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  چکیده
 تحصیلی عملکرد بینی پیش مدل ۀارائ حاضر پژوهش کلی هدف

 متغیرهاي اساس بر ترکیبی آموزش نوع از دور از آموزش دانشجویان
 بین روابط است. خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و انگیزشی باورهاي

 شده بررسی پیشنهادي مفهومی مدل یک قالب در مطالعه متغیرهاي
 مقطع پسر و دختر دانشجویان ۀکلی پژوهش این آماري ۀجامع است.

 است. 92- 93 تحصیلی سال در اردبیل شهر نور پیام دانشگاه کارشناسی
 استفاده با اردبیل مرکز نور پیام دانشگاه دانشجویان از نفري 280 ۀنمون

 خرده شدند. انتخاب نسبی اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش از
 و هدفی گیري جهت تکلیف، ارزش خودکارآمدي، هاي مقیاس

 هاي استراتژي نامه پرسش از خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 سنجش براي و )1991( همکاران و پینتریچ یادگیري انگیختهخود

 مورد سنجش ابزار عنوان به دانشجویان کل معدل تحصیلی عملکرد
 داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل هاي یافته گرفت. قرار استفاده

 و خودکارآمدي ،مدل در و یافت برازش خوب مفهومی مدل با ها داده که
 بیرونی) و (درونی هدفی گیري جهت اثر واسطه خودتنظیمی راهبردهاي

 کلی گیري نتیجه یک در .هستند تحصیلی عملکرد رب تکلیف ارزش و
 توان می ترکیبی آموزش مدل در زا درون و زا برون متغیرهاي اثرهاي

 یادگیري راهبردهاي و خودکارآمدي درونی، هدف گیري جهت که گفت
 کمک و مداخله لذا دارد. تحصیلی عملکرد بر تأثیر بیشترین خودتنظیمی

 این با مطابق باید آموزشی سیستم این در دانشجویان عملکرد بهبود به
 گیرد. انجام گذارتأثیر متغیرهاي

  
  کلیدي واژگان
 ،خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي ،انگیزشی باورهاي ،تحصیلی عملکرد

 .دور از آموزش دانشجویان
 

Abstract 
The general purpose of this paper is to present a 
predictive model of the academic performance of 
blended education students based on motivational 
beliefs variables and self- regulated learning 
strategies. The relationship among studied variables 
has been investigated via a proposed model. The 
target population included all male and female 
undergraduate students of Payam Noor University of 
Ardebil in the school year 92-93. The sample of 280 
students of Payam Noor University of Ardebil were 
selected by using stratified random sampling method. 
Small scales of self-efficacy, task value, goal 
orientation, and regulatory learning strategies were 
used which were selected from the motivated 
strategies for learning questionnaire (MSLQ) By 
Pintich et al (1991) and the average scores of students 
were used as assessment instrument to assess their 
academic performance. Findings from data analysis 
showed that the data were good fitted with conceptual 
model. In the model, self-efficacy and self-regulation 
strategies mediate the effects of goal orientation 
(internal and external) and task value on academic 
performance. As a whole one can say that in case of 
the effects of internal and external variables on 
blended educational model, internal goal orientation 
and self-efficacy and self-regularity learning 
strategies have the most effect on academic 
performance. Therefore, intervention and help 
improve academic performance of students in the 
education system should be based on the influential 
variables. 
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  مقدمه
 ها دانشگاه از برخی در عظیم اي توسعه 1990 سال ۀمیان از
 طریق از دور از آموزش هاي برنامه و ها دوره سازي فراهم با

 یا زنده دیداري شده، ضبط هاي فیلم شنیداري، هاي فناوري
 به ؛2000 ،1لوین و فریس، اسنو، (لویس، آمد وجود به رایانه
 به تحول این ).2009 ،2الي و پتن تو، لن، برنارد، از نقل
 در ظرفیت کمبود و عالی آموزش گسترش به نیاز دلیل

 در تحوالت و ها پیشرفت )،چهره به چهره( سنتی آموزش
 از آموزش در گرفت. صورت ارتباطات و اطالعات فناوري

 تحوالت طول در بیشتر و است نظر مد دور از یادگیري ،دور
 دسترسی سازي فراهم چالش نوعی عنوان به دور از آموزش

 یاد از دور جغرافیایی لحاظ از که آنهایی براي یادگیري به
 گذشته ۀده دو طول در است. شده قلمداد ؛هستند دهنده

 و آموزش از مختلف یتعاریف ،محققان و نویسندگان
 ها رایانه که زمانی از مثال براي دادند. ارائه دور از یادگیري

 تعریف ،گرفتند قرار استفاده مورد آموزش تحویل در
 و چاپی ۀرسان از استفاده با آموزشی مواد تحویل« پیشنهادي

 شد مشخص دور از آموزش تعریف عنوان به »الکترونیکی
 ،3گالین و دین -  دیکسن مور، از نقل به ؛1990 ،(مور

 یک شامل تعریف این در آموزشی مواد تحویل ).2011
 متفاوت یجای در فیزیکی طور به که است (مربی) یاددهنده

 ساختن فراهم امکان همچنین ؛دارد قرار یادگیرنده از
 .است زمان ناهم هم و زمان هم صورت به هم آموزش
 دور از آموزش ؛آمدند وجود به جدید هاي فناوري که هنگامی

 براي دور از یادگیري ةواژ و کرد تمرکز آموزش انواع همه بر
 مکان و زمان مثل فاصله با مرتبط هاي محدویت بر تمرکز
 زمان طی در اصطالح این سپس شد. استفاده و گرفت شکل
 مثل یادگیري هاي شکل سایر توصیف براي و یافت توسعه

 بر مبتنی یادگیري الکترونیکی، یادگیري آنالین، یادگیري
 مجازي، یادگیري آنالین، مشارکتی یادگیري ،فناوري

 استپیچ، (نوبی، شد استفاده غیره و وب بر مبتنی یادگیري
 مور از نقل به ؛2008 ،5لورینگ و گیلر ؛4،2000راسل و لیمن

 حورم ،دانشجو دور از آموزش روش در ).2011 همکاران، و
 دنبال را یادگیري فرایند فعاالنه و است یادگیري فعالیت

                                                                 
1. Lewis, Snow, Farris & Levin 
2. Barnard,Lan, To, Paton & Lai 
3. Moore, Dickson-Deane & Galyen 
4. Newby, Stepich,Lehman & Russell 
5. Guilar & Loring, 

 هاي استعداد و ها توانایی با متناسب تواند می و کند می
 .کند تعیین را یادگیري سرعت و محتوا مکان، زمان، خویش
 و تاریخچه اساس بر دور از آموزش هاي روش و ها شکل

 و امکانات به توجه با و مختلف کشورهاي در آن پیدایش
 از برخی در است. متنوع و مختلف آموزشی، تجهیزات
 آموزشی، تجهیزات و امکانات کمبود دلیل به کشورها
 کشورهاي برخی در و یادگیرندگان نیازهاي و جامعه فرهنگ

 و دور از آموزش نوع دو مزایاي از استفاده دلیل به دیگر
 به که گرفت شکل دور از آموزش روش از نوعی ،سنتی

 و برنارد ؛2004 ،6(هیرمن است معروف ترکیبی آموزش
 :1999( 7میاستیس و فیپس دیدگاه طبق ).2009 همکاران،

 ترکیبی یادگیري )2008 ،8براش و سو از نقل به ؛26 ص
 دارد دور از آموزش هاي سیستم از سوم نسل به اشاره

 آموزش اول نسل ).26 ص :1999 میاستیس، و (فیپس
 استفاده طرفه یک آموزشی تحویل روش از که بود اي مکاتبه

 قبیل از فردي فناوري با دور از آموزش دوم نسل کرد. می
 نسل بود. رایانه بر مبتنی یادگیري یا وب بر مبتنی یادگیري

 بیشتر حداکثرکردن براي که است ترکیبی آموزش سوم
 تحویل براي چندگانه هاي فناوري و سنتی یادگیري مزایاي
 ما کشور در آموزش نوع این است. گرفته شکل آموزش
 با شود. می اعمال نور پیام دانشگاه آموزشی سیستم در بیشتر
 تدریس از ما فهم ،دور از آموزش مختلف انواع ۀتوسع و رشد

 اطالعات همان به معطوف جدید محیط این در یادگیري و
 و قدیمی ما اطالعات واقع در و است سنتی محیط از قدیمی
 کوپر، لن، توماس، رانلز، - تلنت است. شده منسوخ شاید
 در )2009 همکاران، و برنارد از نقل به ؛2006( 9لیو و اهرن
 از برخی که دادند نشان پژوهشی ادبیات از جامع مرور یک

 مورد تحقیقات در هنوز دور از یادگیري و آموزش موضوعات
 موجود هاي تئوري و اصول طور همین نگرفتند. قرار توجه
 و اصالح یا کردن آزمون دوباره به نیاز تربیتی شناسی روان

 و دور از یادگیري محیط فرد به منحصر خصوصیات در ملأت
 دارد دور از یادگیري و تدریس در فهم براي ما به کمک
  ).2009 همکاران، و برنارد از نقل به ؛10(براد

 بر یادگیري زمینۀ در تحقیقات میالدي 1980 ۀده از
 طور به که شناختی و انگیزشی عوامل تعامل چگونگی

                                                                 
6. Harriman 
7. Phipps & Merisotis 
8. So & Brush 
9. Tallent- Runnels, Thomas, Lan, Cooper, Ahern & Liu 
10. Broad 
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 اثر یادگیرندگان پیشرفت و یادگیري روي مشترك
 وجود نظر اتفاق این اکنون .است شده متمرکز ؛گذارند می
 هاي مهارت به تحصیلی موفقیت براي یادگیرندگان که دارد

 و 1(پینتریچ دارند نیاز انگیزشی تمایالت و باورها و شناختی
 ).2002 پینتریچ، و 3برینک لینن از نقل به ؛2002 ،2شانک

 هاي کالس در انگیزشی باورهاي و شناختی هاي مهارت این
 دانشجویان تحصیلی عملکرد بر (ترکیبی) دور از آموزشی

 ،آموزش نوع این در اینکه دلیل به است؛ ثرؤم و مهم
 فرایند فعاالنه که است خود یادگیري مسئول یادگیرنده
 آموزشی فعالیت حورم ودانشج و کند می دنبال را یادگیري

 از و باشند داشته بیشتري انگیزش که افرادي و است
 پیشرفت احتمال ،کنند استفاده بهتري شناختی راهبردهاي

 عنوان به عوامل این لذا داشت. خواهند بیشتري تحصیلی
 همه دانشجویان تحصیلی عملکرد بر فردي درون عوامل
 به توجه و دارد تأثیر ترکیبی دور از آموزش و یادگیري انواع

 مسائل ترین مهم از انگیزشی باورهاي و شناختی هاي مهارت
 گیرد قرار بررسی مورد باید که است دور از آموزش در

 و 1990 گروت، دي و پینتریچ ؛1986 پنز، تینزام و (زیمرمن
 وینترز، ؛2001 ،4بندیکسن و هارلی ؛1999 پینتریچ، ؛2010
  ).2015 ،6آکگون و اوزر و 2008 ،5کاستیج ؛گرین

 نقش به که است هایی مقوله از 7خودتنظیمی یادگیري
 و هارلی تحقیقات طبق دارد. توجه یادگیري فرایند در فرد

 را دانشجویان ،سنتی یادگیري هاي محیط )2001( بندیکسن
 با مقایسه در خودتنظیمی یادگیري يباال ۀدرج براي

 هايراهبرد .کنند نمی آماده وب یا رایانه بر مبتنی هاي محیط
 از دانشجویان کنترل و تنظیم نظارت، به خودتنظیمی

 طبق دارد. اشاره خودشان واقعی رفتار و شناختی هاي فعالیت
 گروت دي و پینتریچ )؛2008( همکاران و وینترز تحقیقات

 ترویلت، ؛)1386( حسینی )؛1999( پینتریچ ؛)2010 و 1990(
 و استنمایر شوینگر، گرونچل، ؛)2016( 8کومبس و دورون

 یادگیري بین )1393( معینی و پور سعیدي و )2016( 9فریز
 وجود مثبتی همبستگی تحصیلی عملکرد با خودتنظیمی

                                                                 
1. Pintrich 
2. Schunk 
3. Linenbrink 
4. Hartley & Bendixen 
5. Winters, Greene & Costich 
6. Ozar & Akgun 
7. Self-regulation learning 
8. Trouillet, Doron & Combes 
9. Grunschel, Schwinger, Steinmayr & Fries 

 دربارة که دارد وجود انگیزش از مختلفی هاي مدل دارد.
 ،10ودسی (ریان است گردیده ارائه عملکرد و یادگیري

 ).1999 پینتریج، از نقل به ؛1996 شانک، و پینتریچ ؛2000
 انگیزشی باورهاي مدل انگیزش، هاي مدل این از یکی

 انگیزشی متغیرهاي مدل تدوین در محقق این .است پینتریچ
 بیان تئوري این است، کرده استفاده انتظار - ارزش تئوري از

 دارد وجود انگیزشی ۀلفؤم سه ،تحصیلی ۀحیط در که کند می
 ،مدل این طبق .عاطفه و ارزش انتظار، از: اند عبارت که

 باورهاي عمومی نوع سه شامل انگیزشی باورهاي
 هاي گیري جهت و تکلیف ارزش باورهاي خودکارآمدي،

 پیشرفت ۀزمین در دارد. وجود دانشجویان در که است هدفی
 هاي مهارت در دانشجو اعتماد شامل خودکارآمدي ،تحصیلی
 است تحصیلی ةدور کار انجام یا یادگیري براي خود شناختی
 پینتریچ ،)1386( حسینی هاي یافته طبق ).1999 (پینتریج،

 سعیدي عابدي، و )2010( گروت دي و پینتریچ ،)1999(
 بین قوي و مستقیم اي رابطه )1394( صیف اللهی، فرج پور،

 تحصیلی عملکرد و خودتنظیمی یادگیري با خودکارآمدي
 باورهاي دیگر مؤلفۀ دارد. وجود دانشگاه دانشجویان
 دیدگاه طبق تکلیف ارزش است. تکلیف ارزش انگیزشی،

 )1983( 11میتلی و میس ، کازال گاف، فوترمن، ادلر، ،اکلز
 مؤثر تحصیلی پیشرفت پویایی در که است مؤلفه سه شامل
 به فرد شخصی ۀعالق تکلیف، اهمیت از فرد ادراك است:

 اهداف براي تکلیف سودمندي ارزش از فرد ادارك و تکلیف
 باورهاي )1999( پینتریچ انگیزشی باورهاي مدل طبق آینده.
 همبستگی شناختی هاي راهبرد از استفاده با تکلیف ارزش
 با مثبتی همبستگی تکلیف ارزش همچنین دارد. مثبتی

 در ).1983 همکاران، و اکلز ؛1999 (پینتریچ، دارد عملکرد
 یادگیرندگان اهداف شامل، ارزش انتظار، - ارزش تئوري
 جذابیت و اهمیت دربارة آنها باورهاي و وظایف انجام جهت

 انجام جهت ،یادگیرنده استدالل به مؤلفه این است. وظایف
 چرا« که سوال این به پاسخ در و شود می مربوط تکلیف یک
 تئوري طبق .شود می مطرح »دهم می انجام را کار این من

 یادگیري در دانشجویان که اهدافی ،انتظار -  ارزش
 است شانفتکلی ارزش و خودکارآمدي ةکنند تعیین ،گیرند می

 وسیع اهداف تئوري، این در البته .)2000 اکلز، و (ویگفلید
 اهداف مانند کلی، حالت در فراگیران وسیلۀ به شده اتخاذ

                                                                 
10. Ryan & Deci 
11. Eccles, Adler, Futterman, Goff, Kaczala, Meece 
& Midgley 
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 لحاظ از اهداف این است. بوده نظر مورد متفاوت، شغلی
 هدف تئوري در شده سازي مفهوم اهداف با محتوا و حوزه

 تئوري با هدفی گیري جهت سازه هستند. متفاوت پیشرفت،
 آن زیرا ؛دارد سازگاري و تناسب هم خودتنظیمی یادگیري
 و یادگیري خودتنظیمی براي دانشجویان که کند می فرض

 باشند داشته مقابل در مالك یا هدف برخی دبای رفتارشان
 گیري جهت ).1999 (پینتریچ، کنند مقایسه را پیشرفتشان که

 دو شامل که است انگیزشی باورهاي ۀمؤلف سومین هدفی
 گیري جهت است. بیرونی و درونی هدف گیري جهت نوع
 یا یاندانشجو که کند می اشاره کلی اهداف به اشاره یهدف

 دارد. تحصیلی ةدور به نسبت وي کلی گیري جهت
 که کند می اشاره ادراکی درجه به ،درونی هدف گیري هتج

 بودن، برانگیز چالش :قبیل از دالیلی به دانشجویان
 درگیر تکلیف یک در را خودشان ،شدن متبحر و کنجکاوي

 همکارانش و پینتریچ .)1995 پینتریچ، و (گارسیا کنند می
 ادراکی درجه به را بیرونی هدفی گیري جهت )1991(

 گرفتن :قبیل از دالیلی به ،دانشجویان که دنکن می توصیف
 ،کردن رقابت و سایرین توسط عملکرد ارزیابی پاداش، نمره،

 نتایج طبق کنند. می درگیر تکلیف یک در را خودشان
 و مختلف اهداف بین پایدار روابط )1999( پینتریج تحقیق
 نتایج طبق همچنین .دارد وجود خودتنظیمی هاي راهبرد

 بندیکسن، و هارلی ؛1999 (پینتریچ، یافته انجام تحقیقات
 گروت، دي و پینتریچ ؛2008 همکاران، و وینترز ؛2001
 و قوي اي رابطه درونی هدف گیري جهت )،2010 و 1990
 راهبردهاي نیز و شناختی هاي راهبرد از استفاده با مثبتی

 بیرونی هدف گیري جهت دارد. خودکارآمدي و دهی خودنظم
 منفی روابط دهد می نشان که است انگیزشی متغیر تنها

 یادگیري راهبردهاي لذا ؛دارد خودتنظیمی یادگیري با پایدار
 که است فردي درون شناختی عامل عنوان به خودتنظیمی

 خودکارآمدي، (باور فردي درون انگیزشی عوامل با تعامل در
 را فرد رفتار و عملکرد هدفی) گیري جهت و تکلیف ارزش
  .کند می متأثر

 تحقیقات ۀپیشین و ادبیات مرور به توجه با مجموع در
 میان روابط کردن شفاف ؛پژوهش این اصلی ۀمسئل

 تأثیر چگونگی و شناختی متغیرهاي و انگیزشی متغیرهاي
 دانشجویان تحصیلی عملکرد بر الگو یک قالب در آنها

 ارتباط توصیف براي روش بهترین است. ترکیبی آموزش
 ۀوسیل به پیوسته هم هب متغیرهاي از مجموعه یک بین

 تحقیقات به توجه با .است یعلّ مسیر مدل یک هاي میانگین
 تئوري و اجتماعی -  شناختی رویکرد پذیرش با و شده انجام
 ،شناختی و انگیزشی عوامل تعامل ةدربار انتظار -  ارزش
 براي پیشنهادي مفهومی مدل ۀارائ ،تحقیق این کلی هدف

 اساس بر ترکیبی آموزش دانشجویان تحصیلی عملکرد
 .است خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و انگیزشی باورهاي

  .است شده ارائه )1( شکل در پژوهش مفهومی مدل
  
  
  

   
  
  
 و مستقل متغیرهاي رابطۀ از پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 تحصیلی عملکرد وابسته متغیر با میانی
  روش
 بررسی روش و تحقیق ماهیت به توجه با تحقیق روش

 آزمایشی غیر علّی مدل همبستگی، نوع از توصیفی متغیرها
 میان رابطۀ وجود احتمال بینی پیش منظور به است.

 به توجه با نخست تحصیلی، عملکرد و مذکور متغیرهاي
 شده طراحی پیشنهادي الگوي تحقیقاتی، پیشینۀ و ها یافته
 که تأثیراتی و ارتباط میزان گیري اندازه هدف با سپس است.

 و تکلیف ارزش خودکارآمدي، (باورهاي انگیزشی متغیرهاي
 (راهبردهاي شناختی رمتغی و هدفی) هاي گیري جهت

 آموزش دانشجویان تحصیلی عملکرد بر خودتنظیمی)
 غیر و مستقیم تأثیرات شناخت همچنین و دارند ترکیبی
 ارزیابی به تحصیلی، عملکرد بر مذکور متغیرهاي مستقیم
 متغیرها، از یک هر روابط بودن معنادار متغیرها، میان روابط
  شود. می پرداخته مدل برازش و ضرایب برآورد

  
  آماري نمونۀ و جامعه
 پسر و دختر دانشجویان کلیۀ پژوهش این آماري جامعۀ
 سال در اردبیل شهر نور پیام دانشگاه کارشناسی مقطع

 سال در آمده دست به آمار طبق که است 92-93 تحصیلی
 کارشناسی مقطع دانشجویان تعداد 92-93 تحصیلی
 نفر 3920 تعداد این از که است نفر 5989 نور پیام دانشگاه

 از آماري نمونۀ انتخاب براي هستند. پسر نفر 2069 و دختر
 با شد. استفاده نسبی اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش

درونی هدف گیريجهت   

بیرونی هدف گیريجهت  

تکلیف ارزش خودتنظیمی راهبردهاي   

 خودکارآمدي

تحصیلی عملکرد  



 11 ...فردي متغیرهاي اساس بر دور از آموزش دانشجویان تحصیلی عملکرد بینی پیش مدل :نصیبه پوراصغر و همکاران

  

 با دانشگاه در آماري نمونۀ حجم ابتدا، تحقیق هدف به توجه
 مساوي، نسبت به سپس شد؛ مشخص زیر فرمول از استفاده
 و شد مشخص دانشگاه در پسر و دختر آماري نمونۀ حجم

 تحصیلی رشتۀ هر در دانشجویان تعداد نسبت به نهایت در
 مشخص اجرا براي پسر و دختر نسبت به نفر 15 تا 2 تعداد
  شد.

 رشتۀ هر در پسر و دختر دانشجویان آمار ابتدا :اجرا روش
 با و آزمودنی افت احتمال به توجه با شده تهیه تحصیلی

 سیصد فرمول، از شده مشخص نمونۀ تعداد به توجه
 نسبت به تحصیلی رشتۀ هر در شد. اجرا و تهیه نامه پرسش
 نفر 15 تا 10 تحصیلی رشته هر در دانشجویان تعداد

 یک رشته هر در تصادفی صورت به سپس شد؛ مشخص
 صورت به نظر مورد نمونۀ تعداد کالس یک در و کالس

 صورت گروهی صورت به اجرا روش شدند. انتخاب تصادفی
 بیست تعداد ها نامه پرسش آوري جمع و اجرا از پس گرفت.
 حذف بودند؛ شده تکمیل ناقص صورت به که را نامه پرسش
 قرار تحلیل مورد نامه پرسش 280 تعداد نهایت در و کردیم
  گرفت.

 براي اطالعات گردآوري ابزار ها: داده گردآوري ابزارهاي
 باورهاي و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي متغیرهاي
 یادگیري خودانگیخته هاي استراتژي نامه پرسش انگیزشی

)1MSLQ( دیگروت و پینتریچ که است )مرکز در )1990 
 همکاران و پینتریچ اند. ساخته را آن آمریکا ملی مطالعات

 درونی همسانی روش با را ابزار این پایایی )1993 و 1991(
 این اي سازه روایی اند. داده قرار بررسی مورد کرونباخ آلفاي
 پنج و درس 14 در دانشجو 380 بر که پژوهشی در هم ابزار
 وسیله به نظري مدل کاربرد آزمون منظور به تحصیلی رشتۀ

 این در است. گرفته انجام )1993( همکاران و پینتریچ
 براي خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي مقیاس از پژوهش

                                                                 
1. Motivated Strategies and Learning Questionnaire 

 براي و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي متغیر سنجش
 ارزش هاي مقیاس خرده سه از انگیزشی باورهاي سنجش
 بیرونی و درونی هدف گیري جهت و خودکارآمدي تکلیف،
  است. شده استفاده
 مقیاس این خودتنظیمی: یادگیري راهبردهاي مقیاس

 راهبردهاي نامۀ پرسش فرعی هاي نسخه از یکی
 که است اي ماده 31 شامل و است یادگیري خودانگیختۀ

 2خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي گیري اندازه عنوان تحت
 قرار استفاده مورد و شده استخراج )2002( 3چن وسیلۀ به

 اعتباریابی بررسی منظور به حاضر پژوهش در است. گرفته
 به همچنین و تأییدي و اکتشافی عاملی تحلیل از ابزار این

 آلفاي روش با درونی همسانی روش از پایایی بررسی منظور
   است. شده استفاده کرونباخ

 کرونباخ آلفاي روش با مقیاس این پایایی پایایی: الف)
 است. آمده 1 جدول در آن نتایج که است آمده دست به

 از مقیاس این که دهد می نشان پایایی ضرایب هاي شاخص
 از حاصل ضرایب و است برخوردار قبول قابل و کافی پایایی

 قیاس قابل )1993( همکاران و پینتریچ پژوهش نتایج با آن
  است.

 این از آگاهی منظور به اکتشافی: عاملی تحلیل ب)
 دو خیر، یا است مناسب تحلیل انجام براي نمونه آیا که

 بررسی براي شدند. بررسی عاملی تحلیل اي پایه شاخص
 براي و گردید استفاده KMO اندازه از برداري نمونه کفایت
 بارتلت آزمون از همبستگی ماتریس معناداري بررسی
 و میر کایزر، برداري نمونه کفایت شاخص اندازة شد. استفاده
 5بارتلت کرویت آزمون معناداري و 0.666 برابر 4الکین

)0.001p≤، 465= ,df1512.90=��( که دهد می نشان 
 بودند؛ مناسب تحلیل این براي همبستگی ماتریس و نمونه

                                                                 
2. Self-regulated Learning Strategies Scales 
3. Chen 
4. Kaiser-Mryer-Olkin measure of sampling adequacy 
index 
5. Bartlett,s Test of sphericity  

 )1993( همکاران و پینتریچ پژوهش و حاضر پژوهش در تنظیمی خود یادگیري راهبردهاي مقیاس کرونباخ آلفاي ضرایب .1 جدول
  )1993( همکاران و پینتریچ از نقل به پایایی؛ ضریب  معیار انحراف  میانگین  (α)پایایی ضریب  مقیاس خرده

  0.79  9.877  53.90  0.856  فراشناختی دهی خودنظم
  0.76  6.980  35.90  0.811  مطالعه محیط و زمان

  0.69  3.890  13.87  0.792  خودتنظیمی تالش
  0.76  4.233  10.12  0.835  یادگیري در همیاري

  0.52  4.759  15.97  0.760  یادگیري در کمک جستجوي
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 همبستگی قطري مقادیر 1تصویر پاد ماتریس در همچنین
)KMO( نبودند. 0.5 از کمتر که شد بررسی متغیر هر براي 

 ماتریس در نبود. اي گویه هیچ حذف به نیاز بنابراین
 کوچک خیلی ها باقیمانده هم 2شده تولید باز همبستگی

 حل راه هم و شدن عاملی توانایی در دیگري تأیید که بودند
 روش با اصلی هاي مؤلفه تحلیل است. عاملی تحلیل خوب

 و انتخاب ها عامل بین همبستگی احتمال دلیل به ابلیمین
   شدند. استخراج
 ساختار تأیید منظور به تأییدي: عاملی تحلیل ج)

 مدل خودتنظمی، یادگیري راهبردهاي مقیاس هاي عامل
 پژوهش، این شد.در گرفته کار به نیز تأییدي عاملی تحلیل
 8.8 نسخۀ لیزرل افزار نرم از استفاده با تأییدي عاملی تحلیل

 خود یادگیري راهبردهاي مقیاس عاملی پنج الگوي روي بر
 الگو برآورد براي احتمال حداکثر روش از شد. انجام تنظیمی

 بررسی شد. استفاده الگو برازش براي زیر هاي شاخص از و
 مقیاس عاملی پنج الگوي برازش، هاي شاخص مقدار

 نتایج که قرارداد تأیید مورد خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

 است. شده گزارش 2 جدول در آن
 کاي مجذور آماره برازش، هاي آماره ترین مهم از یکی

 برآورد و مشاهده ماتریس تفاوت میزان آماره، این است،
 مجذور نسبت مدل پذیرش براي گیرد. می اندازه را شده
 ).1998 ،3(کالین باشد سه از کمتر باید آزادي درجه به کاي
 هاي نمونه در و است حساس بسیار نمونه حجم به آماره این

 شاخص رو این از و است معنادار معموال صد از تر بزرگ
 در که گونه همان گردد. نمی تلقی الگو برازش براي مناسبی
 مقدار است. 3 از بیشتر مقدار این شود، می مشاهده جدول

 خوبی بسیار برازش که هایی مدل براي RMSEA  شاخص
 خطاهاي 0.08 از باالتر مقادیر و است پایین به 0.05 دارند،

 در مقدار این که آنجا از دهد. می نشان جامعه در را معقولی
 خوبی برازندگی گفت توان می است، 0.06 حاضر پژوهش
 داراي CFI و NFI، NNFI شاخص است. شده مشاهده

 یک به آنها مقدار چه هر که هستند یک تا صفر بین دامنه
 که دهد می نشان را مدل تر مطلوب برازندگی باشد، تر نزدیک

                                                                 
1. Anti-image matrices 
2. Reproduced correlation 
3. Kline 

 به GFI قدر هر هستند. یک به نزدیک شاخص سه هر
 و تر مناسب مدل باشد، تر نزدیک یک به آمده دست

 شاخص که ،AGFI براي مناسب مقدار است. تر برازنده
 مقداري گیرد، می قرار یک و صفر بین و بوده GFI شبیه
 توجه با کلی بندي جمع در باشد. تر نزدیک یک به که است

 مقیاس عاملی تحلیل مدل شده، اشاره هاي شاخص به
  گرفت. قرار تأیید مورد خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 سه از متغیرها این سنجش براي انگیزشی: باورهاي

 گیري جهت و خودکارآمدي تکلیف، ارزش مقیاس خرده
 استفاده یادگیري خودانگیخته راهبردهاي نامه پرسش هدفی
 بررسی منظور به .)1991 وهمکاران، (پینتریچ است شده

 و اکتشافی عاملی تحلیل از مقیاس خرده سه این اعتباریابی
 همسانی روش از پایایی بررسی منظور به همچنین و تأییدي
  است. شده استفاده کرونباخ آلفاي روش با درونی

 آلفاي روش با مقیاس خرده سه این پایایی پایایی: الف)
 آمده 3 جدول در آن نتایج که است آمده دست به کرونباخ

 این که دهد می نشان پایایی ضرایب هاي شاخص است.

 و است برخوردار قبول قابل و کافی پایایی از ها مقیاس خرده
 همکاران و پینتریچ پژوهش نتایج با آنها از حاصل ضرایب

  است. قیاس قابل )1993(
 عاملی تحلیل براي اکتشافی: عاملی تحلیل ب)
 تکلیف، ارزش انگیزشی، باورهاي متغیر سه اکتشافی

 همانند بیرونی و درونی هدف گیري جهت و خودکارآمدي
 یادگیري راهبردهاي مقیاس اکتشافی عاملی تحلیل مراحل

 جداگانه ها مقیاس خرده از یک هر شد. عمل خودتنظیمی
 برداري نمونه کفایت بررسی براي گرفتند. قرار بررسی مورد

 استفاده ها مقیاس خرده از یک هر براي KMO اندازه از
 آزمون از همبستگی ماتریس معناداري بررسی براي و گردید
 پاد ماتریس قطري مقادیر همچنین شد. استفاده بارتلت
 شده بازتولید همبستگی ماتریس در ها باقیمانده و تصویر
 نمونه که دهند می نشان ها بررسی این کل در شدند بررسی

 اندازه است. مناسب تحلیل این براي همبستگی ماتریس و
 معناداري الکین، و میر کایزر، برداري نمونه کفایت شاخص
 در ها مقیاس خرده از یک هر براي بارتلت کرویت آزمون
  است. آمده 4 جدول

 DF ��/�� P-value RMSEA RMR NFI NNFI CFI GFI AGFI �� خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي مقیاس برازش نیکویی هاي شاخص خالصه .2 جدول
760.13  215  3.53  0.00  0.06  0.07  0.93  0.94  0.94  0.85  0.82  
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 نمونه که دهد می نشان )4( جدول در ها شاخص بررسی
 براي است. مناسب تحلیل این براي همبستگی ماتریس و

 روش با اصلی هاي مؤلفه تحلیل از ها مقیاس خرده سه هر
  شد. استفاده وریمکس چرخش
 تأییدي عاملی تحیلی براي تأییدي: عاملی تحلیل ج)

 و خودکارآمدي تکلیف، ارزش انگیزشی، باورهاي متغیر سه
 تأییدي عاملی تحلیل مراحل همانند هدفی گیري جهت

 مقدار شد. عمل خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي مقیاس
 تکلیف، ارزش مقیاس خرده سه در برازش هاي شاخص

 شده گزارش 5 جدول در هدفی گیري جهت و خودکارآمدي
  است.

 آماره مقدار شود، می مشاهده جدول در که گونه همان
 دلیل به ولی است 3 از بیشتر آزادي درجه به کاي مجذور

 این )100 از تر (بزرگ نمونه حجم به آماره این حساسیت
 ).1998 ،1(کالین نیست مدل برازش براي مناسبی شاخص

 بسیار برازش که هایی مدل براي RMSEA شاخص مقدار
 0.08 از باالتر مقادیر و است پایین به 0.05 دارند، خوبی

 این که آنجا از دهد. می نشان جامعه در را معقولی خطاهاي
 برازندگی گفت توان می است، 0.07 حاضر پژوهش در مقدار
 و NFI، NNFI شاخص است. شده مشاهده خوبی نسبتا
CFI سه هر که هستند یک تا صفر بین دامنۀ داراي 

 AGFI و GFI مقدار هستند. یک به نزدیک شاخص
 با کلی بندي جمع در است. تر نزدیک یک به آمده دست به

 تأییدي عاملی تحلیل مدل شده، اشاره هاي شاخص به توجه

                                                                 
1. Kline 

 گیري جهت و خودکارآمدي تکلیف، ارزش مقیاس خرده سه
  گرفت. قرار تأیید مورد هدفی

  
  ها یافته

 تحلیل از ها داده تحلیل براي حاضر پژوهش که آنجا از
 بودن اي فاصله هاي مفروضه ابتدا است، گرفته بهره مسیر
 چندگانه، بودن خطی هم متغیرها، گیري اندازه سطح

 کشیدگی بودن نرمال ،پراکندگی یکسانی مفروضه
 کار سپس شدند. بررسی متغیرها بودن خطی و متغیرها
  گرفت. انجام ها داده تحلیل

 ماتریس 6 جدول متغیرها: همبستگی ماتریس
 باالترین دهد. می نشان بررسی مورد متغیرهاي همبستگی

 درونی هدف گیري جهت رابطۀ به مربوط همبستگی ضریب
 یادگیري راهبردهاي )،=p≤0.66r, 0.01( تکلیف ارزش با
 با تحصیلی عملکرد و )=p≤0.65r, 0.01( تکلیف ارزش با

 ضریب ترین پایین است. )=p≤0.60r,0.01( تکلیف ارزش
 خودکارآمدي با بیرونی هدف گیري جهت بین همبستگی

  ).=0.20r( است
 آموزش متغیرهاي روابط نهایی مدل بررسی

 نفري 280 نمونه در متغیرها بین روابط آزمون ابتدا ترکیبی:
 شد؛ بررسی و ترسیم پیشنهادي مفهومی مدل قالب در

 مدل قالب در و شد حذف معنادار غیر مسیرهاي سپس
 (مسیر) مستقیم اثر نهایی مدل در گرفت. انجام نهایی
 یادگیري راهبردهاي به بیرونی هدف گیري جهت

 به درونی هدف گیري جهت (مسیر) مستقیم اثر خودتنظیمی،
 (مسیر) مستقیم اثر و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

 )1993( همکاران و پینتریچ پژوهش و حاضر پژوهش در انگیزشی باورهاي هاي مقیاس خرده کرونباخ آلفاي ضرایب .3 جدول
  )1993( همکاران و پینتریچ از نقل به پایایی؛ ضریب  معیار انحراف  میانگین  α)( پایایی ضریب  انگیزشی باورهاي

  0.90  8.998  27.23  0.820  تکلیف ارزش
  0.93  8.987  30.96  0.826   خودکارآمدي

  0.74  6.608  21.62  0.715  درونی هدفی گیري جهت
  0.62  7.915  23.79  0.861  بیرونی هدفی گیري جهت

 DF ��/�� P-value RMSEA RMR NFI NNFI CFI GFI AGFI �� هدفی گیري جهت و خودکارآمدي تکلیف، ارزش مقیاس خرده سه برازش نیکویی هاي شاخص خالصه .5 جدول
605.53  112  5.406  0.001  0.07  0.06  0.95  0.96  0.97  0.62  0/78  

 انگیزشی باورهاي مقیاس خرده از یک هر براي بارتلت کرویت آزمون و KMO نمونه کفایت هاي شاخص .4 جدول
  df p-value  �� بارتلت کرویت آزمون )KMO( برداري نمونه کفایت شاخص  ها مقیاس خرده
  0.001  15  785.73  0.834  تکلیف ارزش

  0.001  21  620.62  0.856  خودکارآمدي
  0.001  45  1179.26  0.872  هدفی گیري جهت
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 معنادار که خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي به تکلیف ارزش
  شدند. حذف نبودند

 این در است. شده ارائه )2( شکل در آمده دست به نتایج
 پرانتز خارج اعداد و t معناداري پرانتز داخل مقادیر مدل

  هستند. شده استاندارد مسیر ضرایب
 را نهایی مدل برازش نیکویی هاي شاخص 7 جدول

 قبلی هاي بخش در که هایی مالك به توجه با دهد. می نشان
 توان می جدول؛ هاي یافته و شد بررسی مدل برازش براي
 برازش نیکویی آزمون کلی هاي شاخص که گرفت نتیجه
   دهد. می نشان را ترکیبی آموزش مدل خوب خیلی

 میانی و مستقل متغیرهاي بین روابط نهایی مدل .2 شکل
  ترکیبی آموزش تحصیلی عملکرد وابسته متغیر با

 مسیرها همه شود می مشاهده مدل در که طور همان
 در زا درون بر زا درون و زا درون بر زا برون متغیرهاي تاثیر
 مستقیم، اثرهاي )8( جدول هستند. معنادار )α=0.05( سطح
 نهایی، مدل در را بررسی مورد متغیرهاي کل و مستقیم غیر

 هاي خانه در دهد. می نشان را آنها معناداري و مسیر ضرایب
 خارج اعداد و t معناداري مقادیر پرانتز داخل اعداد جدول
 که طور همان هستند. شده استاندارد مسیر ضرایب پرانتز

 متغیرهاي کل و مستقیم اثرهاي همه شود می مشاهده
 هستند. )≥0.05p( معناداري سطح در زا برون و زا درون

 و زا برون متغیرهاي از مستقیم غیر اثرهاي همه همچنین
 در هستند. معنادار زا درون متغیرهاي بر زا درون متغیرهاي

 متغیر از کل و مستقیم اثر باالترین خودکارآمدي، متغیر
 در همچنین ).=7.92t ،0.40( است درونی هدف گیري جهت
 مستقیم اثر باالترین خودتنظیمی، یادگیري راهبردهاي متغیر

 اثر باالترین )،=9.43t ،0.49( خودکارآمدي متغیر از کل و
 ،0.20( درونی هدف گیري جهت متغیر از مستقیم غیر

6.06t=( .باالترین (وابسته) تحصیلی عملکرد متغیر در است 

 =t,6.59 ،0.45( خودکارآمدي متغیر از کل و مستقیم اثر
0.31، 4.32t=،( متغیر از هم مستقیم غیر اثر باالترین 
 بیشترین ).=5.07t ،0.18( است درونی هدف گیري جهت
 براي ترکیبی آموزش نهایی مدل شده تبیین واریانس مقدار
 تکلیف، ارزش اثرهاي ترکیب حاصل خودکارآمدي، متغیر
 آمد؛ دست به )0.56( بیرونی و درونی هدف گیري جهت

 آموزش نهایی مدل شده تبیین واریانس مقدار همچنین
 حاصل خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي متغیر براي ترکیبی
 و درونی هدف گیري جهت تکلیف، ارزش اثرهاي ترکیب
 مقدار نهایت در آمد. دست به )0.24( خودکارآمدي و بیرونی

 متغیر براي ترکیبی آموزش نهایی مدل شده تبیین واریانس
 تکلیف، ارزش اثرهاي ترکیب حاصل تحصیلی عملکرد
 و خودکارآمدي بیرونی، و درونی هدف گیري جهت

  است. )0.45( خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

 بررسی مورد متغیرهاي همبستگی ماتریس .6 جدول

 گیري جهت  خودکارآمدي  تکلیف ارزش  متغیرها
  درونی هدف

 گیري جهت
  بیرونی هدف

 یادگیري راهبردهاي
  خودتنظیمی

 عملکرد
  تحصیلی

            1  تکلیف ارزش
          1  **0.490  خودکارآمدي

        1  **0.36  **0.660  درونی هدف گیري جهت
      1  **0.450  **0.20  **0.400  بیرونی هدف گیري جهت

    1  **0.480  **0.580  **0.330  **0.650  خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
  1  **0.480  **0.310  **0.490  **0.520  **0.600  تحصیلی عملکرد

0.01**p≤ 0.05*p≤  

 نهایی مدل شده برازش نیکویی هاي شاخص خالصه .7 جدول
 DF ��/�� P-value RMSEA RMR NFI NNFI CFI GFI AGFI ��  ها شاخص

2.51  4  0.627  0.642  0.001  0.015  1.00  1.01  1.00  1.00  0.98  

 تکلیف ارزش

 درونی هدف گیريجهت

 بیرونی هدف گیريجهت

 خودکارآمدي

 راهبردهاي
 خودتنظیمی

 تحصیلی عملکرد
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 نتایج تحقیق هاي فرضیه به توجه با ها: فرضیه آزمون
 آشکار متغیر شش داراي اصلی فرضیۀ آمدند. دست به زیر

 مدل قالب در همدیگر با شده یاد متغیرهاي روابط است.
 مدل خوب برازش گرفت. قرار آزمون مورد پیشنهادي
 آزمون نتایج کرد. تأیید را پژوهش اصلی فرضیۀ پیشنهادي،

 و مسیر ضرایب که است آمده 8 جدول در فرعی هاي فرضیه
 مستقیم غیر و مستقیم اثرهاي براي را آنها معناداري
 و مسیر ضرایب جدول این در دهد. می نشان متغیرها

 مستقیم غیر و مستقیم اثرهاي براي را آنها معناداري
 و تحصیلی عملکرد بر درونی هدف گیري جهت متغیرهاي

 نشان خودکارآمدي و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 کند. می آزمون را دوم و اول فرضیه واقع در که دهد می

 بر درونی هدف گیري جهت مستقیم اثر ها یافته طبق
 ،0.12 مسیر، (ضریب است معنادار و مثبت تحصیلی عملکرد

2.01t=، 0.05p≤.( مقدار t اندازه به ضریب این با متناظر 
 اثر است. رابطه این بودن معنادار دهنده نشان و بزرگ کافی
 از تحصیلی عملکرد بر درونی هدف گیري جهت مستقیم غیر

 راهبردهاي و خودکارآمدي متغیرهاي گري میانجی طریق
 (ضریب است معنادار و مثبت هم خودتنظیمی یادگیري

 گیري جهت مستقیم اثر ).≥5.07t=، 0.01p ،0.18 مسیر،
 معنادار خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر درونی هدف
 غیر اثر اما شد حذف مسیر این نهایی مدل در بنابراین نبود؛

 گري میانجی طریق از درونی هدف گیري جهت مستقیم
 و مثبت خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر خودکارآمدي

 )≥6.06t=، 0.01p ،0.20 مسیر، (ضریب است معنادار
 بر درونی هدف گیري جهت مستقیم اثر همچنین

 ،0.40 مسیر، (ضریب است معنادار و مثبت خودکارآمدي

7.92t=، 0.01p≤.( که طور همان سوم، فرضیه آزمون براي 
 هدف گیري جهت مستقیم اثر شود می مشاهده جدول در

 مسیر، (ضریب است معنادار و مثبت خودکارآمدي بر بیرونی
0.14، 2.96t=، 0.01p≤( هدف گیري جهت مستقیم اثر اما 

 نبود؛ معنادار خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر بیرونی
 مستقیم غیر اثر اما است شده حذف نهایی مدل در بنابراین
 یادگیري راهبردهاي بر بیرونی هدف گیري جهت

 و مثبت خودکارآمدي گري میانجی طریق از خودتنظیمی
  ).≥2.83t=، 0.01p ،0.07 مسیر، (ضریب است معنادار
 در که طور همان پنجم، و چهارم فرضیۀ آزمون در
 عملکرد بر تکلیف ارزش مستقیم اثر شود، می مشاهده جدول

 ،0.12 مسیر، (ضریب است معنادار و مثبت تحصیلی
2.01t=، 0.05p≤.( بر تکلیف ارزش مستقیم غیر اثر 

 ،0.16 مسیر، (ضریب است معنادار و مثبت تحصیلی عملکرد
4.78t=، 0.01p≤.( بر تکلیف ارزش مستقیم اثر 

 ،0.35 مسیر، (ضریب است معنادار و مثبت خودکارآمدي
6.93t=، 0.01p≤.( راهبردهاي بر تکلیف ارزش مستقیم اثر 

 نهایی مدل در بنابراین نبود؛ معنادار خودتنظیمی یادگیري
 تکلیف ارزش مستقیم غیر اثر همچنین اما است شده حذف

 گري میانجی طریق از خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر
 ،0.17 مسیر، (ضریب است معنادار مثبت خودکارآمدي

5.58t=، 0.01p≤.( هفتم، و ششم فرضیۀ آزمون براي 
 مستقیم اثر شود؛ می مشاهده جدول در که طور همان

 عملکرد و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر خودکارآمدي
 مسیر، ضریب ترتیب (به است معنادار و مثبت تحصیلی

0.49، 9.43t=، 0.01p≤ 4.32 ،0.31 مسیر، ضریب وt=، 
0.01p≤.( عملکرد بر خودکارآمدي مستقیم غیر اثر همچنین 

 آنها معناداري و مسیر ضرایب ترکیبی، آموزش نهایی مدل در موجود کل و مستقیم غیر مستقیم، اثر ضرایب .8 جدول
 ��  کل اثر  مستقیم غیر اثر  مستقیم اثر  متغیرها

  از: خودکارآمدي بر
  

    )**6.93( ،0.35  ................  )**6.93( ،0.35  تکلیف ارزش
 )**7.92( ،0.40 ................ )**7.92( ،0.40  درونی هدف گیري جهت  0.56

 )**2.96( ،0.14 ................ )**2.96( ،0.14  بیرونی هدف گیري جهت

 خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر
  از:

   )**5.58( ،0.17 )**5.58( ،0.17 ................  تکلیف ارزش
 )**6.06( ،0.20 )**6.06( ،0.20 ................  درونی هدف گیري جهت  0.24

 )**2.83( ،0.07 )**2.83( ،0.07 ................  بیرونی هدف گیري جهت
 )**9.43( ،0.49 ................ )**9.43( ،0.49  خودکارآمدي

  تحصیلی عملکرد بر
  از:

   )**4.60( ،0.27 )**4.78( ،0.16 )*2.01( ،0.12  تکلیف ارزش
0.45  
  

 )**4.96( ،0.30 )**5.07( ،0.18 )*2.01( ،0.12  درونی هدف گیري جهت
 )**2.70( ،0.06 )**2.70( ،0.06 ................  بیرونی هدف گیري جهت

 )**6.59( ،0.45 )**4.81( ،0.14 )**4.32( ،0.31  خودکارآمدي
 )**5.60( ،0.29 ................ )**5.60( ،0.29  تنظیمی خود یادگیري راهبردهاي

*p≤0.05 **p≤0.01 
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 یادگیري راهبردهاي گري میانجی طریق از تحصیلی
 ،0.14 مسیر، (ضریب است معنادار و مثبت خودتنظیمی

4.81t=، 0.01p≤( راهبردهاي مستقیم اثر نهایت در و 
 معنادار و مثبت تحصیلی عملکرد بر خودتنظیمی یادگیري

   ).≥5.60t=، 0.01p ،0.29 مسیر، (ضریب است
  

  گیري نتیجه و بحث
 عملکرد بینی پیش مدل ارائۀ حاضر، مطالعۀ کلی هدف

 متغیرهاي اساس بر ترکیبی آموزش دانشجویان تحصیلی
 است. خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و انگیزشی باورهاي
 و اجتماعی - شناختی دیدگاه مطالعه، این نظري چارچوب

 انگیزشی عوامل تعامل دربارة که است انتظار -ارزش تئوري
 و یادگیري روي بر مشترك طور به که است شناختی و

 دست به نتایج گذارند. می تأثیر دانشجویان تحصیلی عملکرد
 واقع در که پژوهش پیشنهادي مفهومی مدل برازش از آمده

 که دهد می نشان کرد، می آزمون را پژوهش اصلی فرضیۀ
 اثر واسطۀ خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و خودکارآمدي

 بر بیرونی) و (درونی هدفی گیري جهت و تکلیف ارزش
 خوبی به را خود اي واسطه نقش و هستند تحصیلی عملکرد

 متغیرهاي بین رابطۀ مقدار که این یعنی اند؛ داده نشان
 تأثیر تحت تحصیلی، عملکرد بر مدل آشکار زاي برون

 این است. خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و خودکارآمدي
 با و بود انتظار مورد پژوهشی و نظري مبانی به توجه با یافته

 مورد در انتظار - ارزش تئوري و اجتماعی - شناختی دیدگاه
 دیدگاه دارد. خوانی هم خودکارآمدي و خودتنظیمی یادگیري
 و شناختی فردي درون متغیرهاي اجتماعی - شناختی
 است معتقد و دانند می مؤثر تحصیلی عملکرد در را انگیزشی

 هاي مهارت به تحصیلی موفقیت براي یادگیرندگان که
 این طبق دارند. نیاز انگیزشی تمایالت و باورها شناختی،
 از هاي جنبه توانند می یادگیري فرایند در یادگیرندگان دیدگاه
 کنترل و کارگیري به گزینی، هدف قبیل (از شناخت

 باورهاي قبیل (از انگیزش شناختی)، راهبردهاي
 کمک قبیل (از رفتار عالیق)، تکلیف، ارزش خودکارآمدي،

 استفاده)، زمان و تالش بر نظارت و نگهداري خواستن،
 بر نظارت و ارزیابی قبیل (از یادگیري محیط هاي ویژگی
 کنند. تنظیم و کنترل نظارت، را خود تکلیف) شرایط تغییر

 خودتنظیمی یادگیري از بخشی شناخت کنترل و نظارت
 انجام خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي وسیله به که است
 و شناختی فردي درون عوامل دیدگاه، این بنابراین شود؛ می

 را تحصیلی عملکرد یکدیگر با تعامل با و زمان هم انگیزشی

 انتظار، -ارزش انگیزشی تئوري طبق کنند. می تبیین
 آنها باورهاي با توان می را افراد عملکرد و پایداري انتخاب،

 خوبی به آنها چطور که این  درباره خودکارآمدي) (باور
 در آنها که ارزشی مقدار و دهند می انجام را شان فعالیت
 گیري جهت و تکلیف) ارزش (باور دهند می شان فعالیت
 تئوري این طبق بنابراین کرد؛ تبیین و توضیح آنها هدفی

 یادگیري مدل طبق است. انگیزشی باورهاي از متاثر عملکرد
 و فعال فرایند یادگیري، نیز )2000( پینتریچ خودتنظیمی

 براي را اهدافی فراگیران آن طی که است اي یافته سازمان
 شناخت، تا کنند می سعی سپس و انتخاب خود یادگیري
 کنند. نظارت آن بر و کنترل تنظیم، را خود رفتار و انگیزش

 فرایند طی در هدفی گیري جهت و تکلیف ارزش واقع در
 چگونگی بر و گیرند می شکل خودتنظیمی یادگیري

 این لذا گذارند. می تاثیر خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 مستقیم غیر هم که است اي واسطه متغیر عنوان به راهبردها

 و (درونی هدفی گیري جهت و تکلیف ارزش طریق از
 عملکرد بر ارزشی انگیزشی متغیرهاي عنوان به بیرونی)

 عملکرد بر مستقیم طور به هم و گذارد می تأثیر تحصیلی
 عنوان به نیز خودکارآمدي باورهاي گذارد. می اثر تحصیلی

 شکل خودتنظیمی یادگیري فرایند در انگیزشی عامل
 خود یادگیري راهبردهاي بر مستقیم طور به هم که گیرد می

 غیر طور به هم و است مؤثر تحصیلی عملکرد و تنظیمی
 خود یادگیري راهبردهاي میانجیگري طریق از مستقیم
 بنابراین گذارد؛ می تأثیر تحصیلی عملکرد بر تنظیمی

 همه در تنظیمی خود یادگیري راهبردهاي و خودکارآمدي
 اثرهاي و هستند مؤثر اي پیچیده طور به یادگیري فرایند

 و تعدیل یادگیري بر را محیطی و فردي گوناگون
 کنند. می گري میانجی

 اثرهاي و متغیرها بین روابط مورد در حاصل هاي یافته
 دیدگاه به توجه با همدیگر بر آنها مستقیم غیر و مستقیم
 این با بود؛ انتظار قابل مفهومی مدل در اجتماعی - شناختی

 مباحث از بخشی با مغایرتی تکلیف، ارزش متغیر در حال
 - ارزش تئوري طبق آمده دست به انتظار - ارزش تئوري
 ارزش و خودکارآمدي کنندة تعیین هدفی گیري جهت انتظار،
 تکلیف ارزش باید تئوري این طبق بنابراین است؛ تکلیف

 این که شد می وارد زا درون متغیرهاي جزو خودکارآمدي مثل
 برازش، هنگام در مدل ولی گرفت صورت ابتدا در کار

 انگیزشی باور عنوان به تکلیف ارزش بنابراین نیافت؛ برازش
 نظر در زا برون متغیر صورت به پیشنهادي مدل در ارزشی
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 در یافت. برازش خوب خیلی پیشنهادي مدل و شد گرفته
 که این اول گفت؛ توان می نکته دو مغایرت این توجیه
 به شده اتخاذ وسیع اهداف تئوري، این در هدفی گیري جهت
 شغلی اهداف (مانند کلی حالت در دانشجویان وسیلۀ

 اهداف نظریۀ در شده مطرح اهداف با و است متفاوت)
 اهداف ویگفیلد، هدف نظریۀ در مثال است؛ متفاوت پیشرفت

 عکس بر و شدند گرفته نظر در محدودتري صورت به
 و خودکارآمدي انتظار، –ارزش تئوري در هدفی گیري جهت
 اهداف این احتماالً هستند. اهداف کننده تعیین تکلیف ارزش
 کننده تعیین تنهایی به تواند نمی هدفی) گیري (جهت کلی

 متغیر این واقع در باشد. تکلیف ارزش و خودکارآمدي
 متغیرهاي همه زا برون متغیر عنوان به تنهایی به تواند نمی

 انتظار، -ارزش تئوري در که این دوم کند. تعیین را زا درون
 باور عنوان به دو هر هدفی گیري جهت و تکیف ارزش

 را انتظار - ارزش تئوري در ارزش مؤلفۀ که ارزشی انگیزشی
 مورد در یادگیرنده مختلف دالیل که هستند گیرد؛ برمی در

 دهد. می نشان را تکلیفی یا فعالیت به پرداختن علت
 در انتظار مؤلفه که است انگیزشی باور هم خودکارآمدي

 باور از عبارت و گیرد می بر در را انتظار - ارزش تئوري
 قرار بنابراین است. آینده در موفقیت انتظار دربارة یادگیرنده

 و ردیف یک در هدفی گیري جهت و تکلیف ارزش گرفتن
 درستی کار مفهومی مدل در زا برون متغیري عنوان به هم با

 برازش خوبی به روش این با مدل هم دلیل همین به و بود
 زا برون متغیرهاي عنوان به متغیر دو این گرفتن قرار یافت.

 شناختی دیدگاه با مطابق و همخوان مدل در کننده تعیین و
 در ندارد. دیدگاه این با مغایرتی هیچ و است اجتماعی –

 که گرفت نتیجه توان می پیشنهادي مدل برازش از مجموع
 است گوناگونی متغیرهاي تاثیر از ناشی دانشجویان یادگیري

 تأثیر یکدیگر بر مستقیم غیر و مستقیم صورت به که
 این شوند. می معینی عملکرد موجب نتیجه در و گذارند می

 و انگیزشی باورهاي هاي سازه چگونه که دهد می نشان یافته
 مجموعه یک عنوان به خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

 و کنند می عمل اي پیچیده طور به افراد درون در منسجم
  دهند. می قرار تأاثیر تحت را افراد عملکرد

 فرضیه هفت در اصلی فرضیه مدل، دقیق بررسی براي
 چگونگی بررسی دنبال به نخست فرضیۀ شد. بررسی فرعی
 تحصیلی عملکرد بر درونی هدف گیري جهت بین رابطۀ
 هدف گیري جهت مستقیم اثر که داد نشان نتایج است.

 است. بوده معنادار و مثبت تحصیلی عملکرد بر درونی
 بر درونی هدف گیري جهت مستقیم غیر اثر همچنین
 و خودکارآمدي گري میانجی طریق از تحصیلی عملکرد

 است. معنادار و مثبت هم خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 ؛1999 پینتریچ، (مانند قبلی مطالعات نتایج با ها یافته این

 دستا، ؛2010 کوبلو، و سز دي ؛2008 نی، و الو الیم،
 هدف گیري جهت است. خوان هم )1390 اسفندیاري، ؛1389
 درگیرشدن به فردي درون عامل عنوان به درونی

 و بودن برانگیز چالش دلیل به یادگیري فرایند در دانشجویان
 گیري جهت نظریه طبق بنابراین دارد؛ اشاره شدن متبحر
 که است این بر انتظار اجتماعی -شناختی نظریه و هدف
 رابطۀ تحصیلی عملکرد و درونی هدف گیري جهت بین

 درونی هدف گیري جهت که دانشجویانی آید. دست به مثبتی
 و دارند تکالیف در شدن درگیر براي درونی انگیزش دارند
 و دوك دارد. آنها تحصیلی عملکرد بر مثبتی تأثیر باور این

 که معتقدند )1389 نیکدل، از نقل به ؛1992( سارج
 باورهاي میان رابطۀ تبیین به قادر هدف گیري جهت

 درگیر و (خودکارآمدي) تحصیلی موفقیت دربارة یادگیرنده
 یادگیري (راهبردهاي تکلیف یک انجام در مداومت و شدن

 اثرهاي بررسی دنبال به دوم فرضیۀ است. خودتنظیمی)
 یادگیري راهبردهاي و خودکارآمدي بر درونی گیري جهت

 تأکید از حاکی درونی هدف گیري جهت است. خودتنظیمی
 داد نشان ها یافته است. تبحر کسب و یادگیري بر یادگیرنده

 خودکارآمدي بر درونی هدف گیري جهت مستقیم اثر که
 همکاران و لیم نتایج با یافته این است. معنادار و مثبت

 و حجازي و )1387( همکاران و پور محسن )،2008(
 دوم، فرضیۀ دیگر بخش دارد. خوانی هم )1387( بندي نقش

 بر درونی هدف گیري جهت مستقیم غیر و مستقیم اثر
 داد. قرار آزمون مورد را خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

 بر درونی هدف گیري جهت مستقیم اثر که داد نشان نتایج
 غیر اثر اما نیست معنادار تنظیمی خود یادگیري راهبردهاي

 گري میانجی طریق از درونی هدف گیري جهت مستقیم
 و مثبت خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر خودکارآمدي

 گروت دي و پینتریچ هاي یافته با نتایج این است. معنادار
 و میدلتن )،1996( زیمرمن و پینتریچ )،2010 و1990(

 ولترز و )1999( الیوت )،1998( آرچر و ایمز )،1997( میگلی
 بین مثبت رابطۀ تبیین در دارد. خوانی هم )2004(

 گونه این توان می خودکارآمدي و درونی هدف گیري جهت
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 دانشجو توجه درونی، هدف گیري جهت که کرد گیري نتیجه
 انجام، دست در هاي فعالیت در آموزي مهارت و تسلط به را

 و ها فعالیت آن در شایستگی به یابی دست آنها، پذیري کنترل
 باور ایجاد به منجر نتیجه در و کند می متمرکز ذاتی ارزش
 شود؛ می یادگیرنده در (خودکارآمدي) موفقیت انتظار

 و تسلط بر دانشجو گیري جهت و توجه همچنین
 افزایش باعث ها فعالیت و تکالیف در آموزي مهارت
 در و شود می یادگیري فرایند در شناخت و کنترل ها، ارزیابی

 یادگیري راهبردهاي از استفاده افزایش باعث واقع
 مثبت مستقیم غیر اثر و رابطه بنابراین شود؛ می خودتنظیمی

 یادگیري راهبردهاي با درونی هدف گیري جهت بین
 انتظار مورد خودکارآمدي گري میانجی طریق از خودتنظیمی

   است.
 بر بیرونی هدف گیري جهت مستقیم اثر سوم، فرضیۀ در

 مورد خودکارآمدي و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 تأکید نشانگر بیرونی هدف گیري جهت گرفت. قرار برررسی

 که داد نشان ها یافته است. دیگران تأیید و نمره بر یادگیرنده
 مثبت خودکارآمدي بر بیرونی هدف گیري جهت مستقیم اثر
 بر بیرونی هدف گیري جهت مستقیم اثر اما است معنادار و

 اثر یافتۀ نیست. معنادار خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 نتایج با خودکارآمدي بر بیرونی هدف گیري جهت مستقیم
 و حجازي )،1387( همکاران و پور محسن مطالعات

 معنادار غیر اثر نتایج دارد. خوانی هم )1387( بندي نقش
 خود یادگیري راهبردهاي بر بیرونی هدف گیري جهت

 پینتریچ )،1997( میگلی و میدلتن مطالعات نتایج با تنظیمی
 )1388( کارشکی )،1385( نوشادي و خادمی )،1999(

 هدفی گیري جهت مستقیم غیر اثر معناداري دارد. خوانی هم
 یادگیري راهبردهاي و خودکارآمدي بر بیرونی) و (درونی

 است معنی این به سوم و دوم هاي فرضیه در خودتنظیمی،
 براي الزم ناییتوا دارند باور که فراگیرانی از دسته آن که

 به احتماالً دارند، را تحصیلی تکالیف آمیز موفقیت انجام
 و یافته  تسلط خود تحصیلی تکالیف بر که هستند این دنبال

 موجب گیري جهت این دهند. افزایش را شان شایستگی
 فراشناختی و شناختی راهبردهاي از آنها بیشتر استفاده
 پیشرفت به یابی دست آن پیامد که شود می تر پیشرفته
 موضوع آن در تا کنند می تالش یا و است باالتر تحصیلی
 به و باشند داشته خود همساالن به نسبت بهتر عملکرد
 این که کنند. تأیید را آنها دیگران و یابند دست موفقیت

 یا باال سطح راهبردهاي از فرد اینکه به بسته گیري جهت

 منجر ترتیب به تواند می نهایت در و کند استفاده پایین سطح
 تبیین در گردد. نامطلوب یا مطلوب تحصیلی پیشرفت به

 توان می خودکارآمدي با بیرونی هدف گیري جهت بین رابطۀ
 از بیرونی هدف گیري جهت که کرد گیري نتیجه گونه این

 و نتایج سمت به دانشجو توجه هدایت و گیري جهت طریق
 کسب خاطر به نتایج این ارزش و نتایج کسب امکان نمره،

 (خودکارآمدي) موفقیت انتظار باور دیگران، به نسبت برتري
 گیري جهت مثبت رابطۀ بنابراین برد؛ می باال را دانشجو
 توجیهی در است. انتظار مورد خودکارآمدي با بیرونی هدف
 است، رقابتی ما کشور آموزشی نظام اینکه به توجه با دیگر

 و شایستگی مالك دانشجویان و آموزان دانش نمرات
 باعث نیز باالتر نمرات کسب است. تحصیلی توانمندي
 از برخی بنابراین گردد؛ می فراگیران خودکارآمدي افزایش

 نمرات طریق از شایستگی کسب دنبال به که دانشجویان
 در هستند. بیرونی هدف گیري جهت داراي هستند، باال

 گیري جهت مستقیم غیر اثر سوم فرضیۀ از دیگري بخش
 طریق از خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر بیرونی هدف

 نتایج گرفت. قرار آزمون مورد خودکارآمدي گري واسطه
 بر بیرونی هدف گیري جهت مستقیم غیر اثر که داد نشان

 است. معنادار و منفی هم خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي
 این توجیه در دارد. خوانی هم )1389( دستا نتایج با یافته این

 پایینی خودکارآمدي باور که دانشجویانی گفت توان می یافته
 به ندارند؛ را خاصی تکالیف انجام توانایی معتقدند و دارند

 درس آن در قبولی نمره گرفتن براي فقط زیاد احتمال
 بی دیگران نظر در اینکه از دانشجویان این کنند. می تالش
 آنها اصلی هدف یعنی کنند؛ می پرهیز آیند، نظر به کفایت
 است، دیگران نامطلوب قضاوت و شکست از اجتناب صرفا

 هدف گیري (جهت بیرونی انگیزة با ها آن که این دلیل به
 دروس ذهنی مرور و حفظ به فقط خوانند، می درس بیرونی)
 استفاده شناختی عمیق و پیشرفته راهبردهاي از و پرداخته

 یادگیري راهبردهاي از دانشجویان این واقع در کنند. نمی
 گیري جهت بنابراین کنند؛ می استفاده کمتري خودتنظیمی

 خودکارآمدي طریق از مستقیم غیر طور به بیرونی هدف
 منفی اثر خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر پایین
  گذارد. می

 ارزش مستقیم غیر و مستقیم اثر چهارم فرضیۀ در
 که گرفت قرار بررسی مورد تحصیلی عملکرد بر تکلیف
 ارزش مستقیم غیر و مستقیم اثر که داد نشان ها یافته

 این است. معنادار و مثبت تحصیلی عملکرد بر تکلیف
 )،1999( پینتریچ )،1983( همکاران و اکلز نتایج با ها یافته
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 و )2008( همکاران، و الیم و )2004( همکاران و گرین
 نشان یافته این دارد. خوانی هم )1393( معینی و پور سعیدي

 دارند؛ باالتري تکلیف ارزش که دانشجویانی که دهد می
 کسب اند، کرده مثبت گذاري ارزش درسی تکالیف از یعنی

 دادند ترجیح نیاوردنش دست به بر را تکالیف آن در موفقیت
 عملکرد بر باور این دارند. تکالیف اهمیت و جذابیت به باور و

 طریق از تکلیف ارزش لذا دارد. مستقیم تأثیر آنها تحصیلی
 و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر تأثیرگذاري

 مستقیم غیر تأثیر تحصیلی عملکرد بر خودکارآمدي
 فهم جهت در انگیزش ایجاد طریق از هم و گذارد می

 مثبت مستقیم تاثیر یادگیري در پشتکار و مداومت و مطالب
 مستقیم اثر پنجم فرضیۀ در دارد. تحصیلی عملکرد بهبود بر
 یادگیري راهبردهاي بر تکلیف ارزش مستقیم غیر و

 این گرفت. قرار آزمون مورد خودکارآمدي و خودتنظیمی
 راهبردهاي بر تکلیف ارزش مستقیم اثر که داد نشان ها یافته

 ارزش مستقیم اثر اما نیست معنادار خودتنظیمی یادگیري
 بخش در است. معنادار و مثبت خودکارآمدي، بر تکلیف
 بر تکلیف ارزش مستقیم غیر اثر پنجم فرضیۀ از دیگري

 گري واسطه طریق از تنظیمی خود یادگیري راهبردهاي
 که داد نشان ها یافته گرفت. قرار آزمون مورد خودکارآمدي

 یادگیري راهبردهاي بر تکلیف ارزش مستقیم غیر اثر
 و مثبت خودکارآمدي گري واسطه طریق از خودتنظیمی

 ویگفیلد و اکلز مطالعات نتایج با ها یافته این است. معنادار
 و لیم )،1983( همکاران و اکلز )،1999( پینتریچ )،1995(

 تفسیرهاي تکلیف، ارزش دارد. خوانی هم )2008( همکاران
 را تکلیف بودن مفید و جذابیت سودمندي، از دانشجویان

 موجب که است مشوقی تکلیف ارزش واقع در کند. می بازگو
 تکلیف در عمیق شناختی درگیري و عالقه توجه، جلب
 با فراگیران که است باور این بر )2000( پینتریج شود. می

 مطالب کردن پردازش و حفظ در تکلیف، در باال عالقۀ
 عالقۀ دارند. خوبی پردازش و کنند می ایجاد بیشتري ارتباط

 است؛ ارتباط در بهتر شناختی راهبردهاي و تالش با باال
 دي و پینتریچ دهد. می گسترش را عمیقی یادگیري بنابراین
 باور که فراگیرانی که کردند بیان )2010 و 1990( گروت
 فراشناختی هاي فعالیت در بیشتر است، ارزش با تکلیف دارند
 استفاده بیشتري نظارتی راهبردهاي از شوند؛ می درگیر

 نتیجه در و دارند تکالیف انجام در موفقیت به باور و کنند می
  هستند. برخوردار باالتري تحصیلی پیشرفت از

 راهبردهاي بر خودکارآمدي مستقیم اثر ششم فرضیۀ در
 قرار بررسی مورد تحصیلی عملکرد و خودتنظیمی یادگیري

 بر خودکارآمدي مستقیم اثر که داد نشان ها یافته گرفت.
 تحصیلی عملکرد بر هم و خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي

 خودکارآمدي مثبت مستقیم اثر نتایج است. معنادار و مثبت
 و زیمرمن هاي یافته با خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر

 )،2010 ،1990( گروت دي و پینتریچ )،1990( پونز مارتینز
 پاجارس )،1996( همکاران و میلر )،1991( گارسیا و پینتریچ

 )،1988( همکاران و میس )،1988( آرچر و ایمز )،1999(
 استفنر و آرتینو )،2004( زیمرمن و کلري )،2000( زیمرمن

 همکاران و عابدي و )2011( کارابنیک و بیگر و )2009(
 نشان خود مطالعات در محققان این دارد. خوانی هم )1394(

 با محکمی کنندگی بینی پیش ارتباط خودکارآمدي، که دادند
 دارد. فراشناختی و شناختی راهبردهاي از استفاده

 در موفقیت حصول دربارة شخصی باورهاي بر خودکارآمدي
 با دانشجویان دارد. اشاره دانش از معین حوزه در تکالیف

 و شناختی راهبردهاي انواع فعاالنه باال، خودکارآمدي
 با افراد به نسبت افراد این گیرند. می کار به را فراشناختی

 باورهاي بیشتري ظرافت و دقت با پایین، خودکارآمدي
 باورهاي با دانشجویان کنند. می تنظیم را خودشان انگیزشی

 درسی تکالیف انجام عهدة از معتقدند باال خودکارآمدي
 از درس آن مطالعۀ و یادگیري براي و آیند برمی خاصی

 یادگیري آهنا کنند می استفاده یادگیري پیچیده راهبردهاي
 بیشتر ذهنی تالش مستلزم که را انگیز چالش و بدیع مطالب
 بیشتري وقت باشند مجبور اگر حتی دهند می ترجیح است؛

 قویی اثر خودکارآمدي بنابراین کنند؛ آن یادگیري صرف را
 اثر نتایج همچنین دارد. خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي بر

 هاي یافته با تحصیلی عملکرد بر خودکارآمدي مستقیم
 و مالتن )،1990( همکاران و رنجر -برس )،1986( بندورا

 پاجارس )،2002 نیولن، و ونگ از نقل به ؛1991( همکاران
 شانک و پینتریچ )،1995( کرانزلر و پاجارس )،1994( میلر و
 شانک و پاجارس )،1999؛ پینتریج، از نقل به ؛1996(
 همکاران و لیم )،2007( مورتنی میک و داونی )،2001(
 و گرونچل )،2013( وکاتب شعبانی قوام، مجرد، )،2008(

 و حجازي )،1387( همکاران و پور محسن )،2016( همکاران
 در دارد. خوانی هم )1390( اسفندیاري )،1387( بندي نقش
 این بر افراد که هنگامی که گفت توان می یافته این تبیین
 انجام براي الزم هاي توانایی و ها قابلیت که باشند باور

 وقت تکالیف آن انجام براي دارند، را هایی فعالیت یا تکالیف
 دست بهتري نتایج به نهایت در و کنند می صرف بیشتري

 انگیزش، تفکر، بر خود، از فرد ادراك لذا کرد؛ خواهند پیدا
 فرد مثال، عنوان به گذارد. می تأثیر فرد عملکرد و هیجانات
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 یک براي حتی است ممکن پایین سطح خودکارآمدي داراي
 اندازه هر که کند می فکر زیرا نکند، آماده را خودش امتحان
 به ؛2004 (سانتروك، داشت نخواهد اي فایده بکشد، زحمت

 از برخوردار شخص مقابل، در ).1387 سیف، از نقل
 است. تر موفق و امیدوارتر کارها انجام در باال خودکارآمدي

 پایین سطح خودکارآمدي وسیلۀ به ما یادگیري ترتیب، بدین
 افزایش باال سطح خودکارآمدي وسیلۀ به و شود می محدود

 اثر ششم فرضیۀ از دیگري بخش در ).1387 (سیف، یابد می
 طریق از تحصیلی عملکرد بر خودکارآمدي مستقیم غیر

 آزمون مورد خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي گري واسطه
 مستقیم غیر اثر که داد نشان ها یافته گرفت. قرار

 گري واسطه طریق از تحصیلی عملکرد بر خودکارآمدي
 با یافته این است. معنادار و مثبت خودتنظیمی یادگیري

 )،1994( میلر و پاجارس )،1990( زیمرمن مطالعات نتایج
 و حجازي )،2004( ولترز، )،2001( شانک و پاجارس

 خوانی هم )1393( معینی و پور سعیدي )1387( بندي نقش
 نقش خودکارآمدي )2004( ولترز پژوهش نتایج طبق دارد.

 ارتقاي و کند می بازي شناختی فرایند در اي کننده تسهیل
 از استفاده افزایش به منجر خودکارآمدي باورهاي

 عملکرد سطح نتیجه در و شود می شناختی راهبردهاي
 که است معنی بدان این دهد. می ارتقاء را فراگیران

 هم باید تحصیلی موفقیت به رسیدن براي یادگیرندگان
 ها فعالیت و تکالیف انجام در موفقیت به مثبت باور و تمایل

 در باشند. داشته را الزم فراشناختی و شناختی مهارت هم و
 خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي مستقیم اثر هفتم فرضیۀ

 نشان ها یافته گرفت. قرار بررسی مورد تحصیلی عملکرد بر
 بر خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي مستقیم اثر که داد

 نتایج با ها یافته این است. معنادار و مثبت تحصیلی عملکرد
 )،1986( پونز مارتینز و زیمرمن )،1986( پینتریچ مطالعات
 همکاران و گرین )،2010 و 1990( گروت دي و پینتریچ

 همکاران و وینترز )،1994( زیمرمن و شانک )،2004(
 )،2013( همکاران و مجرد )،2009( دیگناس و پرلز )،2008(

 )،2016( همکاران و گرونچل )،2016( همکاران و ترویلت

 خوانی هم )1387( بندي نقش و حجازي )،1386( حسینی
 و ذهن به دادن نظم با خودتنظیم یادگیري راهبردهاي دارد.
 یادگیري فرایند بر تا سازد می قادر را آنان افراد، مطالعۀ نوع

 کنند. ریزي برنامه آن براي و شوند مسلط خود مطالعۀ و
 استفاده بیشتري خودتنظیمی راهبردهاي از که دانشجویانی

 سعی مطالعه هنگام یا مدرس تدریس هنگام در کنند، می
 ایجاد اطالعات، کردن معنادار با زمان همان در کنند می

 فرایند این چگونگی کنترل قبل، اطالعات با منطقی ارتباط
 عملکرد و بگیرند یاد را مناسب یادگیري محیط ایجاد و

 یادگیري راهبردهاي بنابراین ببرند؛ باال را خود تحصیلی
 تحصیلی عملکرد بر مثبتی و قوي اثر تنظیمی خود

 متغیرهاي دربارة کلی گیري نتیجه یک در دارد. دانشجویان
 که گفت توان می ترکیبی آموزش مدل در زا درون و زا برون
 راهبردهاي و خودکارآمدي و درونی هدف گیري جهت

 تحصیلی عملکرد بر تاثیر بیشترین خودتنظیمی یادگیري
 هر در دانشجویان عملکرد بهبود به کمک و مداخله لذا دارد؛

 انجام تاثیرگذار متغیرهاي این با مطابق باید آموزشی سیستم
 در دانشجویان تحصیلی عملکرد اگر مثال عنوان به گیرد.

 به باید باشد، داشته اهمیت برایمان ترکیبی آموزش سیستم
 هدف گیري جهت متغیرهاي بر تأثیرگذاري و مداخله دنبال

 خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي و خودکارآمدي درونی،
 طراحی با و مختلف هاي روش به و باشیم دانشجویان

 کیفیت، با پشتیبانی و انگیزشی آموزشی، هاي سیستم
 راهبردهاي و خودکارآمدي درونی، هدف گیري جهت

 شاهد تا دهیم افزایش و تقویت را خودتنظیمی یادگیري
 آموزشی سیستم این در دانشجویان بهتر تحصیلی عملکرد
 ها یافته این تأیید براي بیشتري خیلی تحقیقات البته باشیم.
 در تري وسیع تحقیقات همچنین و هست ضروري و الزم
 سیستم در تحصیلی عملکرد بر مؤثر اساسی متغیرهاي سایر

 در تغییرات شاهد روز هر (که ترکیبی آموزشی
 آموزشی جدید هاي سیستم و آموزشی هاي تکنولوژي

 مسئولیت با و متعهد دانشجویان که است نیاز مورد هستیم)
  دهیم. جامعه تحویل خالق و دقیق علمی دید با

  

  منابع
 خودکارآمدي باورهاي مدل ارزیابی ).1390( محمد اسفندیاري،

 عنوان به عملکردي اهداف و پیامد انتظارات دانشجویان،
 ارشد. کارشناسی نامه پایان تحصیلی. پیشرفت کننده تعیین

 معلم. تربیت دانشگاه
 ادراك ساختاري الگوي ).1387( زهرا بندي، نقش و الهه حجازي،
 نظم خود و خودکارآمدي پیشرفت، اهداف کالس، ساختار از

 ،10 سال شناختی، علوم هاي تازه ریاضی، درس در بخشی
  .38-27 صفحه ،4 شماره

 و انگیزشی باورهاي رابطه بررسی ).1386( اخترالسادات حسینی،
 سال دختران ریاضی درس عملکرد با یافته خودنظم یادگیري

 دانشگاه ارشد. کارشناسی نامه پایان تهران. شهر متوسطه اول
 مرکزي. تهران واحد اسالمی آزاد
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 راهبردهاي و پیشرفت اهداف نقش ).1389( مهدي دستا،
 ریاضی عملکرد و ریاضی مسائل حل عملکرد در خودتظیمی

 کارشناسی نامه پایان یزد. شهر دبیرستان پایه آموزان دانش
 تهران. معلم تربیت دانشگاه ارشد
 راهبردهاي و انگیزشی باورهاي بررسی ).1382( خدامراد رحمانی،

 و ریاضی درس در تحصیلی پیشرفت با خودتنظیمی یادگیري
 نامه پایان بینا. و نابینا راهنمایی دورة آموزان دانش بین تاریخ

 و تربیتی علوم دانشکده ارشد. کارشناسی کارشناسی
 شیراز. دانشگاه شناسی روان
 اثربخشی بررسی ).1393( فاطمه میرمعینی، و بهمن پور، سعیدي

 الگوي بر مبتنی خودگران یادگیري هاي مؤلفه آموزش
 ریاضی، درس نمرة میزان و درونی گذاري ارزش بر پینتریچ
 شماره دوم، سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش
 .64-54 ص هفتم،

 صیف، و مهران اللهی، فرج بهمن؛ پور، سعیدي صمد؛ عابدي،
 هوشی، باورهاي بین روابط یابی مدل ).1394( محمدحسن

 یادگیري راهبردهاي با انگیزشی و شناختی معرفت
 در پژوهش نور. پیام دانشگاه دانشجویان خودتنظیمی

 ص هشتم، شماره دوم، سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري
44-68.  

 قاضی و جواد اي، اژه نقی؛ علی سید خرازي، حسین؛ کارشکی،
 محیطی ادراکات رابطۀ ).1388( محمود طباطبایی،
 آزمون خودتنظیمی: یادگیري و انگیزشی باورهاي خانوادگی،

  .205- 190 ،50شناسی. روان فصلنامه علّی. الگوي یک
 نقش ).1387( علیرضا کیامنش، و الهه حجازي، مریم؛ پور، محسن

 در پایداري و راهبردهاي پیشرفت، اهداف خودکارآمدي،
 سوم سال آموزان دانش ریاضی درس در تحصیلی پیشرفت
 هاي نوآوري فصلنامه تهران. شهر ریاضی رشته متوسطه
  .35-9 ص پنجم. سال ،16 شماره آموزشی.

 و کالس محیط از ادارك رابطه بررسی ).1389( فریبرز نیکدل،
 تحصیلی) خودپنداره و هدف گیري (جهت انگیزشی باورهاي

 نقش خودگردان: یادگیري و تحصیلی هاي هیجان با
 دکتري رساله نامه پایان تحصیلی. هاي هیجان اي واسطه

  تهران. دانشگاه تربیتی. علوم و شناسی روان دانشکده
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