجش خود یاهیگوپانزده یابزارپرسشنامه،  نی. ااست شده ساخته( 2003)

 ،یخودپنداره را در سه سطح عموم ،اساسنیبرااست و  ییو راهنما ییابتدا ۀدور انآموزدانش یلیتحص
سطح کاماًل  چهاردر  کرتیل فیط براساس سؤاالتبه  ییپاسخگو .دسنجیم یآموزشگاهریو غ یآموزشگاه

 ۀنمراست. حداقل  میمستق صورتبه عبارات ۀهمآزمون  یگذارنمرهموافق تا کامالً مخالف قرار دارد. 
سازه،  ییروا یبررس ی( برا1392) انیناصر و یکارشک ،زادهیافشار .است 60 آن حداکثرو  15 یآزمودن
 نیب یهمبستگ وکردند  یروزنبرگ بررس نفسعزت ۀپرسشنام با را یلیتحص ۀپندارخود ۀپرسشنام ییهمگرا

 ۀساز ییروا یبررس منظوربه حاضر، پژوهشدر  .آوردند دستبه 57/0 را پرسشنامه دوهر در کل ۀنمر
 یعامللیتحل ی. براگرفت انجام هاداده ینوع دوم رو یدییتأ یعامللیتحل ،یلیتحص ۀپندارخود ۀپرسشنام

 ،RMSEA، 65/0 =PCFI، 63/0 =PNFI=047/0که برابر با  استفاده شد یادومرحلهاز روش  یدییتأ
12/3 =CMIN/DF، 95/0 =CFI  92/0و =TLI ۀپندارخود پرسشنامۀ یریگاندازه مدل بنابراین ؛است 

 پایایی ضرایب (1392) و همکاران زادهیافشار .شد ییدتأ درنهایت وبرخوردار  یبرازش مناسب از یلیتحص
 دستبه 78/0و  47/0، 73/0، 48/0 یبترتبه را کل و غیرآموزشگاهی آموزشگاهی، عمومی، مقیاس برای

 .آمد دستبه 82/0و  53/0، 66/0، 63/0 یبترتبه حاضر پژوهش در ضرایب این. آوردند

 و مورگان زکنیج توسط یلیتحص یخودکارآمد اسیمق (:ASEI) 2یلیتحص یخودکارآمد اسیمق
 .است بافت و وششک استعداد، اسیرمقیزسه  یدارا و هیگو یس یدارا اسیمق نیا. شد ساخته( 1999)

. است (4 =مخالفم کامالً تا 1 =موافقم کامالً) یاچهاردرجه پاسخ یدارا رتکیل فیط با اسیمق نیا یهاهیگو
 30و  29، 28، 26، 25، 24، 21، 18، 17، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 3، 2، 1 یهاهیگو یگذارنمره

معکوس است. حداقل  صورتبه 23و  22، 20، 19، 16، 15، 5، 4 یهاهیگو یگذارنمرهو  میمستق صورتبه
لیتحل قیطر از را اسیمق نیا ییروا (1385) یمحسن و زادهمیکر .است 120 آنو حداکثر  30 یآزمودن ۀنمر
 ،یلیتحص یخودکارآمد اسیمق ۀساز ییروا یبررس منظوربه حاضر، ۀمطالع در .اندردهک گزارش مطلوب یعامل
 ،RMSEA، 71/0 =PCFI=051/0برابر با  که گرفتانجام  هاداده ینوع دوم رو یدییتأ یعامللیتحل
67/0 =PNFI، 5/3 =CMIN/DF، 94/0 =CFI 91/0 و =TLI اسیمق یریگاندازهمدل  نیبنابرا ؛است 

 یایی( پا1385) یمحسنو  زادهیمکر .شد دییتأ تیدرنهاو  برخوردار یمناسب برازش از یلیتحص یخودکارآمد
 و کلاستعداد، بافت و کوشش  یاسمق یآوردند که برا دستبهکرونباخ  یپرسشنامه را با آزمون آلفا ینا

                                                           
1. School Self-Concept Inventory (SSCI) 

2. Academic Self-Efficacy Inventory (ASEI) 
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 .آمد دستبه 82/0و  4/0، 64/0، 7/0 یبترتبه حاضر پژوهشو در  ،76/0 و 65/0، 66/0، 6/0 یبترتبه
 .ندکرد اعالم 82/0 رونباخک یآلفا از استفاده با را آن یدرون یهمسان زانیم (1999) و مورگان زکنیج

 یزشیانگ یراهبردها ۀپرسشنام :(MSLQ) 1یریادگی یبرا یزشیانگ یراهبردها ۀپرسشنام
 بخش دو در عبارت 55 با پرسشنامه نیا. شد ساخته( 1990) گروتید و چینتریپ توسط یریادگی یبرا

 میخودتنظ یریادگی یراهبردهاو اضطراب امتحان( و  یرون یگذارارزش ،ی)خودکارآمد یزشیانگ یباورها
 یریادگی یراهبردها بخش از پژوهش نیا در. است شده میتنظ( یمیخودتنظو  یشناخت ی)راهبردها

 سطح هفتدر  کرتیل فیط براساس سؤاالتبه  یی. پاسخگواست شدهپرسشنامه استفاده  نیا میخودتنظ
 22 یآزمودن ۀنمر. حداقل است میمستق صورتبهآزمون  یگذارنمرهکامالً موافقم تا کامالً مخالفم قرار دارد. 

 ،لیتحل روش از استفاده با پرسشنامه ییروا یبررس در (1990گروت )ید و چینتریپ .است 154 آن حداکثر و
 یبرا و ،امتحان اضطراب و یدرون یگذارارزش ،یخودکارآمد عامل سه یزشیانگ یباورها اسیمق یبرا
 دستبه را یمیخودتنظ و یشناخت یراهبردها از استفاده عامل دو میخودتنظ یریادگی یراهبردها اسیمق

لیتحل ،میخودتنظ یریادگی یراهبردها پرسشنامه ۀساز ییروا یبررس منظوربه حاضر، پژوهش در .آوردند
 :از اندعبارت یشناخت یراهبردها یبراآن  جیو نتا فترگانجام  هاداده ینوع دوم رو یدییتأ یعامل
042/0=RMSEA، 73/0 =PCFI، 71/0 =PNFI، 74/2 =CMIN/DF، 95/0 =CFI  94/0و =TLI .

= RMSEA، 64/0 =PCFI، 63/0 =PNFI، 54/2=04/0 یمیخودتنظ یبرا جینتا نیهمچن
CMIN/DF، 96/0 =CFI  94/0و =TLI اند از:عبارت میخودتنظ یریادگی یراهبردها یبرا جیاست. نتا 

048/0=RMSEA، 71/0 =PCFI، 69/0 =PNFI، 2/3 =CMIN/DF، 9/0 =CFI  91/0و =TLI؛ 
 و ،برخوردار یمناسب برازش از یریادگی یبرا یزشیانگ یراهبردها ۀپرسشنام یریگاندازهمدل  نیبنابرا
و  یشناخت یراهبردها یهااسیمقخرده ییایپا بیضرا (1990گروت )یو د چینتریپ .شد دییتأ تیدرنها

 بیضرا زین (1379نسب )ینیحس. کردند نییتع 74/0و  83/0 بیترتبه کرونباخ یآلفا روش بارا  یمیخودتنظ
حاضر  پژوهش در .آورد دستبه 68/0و  64/0 بیترتبه یمیخودتنظو  یشناخت یراهبردها یبرا را ییایپا

 .است 79/0و  76/0 بیترتبه بیضرا نیمقدار ا
 

 هاافتهی

 شناختییتجمع یف( توصالف
نفر  336هفتم، هشتم و نهم حضور داشتند که شامل  هاییهپااز  یقتحق ایندر  کنندهشرکت انآموزدانش

 یبرخ. هستند نهم پایۀدرصد(  1/34نفر ) 334و  هشتم پایۀ( درصد 6/31) نفر 309 هفتم، پایۀدرصد(  3/34)
 ارائه شده است. 1در جدول  یشناختتیجمع یهایژگیواز 

 

                                                           
1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 
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 خانواده فرزندان تعداد و مادر شغل پدر، شغل تفکیکبه انآموزدانش یعتوز -1جدول 
 فراوانی درصد فراوانی متغیر

 پدر شغل
 32/39 385 کارمند

 68/60 594 آزاد

 مادر شغل
 44/30 298 شاغل

 56/69 499 دارخانه

 فرزندان تعداد

 98/36 362 فرزندتک

 36/50 493 فرزند دو

 66/12 124 فرزند دو از بیشتر

 
 هاشاخص یف( توصب

 یو پراکندگ یمرکز یلتما یهاشاخصشامل  یفیآمار توص یق،تحق ینمورد استفاده در ا یآمار یهاروش
 .است دهمآ نمونه کل و کالس تفکیکبه یرهامتغ یارو انحراف مع میانگین 2. در جدول است

 
 نمونه کل و کالس تفکیکبهپژوهش  یرهایمتغ یارو انحراف مع میانگین -2جدول 

 متغیر نام

 کل نهم کالس هشتم کالس هفتم کالس

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 میانگین

 انحراف
 استاندارد

 تحصیلی اشتیاق

 41/4 76/15 79/3 76/16 71/4 83/14 51/4 63/15 رفتاری
 85/5 01/26 34/5 25/81 19/6 24/25 89/5 91/26 عاطفی

 55/5 26/27 28/5 07/27 91/5 6/26 39/5 04/28 شناختی

 21/12 02/69 2/11 65/69 74/12 66/66 37/12 58/70 کل

 پندارۀخود
 یتحصیل

 35/3 98/17 24/3 06/18 25/3 76/17 43/3 13/18 عمومی
 4/3 84/17 27/3 7/17 42/3 53/17 47/3 26/18 آموزشگاهی

 03/2 98/8 94/1 94/8 1/2 92/8 05/2 07/9 یغیرآموزشگاه

 54/7 81/44 16/7 7/44 7/7 21/44 72/7 46/45 کل

 خودکارآمدی
 تحصیلی

 42/5 86/38 25/5 79/38 45/5 32/38 53/5 43/39 استعداد
 43/5 3/39 86/4 37/39 66/5 58/38 69/5 88/39 بافت

 14/22 78/11 08/2 78/11 12/2 48/11 2/2 05/12 کوشش

 14/11 93/89 48/10 94/89 36/11 38/88 42/11 35/91 کل

 راهبردهای
 یادگیری
 خودتنظیم

 5/6 15/40 53/5 27/40 83/6 81/39 11/11 35/40 خودتنظیمی
 03/11 24/65 63/10 7/64 27/11 54/64 05/7 4/66 شناختی راهبردهای

 38/15 39/105 08/14 97/104 98/15 35/104 97/15 76/106 کل

 
 یریگاندازه( سنجش مدل ج
مکنون  یرمتغ یتحصیل پندارۀخود ،که در آن شد استفاده ساختاری معادلۀمدل از  ینآزمون برازش ا رایب
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 یرمتغ یلیتحص یاقو اشت یانجیمکنون م هایمتغیر خودتنظیم یادگیری و تحصیلی خودکارآمدی ،زابرون
 شده است. دادهنشان  2در شکل  مدل ینزا است. امکنون درون

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گریمیانجی با تحصیلی اشتیاق و یتحصیل پندارۀخود روابط ساختاری معادلۀ مدل -2شکل 

 خودتنظیم یادگیری راهبردهای و تحصیلی خودکارآمدی
 

 مدل ارائه شده است. یبرازش کل یهاشاخص 3جدول  در

 
با  یلیتحص یاقو اشت یلیتحص ۀخودپندار یانم رابطۀ: برازش مدل یکل یهاشاخص -3 جدول

 یمخودتنظ یادگیری یو راهبردها یلیتحص یخودکارآمد گرییانجیم
 برازش یکل یهاشاخص

 مقتصد یقیتطب مطلق

CMIN DF P TLI CFI CMIN/DF PNFI PCFI RMSEA 

1/8138 3384 001/0 8/0 81/0 41/2 68/0 77/0 038/0 

 
 شده بررسیمدل  ینا یبرازش برا یکل یهاشاخصو  متغیرهچند بودننرمال فرضیشپ 2جدول  در

 متغیرهچند بودننرمال دهدیم نشان( =.C.R 12/152، 91/1182) یامرد یبضر یبرا یاست. نسبت بحران
و  نماییدرستحداکثر  با روش همچنین. است عیتوز یکج یلدلبه فرضیشپ نیا رد. دشونمی تأیید

 یخوبو به ندبرخوردار الزم دقت از پارامترهاشد و نشان داد  یبررس بودننرمال فرضیشپ ،سازیخودگردان
 ینبنابرا ؛است قبولقابل یطورکلبهآن است که مدل  بیانگر( 41/2) یاسکوئر نسب یکا مقدار. اندبرآورد شده

 و TLI یقیتطب یهاشاخص یبرا 90/0از  تریشب یرمقاد مدل معنادار است. ینا یاسکوئر برا یمقدار کا
CFI مبنایبر شدهاشباعبه مدل  شدننزدیکمدل استقالل و  یکاز  گرفتنفاصلهتوان مدل در  یامعنبه 

 دهدی( نشان م77/0و  68/0) PCFIو  PNFIمقتصد  یهاشاخصاست. مقدار  شدهتعریف معیارهای

یتحصیل پندارۀخود  

خودتنظیم یادگیری  

تحصیلی خودکارآمدی  

تحصیلی اشتیاق  

0/86** 

0/23** 

0/36** 

0/23* 

0/82** 
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 هادادهآن است که مدل  یایگو RMSEAشاخص  یبرا 038/0شده است. مقدار  یتمدل رعا اقتصاد
 .(1389 قاسمی،د )شویم ییدمدل تأ یناست و ا یافتهبرازش  یخوببه
 
 ساختاری مدل( د

 .دهدیمخالصه نشان  طوربهرا  مدل یبرازش جزئ یهاشاخص 4 جدول

 
 تحصیلی خودکارآمدی و یتحصیل پندارۀخود یرتأث برای شدهبرآورد پارامترهای خالصۀ -4 جدول

 تحصیلی اشتیاق بر
 معناداری سطح بحرانی نسبت استاندارد برآورد پارامتر

 003/0 72/2 36/0 تحصیلی یاقاشت  یتحصیل پندارۀخود

 001/0 01/8 86/0 تحصیلی خودکارآمدی  یتحصیل پندارۀخود

 001/0 74/7 82/0 خودتنظیم یادگیری  یتحصیل پندارۀخود

 013/0 77/2 23/0 تحصیلی اشتیاق  تحصیلی خودکارآمدی

 009/0 6/2 23/0 تحصیلی اشتیاق  خودتنظیم یادگیری

 
 در( 36/0)گاما=  تحصیلی اشتیاق بر یتحصیل پندارۀخود یممستق یرتأث یبضر ،3 جدول نتایج براساس

 و ،01/0 سطح در( 86/0=گاما) یلیتحص یبر خودکارآمد یتحصیل پندارۀخود تأثیر ضریب ،01/0 سطح
 همچنین .است معنادار 01/0( در سطح 82/0)گاما= یادگیری یمیبر خودتنظ یتحصیل پندارۀخود تأثیر ضریب

 یادگیری یمیخودتنظ یرتأث ضریبو  ،05/0 سطح در( 23/0)گاما= تحصیلی اشتیاق بر تحصیلی خودکارآمدی
 مستقیم تأثیر ،روابط این تأیید به توجه با. است معنادار 01/0( در سطح 23/0)گاما= یلیتحص یاقبر اشت

 خودکارآمدی یانجیم ارتباط یقطر از خودپنداره یرمستقیمغ یرتأث و یلیتحص یاقبر اشت یتحصیل پندارۀخود
 مدل. است شده ارائه 5در جدول  یجنتا که شد بررسی یلیتحص یاقاشت بر یمخودتنظ یادگیریو  یلیتحص

 یانسدرصد وار 67و  یلیتحص یخودکارآمد یانسدرصد وار 74و  یلیتحص یاقاشت یانسدرصد وار 60مذکور 
 .کرد یینرا تب یمخودتنظ یادگیری

 
 یراهبردها طریق از) یتحصیل پندارۀخود یرمستقیمغو  یممستق یراتتأث میزان -5 جدول

 یلیتحص اقیاشت بر( میخودتنظ یریادگی
 (استاندارداثر ) متغیر نوع

 کل یرمستقیمغ مستقیم شاخص میانجی وابسته مستقل

 خودپندارۀ
 تحصیلی

 اشتیاق
 تحصیلی

 تحصیلی خودکارآمدی
 خودتنظیم یادگیری

 75/0 39/0 36/0 استاندارد برآورد

 039/0 15/0 16/0 معیار انحراف
 009/0 05/0 021/0 معناداری سطح
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 05/0سطح  در تحصیلی اشتیاق بر یتحصیل پندارۀخود یرمستقیمغ یرتأث یبضر ،4جدول  یجنتا براساس
 ،است شده معنادار زین 01/0اثر کل در سطح  و 05/0در سطح  یمکه اثر مستق آنجا از. است معنادار

 .است ینسب یانجیم کی یمیخودتنظ یادگیری یو راهبردها یلیتحص یخودکارآمد

 

 گیرییجهنتو  بحث
در ارتباط  یمخودتنظ یادگیری یو راهبردها یلیتحص یخودکارآمد گرییانجیمنقش  یبررس بهپژوهش  این

 مطالعه. پرداخت اول متوسطۀان مقطع آموزدانش نفر از 979 یلیتحص یاقو اشت ییلتحص ۀپندارخود ینب
 بیانگر میانجی مدل در یج. نتاگرفتانجام  یمعادالت ساختار یسازمدلو در قالب  یکم صورتبه
 یاقو اشت ییلتحص ۀپندارخود بین رابطۀدر  یمخودتنظ یادگیریو  یلیتحص یخودکارآمد ینسب گرییانجیم

 .است یلیتحص
و  یلیتحص ۀخودپندار ینب ۀرابط ینسب یانجیم یلیتحص یخودکارآمد کهاین بر مبنی شدهگزارش نتایج

 غالمعلی و (1394) یونسیو  ی(، صالح2012همکاران )و  ینگر یهاپژوهش بااست،  یلیتحص یاقاشت
 با خود مقایسۀ ۀیجدرنت یلیمثبت تحص ۀخودپندار ینهمچن .است همسو (1394) النیامار پورمهدیو  یلواسان

 و خود موردفرد در هاییدگاهاز باورها و د ایمجموعه شامل و گیردمی شکل مدرسه محیط در دیگران
از منابع  یکی( 1997بندورا ) یدگاهد براساس طرفی از(. 1997 ی،)لنت، بران و گور است تحصیلی عملکرد

 یانگ گفتۀ به و آیدیوجود مبا همساالن به یاسدر ق فرد یفمثبت وظا یجبا نتا یلیتحص یخودکارآمد
 به باور شده،تعریف معیار یک در تحصیلی وظایف دادنانجام درخود  هاییفرد به توانمند ینان( اطم2004)

 را خودکارآمدی و خودپنداره سازۀدو  ،یاز بعد شناخت توانیم ترتیبینافرد نام دارد. به یلیتحص یخودکارآمد
 و خودکارآمدی تفاوت مورددر( 2003) یچو پنتر برینک نینل که ییجا تا ؛دانست مشترک زادگاهی دارای

 یابیارز یک یخودکارآمد کهیدرحال است؛ عمومی عاطفی ارزیابی یک خودپنداره که دنکنمی بیان خودپنداره
 نظردر تحصیلی خاص حوزۀ دراگر خودپنداره  رودیخاص است. حال انتظار م یتموقع یکتوسط فرد در 

در مدل  آنچه یعنی - صحبت شود یلیتحص یتمنحصراً در موقع یزن یخودکارآمد ینۀدر زمو  شود گرفته
 ینا یزپژوهش ن ینا یجنتا چنانکه ؛باشد زیادمثبت و  یردو متغ همبستگی - شد بررسی حاضر پژوهش

در قالب مشارکت و  ،فرد یدو سازه برا ینا یعمل یجنتا ینکها یلدلبه ی،. از طرفکندیم یقرا تصد بینییشپ
 توانمی نظری لحاظ از است، بهتر عملکرد درنتیجه و( تحصیلی اشتیاق) یلیدر امور تحص یشترب یهمکار

دانست.  یلیتحص یاقاز اشت یادرجه( را شانیمنف یاتوجه به جهت مثبت  با) متغیر دو این پیامدهای از یکی
 فرال( و 2000) پروچنو، و تونمر چاپمن،(، 1991) دباس و والکر مارش، هایپژوهش در یجهنت ینا ینکهکما ا

 ی/منفمثبت خودپندارۀافراد با  گرفت یجهنت توانیم درمجموعشده است.  ییدأت یز( ن2009) همکاران و
 یاقاشت است ممکن یگرعوامل د یلۀوسبه و هم یینباال/پا یلیتحص یخودکارآمد یقهم از طر ،یلیتحص
 داشته باشند. تریکم/تریشب یلیتحص
 بین رابطۀ یبرا یمخودتنظ یادگیری یراهبردها یرمتغ ینسب گرییانجیمپژوهش،  یجنتا یگرد از
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داده است که  یمعنا را در خود جا ینا ،یگرد عبارت به. است تحصیلی اشتیاق و یتحصیل پندارۀخود
 یاقبا اشت ،دیگر عوامل یلۀوسبه و هم یمخودتنظ یادگیری یراهبردها یقهم از طر ،یتحصیل پندارۀخود

 ینۀدر زم مثبت خودپندارۀ به دستیابی با فردگفت  توانیم مهم این تبیین در دارد. معنادار رابطۀ یلیتحص
 دادنبه انجام ،است مثبت خودپنداره نتیجۀ کهخود  یلیتحص هاییاعتماد به توانمند یجهو درنت یلیتحص

 نامیده یمخودتنظ یادگیری( 2002) یمرمنز یفکه در تعر یزیچ ؛پردازدمی یدرس تکالیف مشتاقانۀمتعهدانه و 
 و آغاز رفتاری و انگیزشی شناختی، لحاظ از را هایشیادگیری یم،خودتنظ یادگیریفرد با  ،درواقع. استشده 

 یرتأث یبضر ،اینبرعالوههماهنگ است.  تحصیلی مشتاقانۀ یبا رفتارها یعمل لحاظبه ینو ا کندمی مدیریت
(، 1991) هیکسون و بارنت سینک، هایپژوهش نتایج با خودتنظیم یادگیری بر یتحصیل پندارۀخود رابطۀ
( 1994) هایمز و کرو رونی، هیگینز،(، 1990) نیومن و پاریس(، 1997) کراجر و لرنر(، 1990) مارکوز و نوریوز

 یجبا نتا تحصیلی انگیزش و خودتنظیم یادگیری رابطۀ معناداری و است همسو( 1994) هانسفردو 
 و فرالنگ(، 2004) پریس و بالمنفلد فردریک،(، 2006) رچلی و کیم کریستنسون، آپلتون، یهاپژوهش

 (1395) کریمی و یمیکر و (1396) حجازی و ماراالنی پورمهدی ی،لواسان یغالمعل (،2008) ستنسونکری
 اشتیاق و خودتنظیم یادگیری به مربوط هایمدل بررسی به( 2012) یلرات و والتر ،مثال یبرا ؛است راستاهم

 و رنددا موفق عملکردی مدرسه در انآموزدانش یکه چرا برخ دهندسؤال پاسخ  ینتا به ا پرداختند تحصیلی
 یین( به تب2004) همکاران و فردریک یلیتحص یاقمدل اشت براساس. ناموفق است یگرد یعملکرد گروه

 یادگیری نایمارتباط  ،یادیز یقاتتحق ،عالوهبه. پردازدمی تحصیلی اشتیاق و خودتنظیم یادگیری بین رابطۀ
 یکنترل فراشناخت یو استفاده از راهبردها یفراشناخت یآگاه یک عنوانبه اشتیاق شناختی جنبۀو  یمخودتنظ

 از (.2008 ،کریستنسون و فرالنگ؛ 2004 ،و همکاران فردریک؛ 2006 ،همکاران و آپلتون)دند کررا گزارش 
 یهاو تالش هاتیفعال به انآموزدانشجذب  سبب یلیتحص اقیاشت( 1990) کانل و ولبرن نر،یاسک دگاهید

ابعاد  با یلیتحص اقیاشت نیهمچن. شودیممدرسه  فیتکال دادندر انجام یداریخودجوش در مدرسه و پا
 .دابییم بروزموفق  یلیو عملکرد تحص یریادگیدر تعهد به  یو شناخت یرفتار ،یعاطف

 به نسبت فرد در دیدگاه نوعی گیریشکل موجبمرور و شکست افراد به یتمتعدد موفق تجاربمقابل،  در
 ینهم .شودمی یاد یتحصیل پندارۀخود نام با آن از که( 1384 طاهری،و  یفس رضویه،) شودمی خودش

 یدرس تکالیف حوزۀدر  هایشیتوانمند دربارۀ فرد هایقضاوت بهها و نوع برداشت فرد از آن یاتتجرب
 پندارۀخود بااهمیت و باال بسیار تأثیر ضریب یبرا یدیگر دلیل تواندمی مسئله این(. 1997 بندورا،)د انجاممی

 بعدی مرتبۀدر  ینهمچن یهمبستگ یبضر ینقوت ا یینباشد. در تب یلیتحص یبر خودکارآمد یتحصیل
هم خودپنداره و هم  ینکها جملهاز  ،دانست مهم این گیریشکل زمینۀرا  یردو متغ ینوجوه اشتراک ا توانیم

 براینعالوه. هستند فردی هایویژگی از متأثر و فردیدرون یرهایاز متغ اول درجۀدر  یلیتحص یخودکارآمد
 وجه سومین. هستند مربوط تحصیل حوزۀ یعنی یکسان یتموقع به فردیدرون هاییژگیو ینا یهردو

 .(2003 پرت، و منداگلیو) گرددبرمی یتحصیل پندارۀخود و تحصیلی خودکارآمدی بودنیاکتساب به مشترک
 ،یورکاپژوهش  جیبا نتا یلیتحص اقیو اشت یلیتحص یخودکارآمد ۀرابط ۀنیدر زمپژوهش  نیا یهاافتهی 
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چند  (2003) و همکاران یکارو( هماهنگ است. 2003) چیترنپ و نکیبر ننیل و( 2003) هال و نکیر توکر،
ها از آن یکیکه  کنندیم یمعرف یرستانیدب انآموزدانشدر  یلیتحص اقیاشت ۀکنندینیبشیپعنوان عامل را به
 نیا که چرا ؛است جهتهمبندورا  یاجتماع یشناخت یۀنظربا  جهینت نیا ن،یابرعالوهاست.  یخودکارآمد

که  یفیشامل وظا ،فیتکال انجام نیح دررا در تالش مشتاقانه  یخودکارآمد ۀکنندنییتع یهاجنبه ه،ینظر
از خود نشان  فیکه در انجام تکال یو پشتکار یتالش، پافشار زانیم کنند،یانتخاب م دادنانجام یافراد برا

(. 2003 ،و همکاران یکاروکند )یم یریگاندازه یلیتحص فیوظا و فیتکال ۀبارو احساسشان در دهندیم
مرتبط  فیو وظا فیدر انجام تکال یپافشار یبرا اقیتالش و اشت تیفیک با یلیتحص یخودکارآمد درواقع
-ترسونیپ کهچنان ؛(2003 چ،یترنو پ نکیبر ننیبه نقل از ل 1991 ؛1989 ،1اسچانک؛ 1997 بندورا،است )
 لیتما ،یقو یخودکارآمد با افرادخود نشان دادند  قاتیدر تحق زی( ن2013) دویکالیو ن ریبرا س،یگرازو

یم هانیا بر عالوه .دهندیم نشان رانهیدرگ و دیجد یهادهیا تر،هب عملکرد کارآمد، یزیربرنامه به یترشیب
یاشاره م یلیتحص زشیو انگ یخودکارآمد میمستق ۀرابط به که برد نام هم یاریبس یهاپژوهش از توان
 اسدیبن و (2010) گوکمن و کیآت ،یج یاک من،یچ ،یآلتونسو (،2014و همکاران ) گئونمک جملهاز  ،کنند

 نکهیا سبببه ،است زشیگان از شیب یزیچ اقیاشت( 1991) 2ومنین نظر از هرچند. (1391) یپورشافع و
 نیچن جینتا توانیم ،(2007ن، بوکرتز و ودر، جزیهنقل از  بهاست ) اقیاشت یالزم برا یامقدمه زشیانگ

 .دانست نهیزم نیمشابه در ا یهاپژوهش حاضر و پژوهش جینتا ییبر روا یشاهد زیرا ن یمطالعات
 یردو متغ یقهم از طر ،یتحصیل پندارۀخود گفت توانیم کل مدل پژوهش ییندر تب ،یتدرنها

رابطه دارد.  یلیتحص یاقبا اشت ،یگرد یرهایمتغ یلۀوسبه و هم یمخودتنظ یادگیریو  یلیتحص یخودکارآمد
 برفرد درمورد عملکردش و هم  یابینوع ارز یرو هم ،کندیمچگونه فکر  خود دربارۀهر فرد  ینکها درواقع
 یرتأث ،باشد تواندیمهم  لییتحص یاقاشت یزاناز م یکه نمود اشیدرس یفو تکال هایتفعال انجام نحوۀ

 در تحصیلی خودکارآمدی نقش تبیین به مدلی ارائۀ در نیز( 1394) یونسی و یکه صالح گونههمان ؛گذاردیم
. پرداختند یتحصیل پندارۀخود و شخصیتی هاییژگیو اجتماعی، حمایت مبنایبر تحصیلی عملکرد و انگیزش

 گرییانجیم تحصیلی خودکارآمدی با ،تحصیلی انگیزش و یتحصیل پندارۀخود رابطۀ مسیر ،مدل این در
 است کمتر حاضر پژوهش کمتر از یق،تحق یندر ا مسیر یرتأث ضرایب که تفاوت این با ؛شودیم
( 1394) یونسی و صالحی پژوهش یراز باشد؛ اثرگذاری میزان در سن یرتأث بیانگر تواندیم که (86/0<25/0)

 .است انآموزدانش شامل حاضر پژوهش آماری جامعۀ کهیدرحال ،شده اجرا دانشجویان روی
 اشتیاق ،یرمستقیمغ طوربه هم و مستقیم طوربه هم ،یتحصیل پندارۀخود شد، گفته که طورهمان
 و تحصیلی خودکارآمدی که است این پژوهش مهم یافتۀ حالینباا ؛دهدیم یشافزا را افراد تحصیلی
( 1977-1991بندورا ) نظریۀ براساس. دارند پژوهش این در نسبی گرییانجیم نقش ،یمخودتنظ یادگیری
 از تریقو تصویر این. شودمی زندگی مهم یهاجنبه از ترییقو تصویر یجادا موجب افراد در قوی ۀخودپندار

                                                           
1. Schunk, D. H. 

2. Newman, R. S. 
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 .آید وجودبه تحصیلی خودکارآمدی قالب در فردی تحصیلی هاییتوانمند از یمحکم باور کندمی کمک خود
 خود، از تریقو ریتصو با افراد رازی ؛کندیم فعال را یمخودتنظ راهبردهای خودپنداره، بودنقوی طرفی از

 ،تکلیف دادنانجام هنگام ،کنندیم بسیج آن از بخشی یا مطلوب اهداف به رسیدن برای را هایشانییتوانا
 بیشتر تکلیف به رسیدن در را هاآن که کنندیم انتخاب را راهبردهایی و هستند خودشان یادگیری بر ناظر
 (.2006 ،والکایرید )دهیم یاری
 یلیتحص اشتیاق توانندیم تحصیلی خودکارآمدی و یتحصیل پندارۀخود زمانهم افزایش با حالیندرع 
 انجام برای مناسب راهبردهای و دارد اطمینان هایشیتوانمند به فرد که چرا ؛کنند بینییشپ را بیشتر

 نشان تکلیف به بیشتری توجه حتی و بیشتر پافشاری و استقامت تالش، بنابراین ؛شناسدیم را یدرس تکالیف
 و یلیتحص خودکارآمدی ،یتحصیل پندارۀخود ،کندیم تبیین را افراد اشتیاق آنچه ،ترتیب این به. ددهیم

 از همه پژوهش این در که «خود» به مربوط متغیرهای نیز یکارو اعتقاد به هکچنان ؛است یمخودتنظ یادگیری
 ،(یمخودتنظ یادگیری قالب در تنظیمیخود و تحصیلی یآمدخودکار ،یتحصیل پندارۀخودهستند ) نوع این

 .آیندمی شماربه تحصیلی اشتیاق در ایکنندهیینتع و مهم متغیرهای
 این در میانجی نقش ،یمخودتنظ یادگیری و تحصیلی خودکارآمدی که است این هایافته این مهم نکتۀ
 مهم منبع دو به توانیم مشاوره و آموزشی هاییطمح در کاربردی دیدگاه از ترتیب،بدین. ندردا پژوهش
 نظر هاآن افزایش در مداخله و یمخودتنظ یادگیری و تحصیلی یخودکارآمد یعنی تحصیلی اشتیاق افزایش
 بیشتر افزایش جهت در تواندیم نیز خودپنداره افزایش هتج در زمانهم ییهامداخله ،آن بر عالوه. داشت
 مؤثر تحصیلی اشتیاق بر رمستقیمیغ و مستقیم صورتبه نیز متغیر این زیرا ؛شود واقع مؤثر تحصیلی اشتیاق

 .است بوده
با  شودیم پیشنهاد تحصیلی موفقیت و یلیتحص ایجاد در خودپنداره نقش مهم و پژوهش نتایج به توجه با
خانواده و سپس تمرکز و  یطمدرسه و مح یطدر مح انآموزدانشدر  مثبت خودپندارۀ یریگشکل روی تمرکز

 ،یلیتحص یاقاشت یشافزا جهیدرنتو  یمخودتنظ یادگیری و باال یخودکارآمد یریگشکل یکنترل رو
 یروحاضر  پژوهش. یردقرار گ مدارس مسئوالنو  یندر دسترس والد یتیو ترب یمناسب آموزش یهابرنامه
فرهنگ و  با شهریاصفهان  ینکهاتوجه به  با. اجرا شده است اصفهاندر شهر  اول متوسطۀ پسر انآموزدانش

را از  فرزندانشانهستند و  یبه مسائل علم مندعالقه آن یهاخانواده یشترب کهاست  طوالنی تاریختمدن و 
 یندر ا افراد اشتیاق و خودکارآمدی خودپنداره، ،کردندیم یقمختلف تشو یهامهارتبه کسب علم و  یمقد

 پیشنهاد دیگر شهرهای درمتفاوت  یهانمونهبه  یجنتا یممراعات در تعم ضمن معنادار باشد. تواندیشهر م
 عملکرد سطح دارای انآموزدانشو مدارس با  یلیمقاطع تحص یرو سا دختران نمونۀ یرو پژوهش شودیم

 .شود اجرا متفاوت تحصیلی
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 منابع
عملکرد  یمبنابر یلیتحص یاقاشت یعل یابی(. مدل1397ع. ) ،دالور و ،.ا ،پوریسعد ،.ف ،درتاج ،.ع .م ،یاسالم

 .تهران یرکبیردانشگاه ام یکارشناس ۀدور یاندر دانشجو یدرس ینفس و خودکارآمدشده، عزتیتحما یلیتحص
 .57-75 ،(10)6. ییادگیردر  یشناخت یراهبردها ۀدوفصلنام

 ۀپندارخود ۀپرسشنام یسنجروان هاییژگیو ی(. بررس1392) .ح یان،ناصر و ،.ح ی،، کارشک.ا .س زاده،یفشارا
 .53-66(، 11)3 ،یشناختروان یهاها و مدلروش .شهر تهران یآموزان دبستاندانش ییلتحص

 کارشناسی ۀنامیانپا. تحصیلی اشتیاق و تحصیلی انگیزش بر بندورا خودکارآمدی آموزش اثربخشی(. 1391. )ب امینی،
 .تهران دانشگاه .تربیتی علوم و یشناسروان دانشکدۀ. مدرسه مشاورۀ ارشد

به مدرسه در  یاقو اشت یلیتحص ۀخودپندار یسۀمقا(. 1392ل. ) ،یاناحمد و ،.ع ،زاهد ،.ع ،زادگانیسیع ،.س ،بشرپور
 .47-64(، 2)5. یادگیریمطالعات آموزش و  ۀمجل .یو عاد یادگیری یآموزان مبتال به ناتواندانش

 پیشرفت در مطالعه کردهایروی و تحصیلی خودکارآمدی و انگیزش نقش(. 1391. )ه پورشافعی، و.، ع اسدی،بنی
 ،(4)8 .تربیتی نوین هایاندیشه. قاین شهر متوسطۀ مقطع ریاضی و تجربی علوم هایرشته آموزاندانش ریاضی

102-81. 

در  یریو درگ آموزدانش(. روابط معلم با 1393. )آ ،یمراد و ،م. ،یلواسان ی، غالمعل.م یی،طباطبا ی، قاض.ا حجازی،
-40 ،(1)5 .یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀنامفصل. یشناختروان یاساس یازهاین گریانجیممدرسه: نقش 

19. 

 تخصصی مجلۀ. تحصیلی یشرفتبا پ شدهدادهنظمخود ییادگیر یهامؤلفه رابطۀ بررسی. (1379. )د .س نسب،حسینی
 .369-380 ،(3)3. مشهد انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ ادبیات و زبان

. یلیدر امور تحص یریدرگ یاسمق یابی(. ساخت و اعتبار1391) .ع .د، سانژیخالق و ،.ع .، بشارت، م.زاده، رحکیم
 .1-16 ،(4)3 .یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀنامفصل

با  یلیتحص یریدر درگ یشناختروان یاساس یازهاین نقش (.1394) .پور، ممحسن و ،.ک ی،، صالح.م ،خدائی
 ،(3)6 .یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀنامفصل نهم. یۀپاآموزان دانش یلیتحص یخودکارآمد گرییانجیم

235-219. 

 تحصیلی پیشرفت بر ریاضی نگرش و اضطراب هایمؤلفه تأثیر بررسی(. 1384. )ع طاهری، و.، د سیف،.، ا رضویه،
 .7-30 ،(2)21. تربیت و تعلیم فصلنامۀ. ریاضی درس در دبیرستانی آموزاندانش

ان با آموزدانش یلیتحص یاقدر مدرسه و اشت یزندگ یفیتک ۀرابط(. 1393ا. ) ،یدشت و ،.غ ،پوریمیانکر ،.ع ،زاهدبابالن
 .31-48(، 4)3 .یآموزشگاهو  یمطالعات آموزش .ییلتحص ۀپندارخود یاواسطهتوجه به نقش 

 یلی،تحص یخودکارآمد یعل ی(. الگو1394م. ) ،یکوثر و ،.ر ،یجهرم یناصر ،.م ،یمحمد ،.ر ،االسالمییخش
 .275-288(، 4)9. آموزش یفناور .یاندانشجو یلیتحص یو دستاوردها یمخودتنظ یادگیری
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ان در آموزدانش یلیتحص یاقاشت یسازمفهوم(. 1398). م ی،لواسان یغالمعل و ،.پ یور،، کد.ا ی،حجاز ،.م ی،صالح نجف
 .335-351، (3)23. یشناسروان ۀفصلنام. یادبنداده یفیک ۀمطالعبراساس  یاضیردرس 

 یتحمابر  یمبتن یلیتحص یزشبر عملکرد و انگ یلیتحص یخودکارآمدنقش  یین(. تب1394ج. ) ،یونسی و ،.م ،یصالح
 ی،پژوهش-یعلم ۀفصلنام .یمعادالت ساختار یساز: مدلیتیشخص هایژگییو و ییلتحص ۀپندارخود ی،اجتماع

 .7-20(، 9)3. یو مجاز یآموزشگاه یادگیریپژوهش در 

خودپنداره،  یروابط ساختار ی(. بررس1390ح. ) .س ،یموسو و ،.ف ،نژادیعشور ،.م ،یابوالقاسم ،.م ،یاننوبر زادهطالب
 .یشناختروان یهامدلو  هاروش یپژوهش-یعلم ۀفصلنام .یاندانشجو یلیتحص یتو موفق یمیخودتنظ یادگیری

1(4 ،)79-65. 

به معلم،  یدلبستگ ۀرابط یساختار ی(. الگو1396ا. ) ،یحجاز و ،.ف ،یپور ماراالنیمهد ،.م ،یلواسان غالمعلی
 .69-88 ،(3)8 .یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀنامفصلو اضطراب امتحان.  یلیتحص یریدرگ

ان دختر و آموزدانشدر  یلیتحص یریبه معلم و درگ یدلبستگ(. 1394ف. ) ،یپور ماراالنیمهد و ،.م ،یلواسان غالمعلی
 .119-132، (2)6 .یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀمجل. پسر

 :اصفهان. Amos Graphic با کاربرد یاجتماع یهاپژوهشدر  ساختاری معادلۀ یسازمدل(. 1389و. ) قاسمی،
 .شناسانجامعه

 یزۀانگو  یپژوهش یخودکارآمد یندر ارتباط ب یجانیهوش ه یا(. نقش واسطه1395و. ) ،سلطانزاده و ،.س ،یقنبر
 یریگاندازهمطالعات  .همدان( یناسیبوعلدانشگاه  یلیتکم یالتتحص یان)مورد مطالعه: دانشجو یلیتحص یشرفتپ

 .41-67 (،14)6 .یآموزش یابیو ارزش

ان دختر آموزدانشدر  یلیتحص یشرفتبا پ یلیتحص یخودکارآمد ۀرابط ی(. بررس1385ن. ) ،یمحسن و ،.م ،زادهیمکر
. زنان یشناختروان یمطالعات اجتماع .(یو علوم انسان یاضیعلوم ر هاییشگراشهر تهران ) یرستانسال دوم دب

2(4 ،)45-29. 

 آوریتاب و تحصیلی اشتیاق بر خودتنظیمی یرییادگ راهبردهای آموزش تأثیر(. 1395) ،.م کریمی، و .،م کریمی،
 علوم ۀحوز در نوین های پژوهش ملی همایش دومین. متوسطه مقطع ایثارگر و شاهد آموزاندانش تحصیلی

 .ایران .قم. اجتماعی مطالعات و انسانی
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