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  چکیده
ترین پیشایندها و  پژوهش، بررسی مهم هدف

تحصیلی در دانشجویان شهر   پیامدهاي خودکارآمدي
ژوهش شامل تمامی تهران بود. جامعۀ آماري پ
نفر به عنوان نمونه  480دانشجویان شهر تهران بود که 

امیرکبیر،  هاي عالمه طباطبایی، صنعتی  از دانشگاه
گیري داوطلبانه  تربیت مدرس و تهران به روش نمونه
هاي فرم کوتاه  انتخاب شدند. ابزارها شامل آزمون

)، 1992(کاستا و مک کرا،  NEOآزمون شخصیتی 
جتماعی ادراك شده زیمت و همکاران ا حمایت 

)، 1980تحصیلی هارتر ( )، انگیزش 1988(
) و 1999تحصیلی مورگان و جینکز (  خودکارآمدي

ها به  ) بود. داده1372پنداره تحصیلی دالور ( خود
سازي معادالت ساختاري تحلیل شدند.  روش مدل

ها حامی روابط ساختاري مفروض است که  یافته
  هاي تحصیلی و ویژگی  خودپنداره  اجتماعی، حمایت 

تحصیلی   شخصیتی به طور مستقیم روي خودکارآمدي
تحصیلی و  و به طور غیر مستقیم روي عملکرد 

  تحصیلی تأثیر معناداري دارند. خودکارآمدي انگیزش 
تحصیلی  تحصیلی تأثیر مستقیم و معناداري بر عملکرد 

ن متغیرهاي تحصیلی دارد. با باال رفتن میزا و انگیزش 
جز روان رنجورخویی، میزان  هایشان به مستقل و مؤلفه
تحصیلی و متغیرهاي وابسته افزایش   خودکارآمدي

 پیدا کرد.

  اجتماعی، خودپنداره حمایت کلیدي:  گانواژ
معادالت  سازي  تحصیلی، مدل  تحصیلی، خودکارآمدي

 .شخصیتی  هاي ویژگی ساختاري،
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  مقدمه
هاي  رویکردهاي حال حاضر در زمینه

کنند که ساختار دانش در  شناختی چنین بیان می تکامل
مورد هر کس بر اساس میزان و نوع تجارب آموزشی 

توجه . گیرد و همچنین رشد شناختی او شکل می
اصلی این رویکرد بر فرایندهاي پردازش شناختی 

استفاده یعنی توجه، رمزگذاري، بازیابی، فراشناخت و 
هاي اخیر انگیزش،  از راهبرها است. همچنین در نظریه

اعتقاد بر این است که فرایندهاي شناختی و عاطفی 
دهند و  انگیزانند و به رفتار او جهت می انسان را برمی

شوند و تمرکز  سرانجام باعث استمرار رفتارها می
پژوهشگران این حوزه نیز معطوف اهداف، اسناد، 

(پاجارس و ها و هیجانات است  شانتظارات، ارز
 ). 1387، ترجمه کبیري، 2001، 1شانک

یکی از فرایندهاي انگیزشی که دچار تحول 
شود، خودکارآمدي ادراك شده است. خودکارآمدي  می

به باورهاي افراد دربارة توانایی خود در مورد یادگیري 
، 2شود (بندورا و عملکرد در سطح مشخصی اطالق می

اند  هاي فراوانی به این نتیجه رسیده ). پژوهش1986
  که خودکارآمدي بر یادگیري، انگیزش و عملکرد

؛ 2013و همکاران،  3تحصیلی اثرگذار است (سینگ
  ). خودکارآمدي مفهومی2012و همکاران،  4استیونس

 - است که از یک نظریۀ گسترده به نام نظریۀ شناختی 
فت اجتماعی استخراج شده است که بر طبق آن پیشر

هاي  متأثر از رفتار خود، شرایط محیطی و ویژگی آدمی 
درونی همچون تفکرات و باورهاي خود اوست 

). تصور یادگیرندگان از خودکارآمدي 1986(بندورا، 
شود همچون  خود از منابع گوناگونی حاصل می

هاي فیزیولوژیک خودشان،  عملکرد واقعی و واکنش
یادگیري  تشویق دیگران و تجربیاتی که از طریق

                                                             
1. Pajares & Schunk 
2. Bandura 
3. Singh 
4. Stevens 

آورند. با افزایش میزان  اي به دست می مشاهده
تحصیلی آنان نیز   خودکارآمدي یادگیرندگان، عملکرد

افزایش پیدا کرده و آمادگی و استقامت بیشتري نسبت 
تري  هایی که از میزان خودکارآمدي پایین به آن

  ).2013، 5دهند (شرر برخوردارند از خود نشان می
اولیه حاصل استعداد، تحصیلی   خودکارآمدي

است اجتماعی   تجارب یادگیري قبلی و حمایت
). بدین ترتیب فراگیران داراي تجارب 1995(شانک، 

  یادگیري قبلی و محکم از سایر فراگیران خودکارآمدي
دهند. حتی ممکن است  تحصیلی باالتري را نشان می

هاي ظاهراً  تحصیلی به سایر حوزه  که خودکارآمدي
تحصیالت تعمیم داده شود. مثالً  نامربوط به

ریزي و مدیریت کارها  دانشجویانی که معتقد به برنامه
براي انجام یک پژوهش و یا یک تکلیف درسی 

هاي زندگی  هستند، همین روند را براي سایر زمینه
، ترجمه 2001دهند (پاجارس و شانک،  خود ادامه می

 ). 1387کبیري، 

روي اسناد خودکارآمدي تأثیرات بسیار قوي 
). آگاهی 2015، 6تحصیلی دارد (فلدمن و کوبوتا

شان موجب  تحصیلی  از خودکارآمديیادگیرندگان 
هاي  افزایش انگیزه و درنتیجه بهبود و استمرار فعالیت

). همچنین 1995شود (شانک،  درسی آنان می
ها و  سازي یادگیرندگان در مورد مهارت آگاه

ه افزایش راهبردهاي موفقیت تحصیلی منجر ب
  تحصیلی آنان شده و در نتیجه عملکرد  خودکارآمدي

کنند. تأثیرات و تأثرات  تحصیلی بهتري را دریافت می
تحصیلی در رابطه با سایر عوامل نتایج  خودکارآمدي 

  توجهی را به بار آورده است.  قابل
تحصیلی اثر   خودکارآمدي تحصیلی بر موفقیت

ریزي  آن با طرح توان به منظور بهبود دارد که می
هاي درمانی بجا از راهبردهاي کنترل استرس  مداخله

                                                             
5. Scherer 
6. Feldman & Kubota 
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تحصیلی و حمایت اجتماعی خانواده و استادان 
). همچنین 1393استفاده کرد (جمالی و همکاران، 

یکی از عوامل اصلی تنیدگی، اضطراب و افسردگی 
تحصیلی و   دانشجویان، میزان پایین خودکارآمدي

(غالمعلی لواسانی و هاست  اهداف پیشرفت آن
اجتماعی  -). در قالب نظریۀ شناختی 1389همکاران، 

هاي خاص بافت اثرگذار بر  بندورا و ویژگی
آموزان پایۀ چهارم دبیرستان نشان داده شده است  دانش

تحصیلی باعث ضعف شواهد مبتنی   که خودکارآمدي
الهی و  شود (ذبیح سازي تحصیلی می بر خود ناتوان

تواند نقش  ) و یا هوش فرهنگی می1391همکاران، 
تحصیلی داشته باشد (محمدي   مؤثري بر خودکارآمدي

توان از نقش  ). حتی می1392و فانی،  گزستانی، امامی
تحصیلی در رابطه با   گري خودکارآمدي واسطه
تحصیلی نام برد   هاي هویت و عملکرد سبک

آموزان  دانش). 1386نژاد و عسگري،  (حجازي، فارسی
خودکارآمدي باال عملکرد بهتري را در حل مسئله با 

تري را نسبت به  نشان داده و استقامت طوالنی
آموزان با خودکارآمدي پائین از خود بروز  دانش
یابد  دهند، همچنین خودکارآمدي زمانی افزایش می می

کنند یا در  آموزان درك کنند که خوب کار می که دانش
  .حال ماهرتر شدن هستند

تحصیلی در   لکرد خودکارآمدينحوة عم
تحصیلی به این   هاي یادگیري و عملکرد موقعیت

صورت است که یادگیرندگان قبل از آموزش داراي 
خودکارآمدي متفاوتی هستند و این خودکارآمدي 

شخصیتی،  هاي  تحت تأثیر عمدة سه عامل ویژگی
اجتماعی قرار دارد. در مراحل   تجارب قبلی و حمایت

آمدي افراد تحت تأثیر عوامل فردي و بعدي خودکار
موقعیتی (از جمله میزان حمایت معلم و یا کادر 
آموزشی، میزان دسترسی به منابع درسی و راهکارهاي 
خودتنظیمی) قرار دارد. هر چه یادگیرنده از این 
  عوامل بیشتر برخوردار باشد در نتیجه عملکرد

، 2001(پاجارس و شانک،  تحصیلی بهتري دارد
  ). 1387مه کبیري، ترج

هاي زیادي به  میالدي پژوهش 1980تقریباً از دهه 
تأثیر عوامل انگیزشی و شناختی بر موفقیت تحصیلی 

اند و همگی بر این باورند که این  یادگیرندگان پرداخته
عوامل نقش پررنگی در موفقیت تحصیلی افراد دارند 

ان ). خودکارآمدي به عنو2002، 1(لینن برینک و پینتریچ
ساز، هدایت بخش و  یک متغیر انگیزشی فعال

سوي هدف تعریف شده است برانگیزاننده رفتار به 
بینی  ). به منظور پیش2014و همکاران،  2گئون (مک

هاي گوناگون همچون،  مهارت حل مسئله افراد در زمینه
توان  شغل، تحصیالت و روابط بین فردي می

گذار در نظر خودکارآمدي را به عنوان یک متغیر تأثیر
 ).2012و همکاران،  3گرفت (براون

اي بر این باورند که خودکارآمدي تحصیلی از  عده
ترین عوامل مؤثر بر انجام تکالیف تحصیلی است  اصلی

). مطمئناً عدم اعتماد به 2010، 4(لو و همکاران
تحصیلی   هاي تحصیلی خود و خودکارآمدي مهارت

سایر  اندك، باعث تضعیف یادگیري، آموزش و
هاي پژوهشی  هاي آموزشی به ویژه فعالیت فعالیت

). با توجه 2010، 5شود (بالتز و همکاران دانشجویان می
تحصیلی در   به نقش مهم و اثرگذار خودکارآمدي

ها نام برده  مجموعه عوامل آموزشی که تعدادي از آن
از آن غافل شد و توان  رسد نمی شد به نظر می

تحصیلی   به خودکارآمدياي  بایست توجه ویژه می
مبذول داشت تا بتوان تبعات مثبتی را در امر آموزش به 

  بار آورد.
تحصیلی   از عوامل متعددي که بر خودکارآمدي

توان به این  اند می تأثیرگذار بوده یا از آن تأثیر پذیرفته

                                                             
1. Linnenbrink & Pintrich. 
2. McGeown 
3. Brown 
4. Lev 
5. Baltes 
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پاجارس و شانک، اجتماعی (  حمایتموارد اشاره کرد: 
)، 1389همکاران،  ؛ فوالدوند و2014، 1؛ لی2001

؛ 1991و همکاران،  2مارشتحصیلی (  خودپنداره
)، 2009و همکاران،  4؛ فرال2000و همکاران،  3چاپمن
؛ 2013و همکاران،  5زوفیانوشخصیتی ( هاي  ویژگی

تحصیلی   )، عملکرد1392نریمانی و همکاران، 
و همکاران،  7الروي ؛ مک2012و همکاران،  6فیتر (دي

) و انگیزش 1392ی و همکاران، خندق ؛ امین2015
اسدي و  ؛ بنی2014همکاران،  گئون و مکتحصیلی ( 

 .)1391پورشافعی، 

با توجه به پیشینۀ پژوهشی موجود در زمینه 
تحصیلی و ارتباط این متغیر با سایر   خودکارآمدي

و همچنین  متغیرهایی که در مبانی نظري موجود است
که پاجارس و  با توجه به مبانی نظري و مدل مفهومی

)، پاجارس و 1994)، زیمرمن و بندورا (1994( 8میلر

                                                             
1. Lee 
2. Marsh 
3. Chapman 
4. Ferla 
5. Zuffiano 
6. De Feyter 
7. McIlroy 
8. Pajares & Miller 

ر )، 1386حجازي و همکاران ()، 1995( 9کرانلزل
فوالدوند، فرزاد،  )،1391پور ( بفرویی و سعدي برزگر

اند، مدل  ارائه داده)، 1389شهرآراي و سنگري (
  ریزي شد. مفهومی زیر طرح

اي تحت  رود هر پدیده طور که انتظار می همان
تأثیر عوامل بسیار و چندگانه قرار دارد (کرلینجر، 

، ترجمه سرایی). همچنین تعیین رابطۀ علت و 1391
تحصیلی افراد   معلولی و مسیرهایی که خودکارآمدي

با دهند هنوز جاي بررسی دارد.  را تحت تأثیر قرار می
تحصیلی بر   توجه به نقش تأثیرگذار خودکارآمدي

صیلی یادگیرندگان و درنتیجه تح  کیفیت عملکرد
گیري از  کیفیت نظام آموزشی، پژوهش حاضر با بهره

تر و  مبانی نظري و تجربی موجود و بررسی جامع
شناخت  تحصیلی، جهت  تر پدیده خودکارآمدي دقیق
تر از آن انجام شد. هدف اصلی این پژوهش  کامل

ترین پیشایندها و  مهمپیشنهاد یک مدل جامع از 
تحصیلی در بین دانشجویان   خودکارآمديپیامدهاي 

توان براي افزایش آن در  . در نتیجه میشهر تهران بود
و با  بین فراگیران اقدامات مفیدي را به عمل آورد

                                                             
9. Pajares & Kranzler 

 خودپنداره 
 تحصیلی

 

 ديخودکارآم
 یلیتحص

 تحصیلیعملکرد

 انگیزش درونی

 انگیزش بیرونی
 بودنموافق

 مهم افراد حمایت

 گراییبرون

 رنجورخوییروان

 تحصیلیخودپنداره

 خانوادهحمایت

 حمایت دوستان

 گشودگی

 

 بودنباوجدان

ویژگی هاي  
 شخصیتی

 حمایت
  اجتماعی

  عملکرد
 یلیتحص

 انگیزش
 لیتحصی

 بافت کوشش استعداد

 یتیشخص يهایژگیو و یلیتحص خودپنداره ،یاجتماع تیحما اساس بر یلیتحص يخودکارآمد يشنهادیپ مدل .1 شکل
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راهکارهایی خردمندانه براي اثربخشی این پدیده گام 
  .برداشت
  روش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردي است و به 
هاي  نوع پژوهشروش پژوهش همبستگی، از 

جامعۀ  .سازي معادالت ساختاري انجام شده است مدل
آماري پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد شهر تهران بود که در سال تحصیلی 

گیري به  اند. نمونه مشغول به تحصیل بوده 1392- 93
صورت که ابتدا از صورت داوطلبانه انجام شد؛ بدین 

هاي عالمه  هاي شهر تهران؛ دانشگاه اهبین دانشگ
، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و تهران به طباطبائی

در مرحله بعدي به  .صورت تصادفی انتخاب شدند
دلیل عدم امکان دسترسی به فهرست افراد جامعه، 
تعدادي از دانشجویان به روش داوطلبانه انتخاب 

حجم  .ها اجرا شد ها بر روي آن نامه شدند و پرسش
نفر در نظر گرفته شد، زیرا به  480 نمونۀ مورد مطالعه

نفر  10شود به  ازاي هر پارامتري که برآورد می
). چون 2003، 1آزمودنی نیاز است (نرمن و استرینر

مجموع پارامترهاي برآورد شده (با در نظر گرفتن 
 480رسد، حداقل به  عدد می 48پارامترهاي خطا) به 
بود. ابزارهاي مورد استفاده در این  نفر براي نمونه نیاز

 پژوهش به این شرح است: 

میانگین نمرات دانشجو در ترم پیشین و رتبۀ 
  سراسري، به عنوان شاخص عملکرد آخرین کنکور

تحصیلی دانشجویان در این پژوهش به کار گرفته شده 
  .است

نسخه تجدیدنظرشده فرم کوتاه آزمون شخصیتی 
NEO )NEO-FFI این 1992، 2مک کرا) (کاستا و :(

سؤال دارد که بر مبناي تحلیل عاملی  60آزمون 
نمرات فرم بلند آن به دست آمده است. کاستا و مک 

                                                             
1. Norman & Streiner 
2. Costa & McCerra 

( براي  68/0) ضریب آلفاي کرونباخ بین 1992کرا (
گرایی) را  (براي روان آزرده 86/0موافق بودن) تا 
اند. این آزمون در ایران به وسیلۀ گروسی  گزارش کرده

) هنجاریابی شده است. اعتبار این آزمون با 1377(
نفر از  208استفاده از روش بازآزمایی در مورد 
، 75/0، 83/0دانشجویان به فاصله سه ماه به ترتیب 

به  N ،E ،O ،A ،Cبراي عوامل  79/0و  79/0، 80/0
). در 1388دست آمده است (به نقل از فتحی آشتیانی، 

طریق آلفاي کرونباخ  این پژوهش پایایی این آزمون از
  به دست آمد. 67/0

اجتماعی ادراك شده   آزمون چندبعدي حمایت
): این آزمون 1988، 3(زیمت، دالم، زیمت و فارلی

سؤال است که در یک طیف لیکرت  12داراي 
) 7موافق ( ) تا کامال1ًتایی از کامالً مخالف ( هفت
حمایت «مقیاس  خرده 3شود و شامل  گذاري می نمره
» حمایت افراد مهم«و » حمایت دوستان«، »ادهخانو

است. روایی آن بررسی شده و پایایی آن به روش 
شیخ  گزارش شد (رجبی و هاشمی 88/0کرونباخ  آلفاي

). در این پژوهش پایایی این آزمون از 1390شبانی، 
  به دست آمد. 64/0طریق آلفاي کرونباخ 
): این 1980 ،4تحصیلی (هارتر آزمون انگیزش 

گویه دارد و به صورت طیف لیکرت  33مون آز
) 5) تا کامال ًموافق (1تایی از کامالً مخالف ( پنج
 78/0درونی تا  شود. ضرایب همسانی گذاري می نمره

این مقیاس با یکدیگر و   به دست آمد. ابعاد مختلف
آموزان در حد انتظار بود که گواهی بر  با معدل دانش

یی بازآزمایی و آلفاي پایا  روایی مقیاس است. ضرایب
کرونباخ این ابزار در حد مطلوب و حاکی از ثبات در 

). 1388تحصیلی است (بحرانی،  انگیزش   گیري اندازه

                                                             
3. Multidimensional scale of perceived social 

support of Zimet, Dahlem, Zimet & Farley 
4. Harter's classroom affect and motivational 

scale 
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در این پژوهش پایایی این آزمون از طریق آلفاي 
  به دست آمد. 71/0کرونباخ 

، 1تحصیلی (مورگان و جینکز  آزمون خودکارآمدي
گذاري  ؤال است که نمرهس 30این ابزار داراي  ):1999

آن به صورت یک طیف لیکرت چهارتایی از کامالً 
) است و داراي سه 4) تا کامالً موافقم (1مخالفم (
مقیاس استعداد، کوشش و بافت است. پایایی  خرده

گزارش  76/0براي این آزمون به روش آلفاي کرونباخ 
). در این 1385زاده و محسنی،  شده است (کریم

ی این آزمون از طریق آلفاي کرونباخ پژوهش پایای
  به دست آمد. 72/0

): این 1372آزمون خودپنداره تحصیلی (دالور، 
اي از کامالً  اي با لیکرت چهاردرجه جمله 40مقیاس 

) میزان خودپنداره فرد 4) تا کامالً موافقم (1مخالفم (
سنجد. هر چه نمرة آزمودنی در این مقیاس  را می

خودپنداره تحصیلی باالتري باالتر باشد، وي از 
برخوردار است. روایی این مقیاس مطلوب بوده و 

گزارش شده  78/0پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ 
). در این 1392و هاشمی،   است (کرمی، کرمی

پژوهش پایایی این آزمون از طریق آلفاي کرونباخ 
 به دست آمد. 79/0

                                                             
1. Academic self - efficacy scale of Jinks & 

Morgan 

  ها یافته
در  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص

  گزارش شده است. 1جدول 
کمترین و بیشترین میانگین به ترتیب  1طبق جدول 

موافق بودن و گشودگی تعلق داشت و کمترین و به 
بیشترین انحراف استاندارد به ترتیب متعلق به موافق 

هاي کجی و  شاخصبودن و عملکرد تحصیلی بود. 
قرار  -2و  2ها بین  کشیدگی متغیرها در همه گروه

دارد که بیانگر نزدیک بودن توزیع نمرات متغیرهاي 
نرمال بودن  پژوهش به توزیع نرمال است. همچنین

آزمون نمرات متغیرهاي پژوهش از طریق  توزیع
اي بررسی شد که  اسمیرنف تک نمونه -  کولموگروف

  گزارش شده است. 2نتایج آن در جدول 
اسمیرنف  -  نتایج آزمون کولموگروف .2جدول 
 اي در مورد متغیرهاي پژوهش نمونه تک

  سطح معناداري  آماره آزمون  متغیرها
  20/0  13/0  رنجورخویی روان
  18/0  18/0  گرایی برون

  20/0  18/0  گشودگی
  19/0  18/0  بودن موافق 

  20/0  13/0  باوجدان بودن
  20/0  16/0  اجتماعی  حمایت

  20/0  17/0  تحصیلی  خودپنداره
  20/0  12/0  تحصیلی  خودکارآمدي

  20/0  17/0  تحصیلی انگیزش 
  19/0  18/0  عملکرد تحصیلی

 هاي توصیفی متغیرها شاخص .1جدول 
  کشیدگی  کجی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرها
  -12/0  17/0 42/0 41/3  رنجورخویی روان
  46/0  -46/0 37/0 12/4  گرایی برون

  -47/0  02/0 51/0 13/5  گشودگی
  -27/0  -29/0 34/0 46/2  موافق بودن
  -30/0  -30/0 41/0 92/3  باوجدان بودن

  75/0  80/0  71/0  70/2  اجتماعی  حمایت
  65/0  43/0  68/0  52/3  تحصیلی  خودپنداره

  -04/0  06/0  54/0  04/3  تحصیلی  خودکارآمدي
  -04/0  -41/0  42/0  18/3  تحصیلی انگیزش 

  -01/0  -29/0  34/1  06/4  عملکرد تحصیلی
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مشخص شده است  2طور که در جدول  همان
اي  اسمیرنف تک نمونه -  کولموگروفآماره آزمون 

معنادار نشده است؛  05/0و  01/0متغیرها در سطح 
توان نتیجه  شود و می بنابراین فرض صفر تأیید می

گرفت که توزیع نمرات متغیرهاي پژوهش نزدیک به 
ضرایب همبستگی مرتبه صفر توزیع نرمال است. 

در قالب ماتریس  3متغیرهاي پژوهش در جدول 
   شده است. همبستگی نشان داده 

ها بوده  فرضیۀ اصلی پژوهش، برازش مدل با داده
هاي  است؛ یعنی اینکه تا چه حد یک مدل با داده

هاي  ازگاري و توافق دارد. یکی از آمارهمربوطه س
مورد استفاده براي بررسی برازش مدل آماره خی دو 
است. بر اساس این آماره فرض صفر این است که 

هاي جامعه برازش دارد  مدل به طور کامل با داده
  ). 2005و همکاران،  1(جکسون

                                                             
1. Jackson 

هاي نیکویی برازش مدل را نشان  شاخص 4جدول 
 4فرض صفر تأیید شد. طبق جدول دهد که طبق آن  می

 2تقریب  خطاي  دوم  توان  میانگین  میزان آماره ریشه
)RMSEA( 3خطا  دوم  توان  میانگین  ) و ریشهRMR (

 شاخص میزان قبول است. است که قابل 08/0کمتر از 

 5برازش تعدیل یافته  شاخص)، GFI( 4برازش  نیکویی 
)AGFI ،(6نرم  برازش  شاخص )NFIاخص ) و ش

و یک  9/0برابر یک یا بین  ) همگیRFI( 7نسبی  برازش

؛ 2003باشند (نرمن و استرینر،  قبول می  هستند و قابل
توان نتیجه گرفت که  می ).2012تاباچنیک و فیدل، 

هاي نیکویی برازش از مطلوبیت خوبی  شاخص  تمامی
 .ها برازش دارد برخوردارند و مدل مورد نظر با داده

                                                             
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Root Mean Square Residual 
4. Goodness of Fit Index. 
5. Adjusted Goodness of Fit Index 
6. Norm Fit Index 
7. Relative Fit Index 

 ماتریس همبستگی متغیرهاي مکنون پژوهش .3جدول 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها
                  00/1  رنجورخویی روان. 1
                00/1  -32/0**  گرایی برون. 2
              00/1  45/0**  -21/0**  گشودگی. 3
            00/1  34/0**  31/0**  -29/0**  موافق بودن. 4
          00/1  23/0**  19/0**  22/0**  -18/0*  باوجدان بودن. 5
        00/1  31/0**  29/0**  19/0**  23/0**  -24/0**  اجتماعی  حمایت. 6
      00/1  -03/0*  33/0**  36/0**  25/0**  28/0**  -30/0**  تحصیلی  خودپنداره. 7
    00/1  26/0**   28/0**   13/0**  11/0**  15/0**  10/0**  -14/0**  تحصیلی  خودکارآمدي .8
  00/1  71/0**   25/0**   33/0**   21/0**  19/0**  28/0**  22/0**  -23/0**  تحصیلی انگیزش . 9

  05/0*  14/0*  -07/0*  02/0*  08/0*  11/0*  12/0*  09/0*  -10/0*  عملکرد تحصیلی 10

 غیرمعنادار ns، 05/0ر سطح معنادار د* ؛   01/0معنادار در سطح **                                   

 ها هاي نیکویی برازش و میزان آن شاخص .4جدول 

 χ� df  RMSEA  NFI  RFI  RMR  GFI  AGFI  شاخص

  93/0  96/0  05/0  99/0  99/0  03/0  32  01/53  میزان
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بوط به تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل هاي مر یافته
  .اند آمده 5متغیرها در جدول 

  تحصیلی، حمایت  اثرات مستقیم خودپنداره
شخصیتی بر روي  هاي  ویژگیاجتماعی و 

 تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي مدل ساختاري .5جدول 

  تأثیرات کل  تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم  متغیر مستقل  متغیر وابسته

  تحصیلی  خودکارآمدي
  32/0*  -   32/0*  حمایت اجتماعی

  25/0*  -   25/0*  تحصیلیخودپنداره 

  28/0*  -   28/0*  هاي شخصیتی ویژگی

  عملکرد تحصیلی

  10/0*  -   10/0* تحصیلی  خودکارآمدي
  032/0*  032/0*  -   حمایت اجتماعی
  025/0*  025/0*  -   خودپنداره تحصیلی

  028/0*  028/0*  -   هاي شخصیتی ویژگی

  تحصیلی انگیزش 

  77/0**  -   77/0**  تحصیلی  خودکارآمدي
  24/0*  24/0*  -   حمایت اجتماعی
  19/0*  19/0*  -   خودپنداره تحصیلی

  21/0*  21/0*  -   هاي شخصیتی ویژگی
 غیرمعنادار ns، 05/0معنادار در سطح * ؛   01/0معنادار در سطح  ** 

 گیري تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي مدل اندازه .6جدول 

 مسیرضرایب   متغیر آشکار  متغیر مکنون

  حمایت اجتماعی
  63/0**  حمایت خانواده
  52/0**  حمایت دوستان
  43/0*  حمایت افراد مهم

  00/1 خودپنداره تحصیلی  خودپنداره تحصیلی

  هاي شخصیتی ویژگی

  - 93/0**  رنجورخویی روان
  90/0**  گرایی برون

  90/0**  گشودگی
  91/0**  موافق بودن
  89/0**  باوجدان بودن

  تحصیلی  يخودکارآمد
  22/0*  استعداد
  37/0*  بافت
  12/0*  کوشش

  63/0**  انگیزش درونی  تحصیلی انگیزش 
  46/0*  انگیزش بیرونی

  00/1  عملکرد تحصیلی  عملکرد تحصیلی
 غیرمعنادار ns، 05/0معنادار در سطح * ؛   01/0معنادار در سطح ** 
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معنادار است.  05/0تحصیلی در سطح   خودکارآمدي
تحصیلی بر روي   همچنین اثر مستقیم خودکارآمدي

تحصیلی به ترتیب در  تحصیلی و انگیزش   عملکرد
معنادار است. در این بین بیشترین  01/0و  05/0سطح 

تحصیلی بر روي   تأثیر مستقیم معنادار را خودکارآمدي
تحصیلی داشته و کمترین تأثیر مستقیم  نگیزش ا

  تحصیلی بر روي خودکارآمدي  معنادار را خودپنداره
تأثیرات غیرمستقیم بین  تحصیلی داشته است. در مورد

هاي  متغیرها باید گفت که تأثیرات غیرمستقیم ویژگی
تحصیلی و   شخصیتی بر روي متغیرهاي عملکرد 

نادار بود. همچنین مع 05/0تحصیلی در سطح  انگیزش 
تحصیلی تأثیر غیرمستقیم معنارداري بر   خودپنداره

تحصیلی در سطح   تحصیلی و عملکرد روي انگیزش 
 05/0اجتماعی نیز در سطح   داشت و حمایت 05/0

تأثیر غیرمستقیم معناداري بر هر دو متغیر پیشرفت و 
تأثیرات مستقیم  تحصیلی داشته است. انگیزش 

ی و حمایت اجتماعی بر روي عملکرد خودپنداره تحصیل
هاي شخصیتی روي  تحصیلی و اثر مستقیم ویژگی

  انگیزش تحصیلی معنادار نبود.
گیري  تمامی ضرایب مسیر مربوط به مدل اندازه

معنادارند. این مطلب به این معنی است که متغیرهاي 
آشکار همبستگی علّی مناسبی بر روي متغیر مکنون مربوط 

هاي قابل قبولی از متغیر مکنون ارائه  اندازه به خود دارند و
دهند. در این میان متغیرهاي آشکار مربوط به  می

خودکارآمدي تحصیلی داراي کمترین میزان همبستگی و 
هاي شخصیتی داراي بیشترین  متغیرهاي آشکار ویژگی

  میزان همبستگی با متغیر مکنون خود هستند.
  بحثو گیري  نتیجه

وهش پس از طراحی و تدوین هدف نهایی این پژ
مدل پیشنهادي، به دست آوردن مدلی بود که با 

هاي موجود برازش خوبی داشته باشد که با توجه  داده
توان نیکویی برازش  آمده می دست هاي به به شاخص

هاي  قابل قبولی را براي این مدل در نظر گرفت. یافته
پژوهش فرضیۀ اصلی پژوهش را مبنی بر برازش مدل 

هاي فرعی نیز  ها را تأیید کردند. در مورد فرضیه دادهبا 
تأثیرات مستقیم و تمامی تأثیرات غیرمستقیم  بیشتر 

هاي  معنادار بودند. یافتۀ اصلی با نتایج پژوهش
)، 1994)، زیمرمن و بندورا (1994پاجارس و میلر (

حجازي و همکاران، )، 1995پاجارس و کرانلزلر (
فوالدوند و  )،1391پور ( سعديبفرویی و  برزگر)، 1386(

  باشد. ) همسو می1389همکاران (
تحصیلی   اجتماعی بر خودکارآمدي  تأثیر حمایت

تحصیلی را به شدت   معنادار بوده و خودکارآمدي
هاي  دهد. این یافته با نتایج پژوهش تحت تأثیر قرار می

52/0  

00/1  

28/0  

25/0  

 بافت کوشش استعداد

 خودپنداره 
 تحصیلی

 

 ديخودکارآم
 یلیتحص

 عملکرد تحصیلی

 انگیزش درونی

بودنموافق انگیزش بیرونی  
 

 مهم افراد حمایت
 

گراییبرون  

 رنجورخوییروان
 

تحصیلی خودپنداره  

 خانوادهحمایت
 

 حمایت دوستان

 گشودگی
 

 

بودنباوجدان  
 

ویژگی هاي  
 شخصیتی

 حمایت
  اجتماعی

  عملکرد
 یلیتحص

 انگیزش
 حصیلیت

77/0  

10/0  

12/0  22/0  37/0  

32/0  00/1  

 يهایژگیو و یلیتحص خودپنداره ،یاجتماع تیحما اساس بر یلیتحص يخودکارآمد يشنهادیپ مدل شدهاستاندارد بیضرا .2 شکل
 تیشخص
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) و فوالدوند و 2014)، لی، (2001پاجارس و شانک، (
) همخوانی دارد. بنا به نظر شانک 1389همکاران (

ها در ابتدا تحت تأثیر عواملی قرار  ) این توانایی1995(
  توان به تأثیر قوي حمایت ها می دارند که از جمله آن

اجتماعی تأکید کرد. در واقع طبق نظر پاجارس و 
اجتماعی به پیش از   ) تأثیر حمایت2001شانک (

هاي  شود و پایه میدرگیري یادگیرنده با تکلیف مربوط 
تحصیلی را در او   گیري و تقویت خودکارآمدي شکل

اجتماعی،   ایجاد کرده است. با باال رفتن میزان حمایت
  یابد. تحصیلی افزایش می  خودکارآمدي

یافته بعدي پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم و 
  تحصیلی بر روي خودکارآمدي  معنادار خودپنداره

مارش و هاي  با نتایج پژوهشتحصیلی است. این یافته 
) و فرال 2000)، چاپمن و همکاران (1991همکاران (

) همخوانی دارند. طبق نظر 2009و همکاران (
ترین عوامل  ) یکی از مهم2001پاجارس و شانک (

تحصیلی تجارب قبلی   تأثیرگذار بر خودکارآمدي
هایش  مرور زمان نسبت به توانایی باشد و فرد به می

کند. همچنین بنا به نتایج  پیدا مینگرش خاصی 
) تجارب قبلی که 2000پژوهش چاپمن و همکاران (

تحصیلی است و   دهنده خودپنداره موارد شکلیکی از 
تحصیلی و افزایش آن   در به وجود آمدن خودکارآمدي

  نقش دارد. 
تأثیر مستقیم و معنادار یافتۀ دیگر بیانگر 

تحصیلی   يشخصیتی بر روي خودکارآمد هاي  ویژگی
زوفیانو و هاي  است. این مورد با نتایج پژوهش

)، همسو 1392نریمانی و همکاران () و 2013همکاران (
) همچنین عامل 2001است. پاجارس و شانک (

تواند  که می کنند شخصیتی را مطرح می هاي  ویژگی
تحصیلی داشته باشد.   بر خودکارآمدي تأثیرات مهمی 
شخصیتی افزایش  هاي  هاي ویژگی در بین مؤلفه

گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن  گرایی، برون

منجر به افزایش خودکارآمدي شده و افزایش مؤلفۀ 
  شود. خویی باعث کاهش آن می رنجور روان

یافتۀ دیگر حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار 
تحصیلی   تحصیلی بر روي عملکرد  خودکارآمدي

فیتر و  هاي دي وهشاست. مورد اخیر با نتایج پژ
)، 2015الروي و همکاران ( )، مک2012همکاران (

)، حجازي و همکاران 1392خندقی و همکاران ( امین
) همسو 1391پور ( بفرویی و سعدي برزگر) و 1386(

) 2001است. بنا به نظر پاجارس و شانک (
خودکارآمدي بیشتر منجر به استقامت بیشتر براي 

یگر با باال رفتن میزان یادگیري شده و به عبارت د
تحصیلی ارتقا پیدا   تحصیلی عملکرد  خودکارآمدي

  کند. می
یافتۀ بعدي پژوهش نشانگر تأثیر مستقیم و معنادار 

تحصیلی  تحصیلی بر روي انگیزش   خودکارآمدي
برینک و  هاي لینن است. این یافته با نتایج پژوهش

ري داو)، 2014همکاران ( گئون و مک)، 2002پینتریچ (
) 1391اسدي و پورشافعی ( )، بنی1391و همکاران (

اجتماعی بندورا به  - همسو است. در نظریۀ شناختی
نقش عوامل انگیزشی تأثیرگذار در یادگیري تأکید 
  شده است. در واقع با افزایش میزان خودکارآمدي

تحصیلی هم افزایش پیدا  تحصیلی میزان انگیزش 
  کند.  می

تحصیلی و حمایت   هتأثیر مستقیم خودپندار
تحصیلی و همچنین تأثیر مستقیم   اجتماعی بر عملکرد

تحصیلی معنادار  انگیزش  هاي شخصیتی بر ویژگی
ها در  شده مسیر آن نبودند. لذا میزان ضریب استاندارد

  نتایج پژوهش ذکر نشد و مورد تفسیر قرار نگرفتند.
هاي دیگر پژوهش حاکی از تأثیر غیرمستقیم و  یافته

تحصیلی   اجتماعی، خودپنداره  نادار سه متغیر حمایتمع
تحصیلی و   هاي شخصیتی بر متغیرهاي عملکرد و ویژگی
تحصیلی   تحصیلی است. در واقع خودکارآمدي انگیزش 

تحصیلی   گري را براي عملکرد میانجی به خوبی نقش
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تحصیلی ایفا کرده است و سه متغیر مستقل  و انگیزش 
توانند تأثیرات  تحصیلی میي به واسطه خودکارآمد

غیرمستقیم و معناداري بر متغیرهاي وابسته پژوهش 
 تحصیلی) داشته باشند. تحصیلی و انگیزش   (عملکرد

  شده مسیرهایی که از حمایت ضرایب استاندارد
اند، بیانگر  هاي مربوطه وصل شده اجتماعی به مؤلفه

ي رابطه نسبتاً قوي بین این متغیر مکنون و متغیرها
کنند. در واقع  گیري می آشکاري است که آن را اندازه
هاي مناسبی را از میزان  این متغیرهاي آشکار اندازه

کنند. همین مسئله در مورد  اجتماعی فراهم می  حمایت
  شخصیتی، خودکارآمدي هاي  متغیرهاي مکنون ویژگی

تحصیلی نیز اتفاق افتاده است و  تحصیلی و انگیزش 
اند  ي که براي این مدل انتخاب شدهمتغیرهاي آشکار

نظر  همگی بار عاملی قوي روي متغیر مکنون مورد
  خود دارند.

متغیرهاي مکنون درونی همگی تقریباً به یک 
تحصیلی را تحت تأثیر قرار   میزان خودکارآمدي

برخوردارند. البته در این  اند از بار عاملی مشابهی  داده
شده  استاندارد اجتماعی داراي ضریب  میان حمایت

باالتري بوده که اهمیت بیشتري را داراست. در واقع با 
  توان خودکارآمدي اجتماعی می  افزایش حمایت

 تحصیلی بیشتري را در جامعه پژوهشی انتظار داشت. 

تحصیلی بر روي انگیزش   تأثیر خودکارآمدي
تحصیلی به دست آمده   تحصیلی بیشتر از عملکرد 

تحصیلی تحت تأثیر عوامل   داست. در واقع عملکر
بیرونی و محیطی مختلفی قرار دارد ولی در برابر آن 

تحصیلی بیشتر   تحصیلی همانند خودکارآمدي انگیزش 
هاي خود  عاملی درون فردي است و متأثر از ویژگی

تري با  رود که رابطه قوي فرد است پس انتظار می
ست تحصیلی برقرار کند. طبق نتایج به د  خودکارآمدي

آمده انگیزش درونی نیز نسبت انگیزش بیرونی 
شده بیشتري را داراست و تأثیر  ضریب استاندارد

  تحصیلی دارد. بیشتري در میزان انگیزش 
اجتماعی به   در نهایت مسیري که از حمایت

تحصیلی  انگیزش  به آن از سپس و تحصیلی  خودکارآمدي
ده و اثرگذارترین مسیر پژوهش بو ترین و رسد مهم می

  شود با تمرکز و کنترل روي اثرات حمایت پیشنهاد می
تحصیلی و در ادامه اثرات   اجتماعی بر خودکارآمدي

توان به  تحصیلی می تحصیلی بر انگیزش   خودکارآمدي
بهبود و ارتقاي وضعیت تحصیلی دانشجویان 

  ترین بازتاب حمایت توان مهم همچنین میپرداخت. 
ترین بازتاب  واده و مهماجتماعی را در حمایت خان

انگیزش درونی جستجو کرد.  تحصیلی را در انگیزش 
ها  هاي دیگري که همانند این مدل با داده سرانجام مدل

برازش داشته باشند وجود دارند و این تنها مدل 
موجود نیست. باید توجه داشت که براي تدوین مدل 

آن به بهتر است ابتدا مبانی نظري را لحاظ کرده و بعد از 
 سنجش مدل پرداخت.
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