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Abstract
Over the past two decades, the application of the concept of academic enthusiasm
has become very common; Because one of the important factors in students'
academic achievement is academic enthusiasm. Enthusiasm as a result of
participation in education occurs when knowledge and learning are valued and
applied by the student. Enthusiasm is the interaction of energy and time students
devote to educational activities. Enthusiasm refers to a student's commitment or
investment in learning activities and is more than a transient emotional state, it
refers to a contagious, emotional-cognitive state of focus that focuses on a
particular subject, event, or behavior. This concept has been proposed as a metaconcept that includes behaviors, cognitions, and emotions. Academic enthusiasm
increases students' awareness of university, strengthens their effort and energy to
learn, and allows them to explore different learning processes and their future.
One of the important psychological variables that can increase the effect of
enthusiasm is academic self-efficacy. Self-efficacy is one of the cognitivemotivational strategies that includes judging people about their ability to organize
and execute a series of tasks to achieve certain types of performance and play an
effective role in determining the level of student effort in learning activities.
Another important factor that can affect academic enthusiasm is self-regulation.
Self-regulatory skills focus on the role of the individual in the learning process
and include strategies that students use to adjust their cognitions. Students' selfregulatory skills are affected by self-efficacy; and can increase academic
enthusiasm. Thus, students' self-regulation can play a mediating role in the
relationship between self-efficacy and academic enthusiasm. Therefore, the
present study intends to examine the effect of self-efficacy on academic
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enthusiasm by considering the mediating role of self-regulatory in students of
English as a foreign language at University of Kurdistan.
The method of the present study is quantitative which was analyzed with
practical purposes using structural equation modeling (SEM) technique and
maximum likelihood method. The statistical population included all students of
English as a foreign language at University of Kurdistan in the academic year
2019-2020. The research sample was selected based on Krejcie and Morgan table
using random sampling method. In the data collection stage, 289 questionnaires
were collected from which 16 questionnaires were excluded in the analysis
process due to deficiencies in completing the questionnaires and having missing
data. Finally, 273 questionnaires were analyzed as the final data. The instrument
used in the present study was a questionnaire. To measure academic self-efficacy,
the Jinks and Morgan Academic Self-Efficacy Questionnaire, which had 30 items
and three subscales of talent, context, and effort. The Cronbach's alpha obtained
for the present questionnaire was 0.61. To measure academic enthusiasm,
Fredricks et al.'s Student Enthusiasm Questionnaire, which had 15 items and three
subscales of behavioral, emotional and cognitive, was used and Cronbach's alpha
obtained for this questionnaire was 0.73. To assess self-regulation skills, Bouffard
et al.'s self-regulatory questionnaire which has 14 items and has three subscales
of cognitive, metacognitive and motivational, was used and the Cronbach's alpha
value obtained for this questionnaire was 0.63. SPSS software version 23 was used
for descriptive reporting of the data and AMOS software version 23 was used to
test the relationships between variables.
The results of the present study showed that the chi-square on the degree of
freedom (CMIN/DF) is 1.39; root mean square error of approximation (RMSEA)
is 0.044; The root mean square residual (RMR) is 0.055; The normed fit index
(NFI) is 0.937; Incremental fit index (IFI) is 0.981; Tucker - Lewis index (TLI) is
0.971; Comparative Fit Index (CFI) is 0.981; The Parsimony Normed Fit Index
(PNFI) is 0.624; And the Parsimony Comparative Fit Index (PCFI) is 0.654. These
results indicate the acceptable fit of the model with the research data, and the
conceptual model of the research is confirmed. Moreover, the results of the
significance test of path coefficients indirectly and as a total effect showed that
the explained path coefficient of the relationship between academic self-efficacy
and academic enthusiasm with the role of indirect self-regulatory mediator is
significant with a coefficient of 0.42 and total effectiveness with a coefficient of
0.89.
Explaining the relationship between academic self-efficacy and academic
enthusiasm, it can be stated that since enthusiasm among students causes them to
grow in the framework of scientific activities and get rid of negative situations
such as academic reluctance, so self-efficacy has a positive effect over academic
enthusiasm and is a factor for planning and controlling students in order to
maintain and prevent distraction from doing homework. Explaining the
relationship between academic self-efficacy and self-regulation, it can be stated
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that according to Bandura theory of self-efficacy, students who feel that learning
ability is acquired are more internally aroused and show higher levels of selfefficacy in learning situations. High self-efficacy can provide the ground for the
application of high-level cognitive strategies (such as metacognitive selfregulation), because engaging in self-regulation requires empowering oneself,
having a lot of perseverance and patience, and a desire to stay in task. Explaining
the relationship between self-regulation and academic motivation, it can be said
that students who have self-regulatory skills in dealing with problems are
independent, self-taught and able to use a variety of learning strategies and show
more enthusiasm in university. Therefore, in order to increase the enthusiasm in
the university, students can increase their self-regulation skills.
Therefore, by paying more attention to students' enthusiasm for university and
promoting students' enthusiasm for university and education, it is possible to have
a positive effect on students' academic success in their academic levels. In fact,
academic enthusiasm as an important factor and driving force to drive students is
very effective on the success and academic success of students, which can be
improved based on self-efficacy and strengthening self-regulation skills. In other
words, paying attention to the improvement of students' self-efficacy skills will
lead to the improvement of their academic enthusiasm and ultimately improve the
progress and academic success of students. So, efforts should be focused on the
importance of paying more attention to academic enthusiasm as an important and
effective factor that has a significant impact on students' academic progress. This
important factor, academic enthusiasm, can be improved through self-efficacy and
self-regulation. In cases where these two factors of self-efficacy and selfregulation are combined, they will have a higher impact and role in improving
academic enthusiasm.
Keywords: Academic Self-Efficacy, Self-Regulation, Academic Enthusiasm,
English language students.
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بررسی رابطه میان خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با توجه به
نقش میانجی خودتنظیمی در میان دانشجویان رشته زبان انگلیسی
یاسر صیادی ،۱حبیب

سلیمانی*۲

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با توجه به نقش میانجی
خودتنظیمی در میان دانشجویان کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 98/99
بود .جامعهی آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان
به تعداد  423نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونهگیری تصادفی تعداد  203نفر
بهعنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای پژوهش ،از پرسشنامههای خودکارآمدی
تحصیلی جینکز و مورگان؛ اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران؛ و پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران
استفاده شد و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش
نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است و تمامی ضرایب مسیر معنیدار بوده است ( t ≥ 1.96; P

 .)≤ 0.01بر اساس نتایج ،خودکارآمدی تحصیلی با ضرایب  0.47و  0.69به ترتیب اشتیاق تحصیلی و
خودتنظیمی را بهطور مستقیم تبیین میکند؛ و خودتنظیمی با ضریب اثر  0.62بهطور مستقیم بر اشتیاق
تحصیلی اثرگذار است .همچنین نتایج نشان داد که ضریب مسیر تبیین شدهی رابطهی خودکارآمدی تحصیلی
با اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی خودتنظیمی بهصورت غیرمستقیم با ضریب  0.42معنیدار بود.
واژههای کلیدی :خودکارآمدی تحصیلی ،خودتنظیمی ،اشتیاق تحصیلی ،دانشجویان رشته زبان انگلیسی.
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مقدمه و بیان مسئله
(Sedláček & Šeďova,

در طی دو دهه گذشته ،کاربرد مفهوم اشتیاق تحصیلی بسیار رایج شده است
)2020؛ زیرا یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،اشتیاق تحصیلی 1است که پیشبینی
کننده مهمی برای پیشرفت دانشجویان است (Sedláček & Šeďova, 2020; Attard & Holmes,
 2020; Larrain, Freire, López & Grau, 2019; Šeďova et al., 2019; Webb et al, 2014).تا جایی
که از اشتیاق دانشجو به دانشگاه بهعنوان یك منادی مهم در یادگیری یاد میشود ).(Zyngier, 2008
اشتیاق در نتیجه مشارکت در زمینه آموزشی زمانی اتفاق میافتد که دانش و یادگیری توسط دانشجو
ارزشگذاری و به کار گرفته شود ).(Attard & Holmes, 2020
اشتیاق عبارت است از تعامل انرژی ،وقت و زمانی که دانشجویان به فعالیتهای آموزشی اختصاص
میدهند ) .(Conner, 2016اشتیاق را بهعنوان تعهد یا سرمایهگذاری دانشجو در رابطه با فعالیتهای
یادگیری است و چیزی بیش از یك وضعیت هیجانی گذرا و خاص است و به یك حالت پایای سرایت
کننده و هیجانی  -شناختی اشاره دارد که روی یك موضوع ،واقعه یا رفتار خاص متمرکز میشود
) .(Akomolafe, Ogunmakin & Fasooto, 2013این مفهوم بهعنوان یك فرا  -مفهوم مطرحشده
است که شامل رفتارها ،شناختها و عواطف میشود ;(Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004
) .Wang, Fredricks, Hofkens & Linn, 2016در واقع ،اشتیاق بهعنوان یك ساختار چندبعدی که
شامل سطوح رفتاری ،شناختی و عاطفی است و منجر به یك رابطه عمیقتر دانشجو با دروس میشود.
بررسی اشتیاق بهعنوان ترکیبی از رفتار ،احساسات و شناخت مسلماً با ارزشتر از کاوش در مؤلفهها
به صورت جداگانه است ،زیرا در واقعیت این عناصر بهشدت با هم مرتبط هستند (Fredricks et al,
) .2004; Attard & Holmes, 2020اشتیاق تحصیلی سازهای چندبعدی است که دارای سه بعد
شناختی ،عاطفی و رفتاری است ) (Bitsika, Sharpley & Peters, 2010ابعاد شناختی (نیرو گذاری
روان شناختی در امر یادگیری) ،عاطفی (احساسات و عالیق مثبت نسبت به تحصیل) ،رفتاری (انجام
دادن به موقع و از روی رغبت تکالیف) ،هرکدام به نحوی عملکرد تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار
میدهد.
دانشجویانی که اشتیاق تحصیلی بیشتری دارند ،توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات
مورد هدف یادگیری دارند و از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میکنند و در آزمون
عملکرد بهتری دارند ) .(Choy, 2013اشتیاق تحصیلی ،آگاهی دانشجویان را نسبت به دانشگاه افزایش
میدهد ،تالش و انرژی آنها به یادگیری را تقویت میکند و به آنها اجازه میدهد تا فرایندهای
مختلف یادگیری و آیندهی خود را بررسی کنند ) .(McFerren, 2016با وجود اشتیاق دانشجویان به
دانشگاه ،دانشجویان بهطور منظم سر کالس حاضر میشوند ،بر موضوعات یادگیری تمرکز میکنند و
1. Academic Engagement
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بر مقررات دانشگاه پایبندند و در نهایت نمرات باالتری را کسب میکنند و در آزمونهای استاندارد
شده پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری دارند (Caraway, Tucker, Reinke & Hall, 2003; Wang
&Holcombe, 2010).

یکی از متغیرهای مهم روانشناختی که میتواند اثر اشتیاق را بهنوعی افزایش دهد ،خودکارآمدی
تحصیلی است ) .(Dehghanizadeh & Hossein Chari, 2012خودکارآمدی مفهومی مهم و کلیدی
در نظریه شناختی اجتماعی بندورا است .بر اساس نظریه شناختی ،اجتماعی بندورا ،باورهای
خودکارآمدی یکی از راهبردهای شناختی-انگیزشی است که شامل قضاوت افراد در مورد
تواناییهایشان برای سازمان دهی و اجرای یك سلسله کارها برای رسیدن به انواع عملکرد تعیینشده
است و نقش مؤثری در تعیین میزان تالش دانشجویان در فعالیتهای یادگیری دارند (Galla, Wood,
) .Tsukayama, Har, Chiu & Langer, 2014خودکارآمدی در زمینهی تحصیلی ،به باورهای
دانشجویان در مورد توانایی خود برای موفقیت در موضوعهای تحصیلی ،زمینههای درسی و
خودتنظیمی در فعالیتهای یادگیری و مطالعه تأکید دارند (Giunta, Alsandri, Gerbino, Canaseri,
) .Ziofano & Capara, 2013دانشجویان خودکارآمد به خاطر اعتقادی که به تواناییهای خود دارند
از حل مسائل چالشانگیز بیشتر استقبال میکنند )Alton Sue, Seaman, Ekcey, .(Diset, 2011
) Attic & Gokman (2010خودکارآمدی تحصیلی را از مفاهیم مرتبط با آموزش میدانند که به باور
دانشجو ،راجع به توانایی رسیدن به مقطع معینی از تکلیف اشاره دارد؛ در این راستاElyas (2008) ،
خودکارآمدی تحصیلی را اعتماد دانشجو نسبت به توانایی خود برای موفقیت در تکالیف مشکل میداند
).(Quoted from Niroumand Ali Babalu, 2018

خودکارآمدی تحصیلی به تعداد مهارتهایی که در شخص وجود دارد ،مربوط نمیشود ،بلکه به
باورهایی همچون مطالعه کردن ،انجام فعالیتهای پژوهشی ،پرسیدن سؤال در کالس درس ،ارتباط
موفقیتآمیز با اساتید ،برقراری روابط دوستانه با دیگر دانشجویان ،گرفتن نمره خوب ،شرکت در بحث
کالسی و  ...اشاره دارد که شخص این باور را دارد که تحت شرایط خاص و موقعیتهای تحصیلی
میتواند آنها را انجام دهد .کسانی که خودکارآمدی پایینی دارند ،بهآسانی در برخورد با سدها یا
شکستها دل سرد میشوند)(Bandura, 1997 quoted from Saadat, Asghari & Jazayeri, 2015؛
لذا انتظار میرود افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند ،اشتیاق تحصیلی بیشتری داشته باشند .چنین
تأثیری در پژوهشهای (Eugene, Anishi & Tiwima, 2013; Bersou, 2007; Barton & Pauling,
2005; Lavasani, Ejei & Afshari, 2009; Zahed, Karimi Yousefi & Moeini Kia, 2015; Patrick
 et al., 2007; Tanaw, 2015).قابلمشاهده است و بیانکننده تأثیر مثبت خودکارآمدی تحصیلی بر

اشتیاق تحصیلی دانشجویان است .همچنین ،پژوهشی که توسط
) Delavar (2018با هدف بررسی مدلیابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای عملکرد تحصیلی
حمایتشده ،عزتنفس و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه امیرکبیر انجام
& Eslami, Dortaj, Saadipour
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شد ،نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی مستقیماً و عملکرد تحصیلی حمایتشده به شکل غیرمستقیم
و از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی تأثیر دارد .همچنین Javadi Elmi, Asadzadeh,
) Dortaj & Delavar (2020در پژوهشی با عنوان «مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی
دانشجویان بر اساس تدریس تحولآفرین ،خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی
تحصیلی» نشان دادند که خودکارآمدی تحصیلی بهطور مستقیم بر اشتیاق تحصیلی و بهطور
غیرمستقیم از طریق سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت و معناداری داردKhoroshi, .
) Nili & Abedi (2014در پژوهشی نشان دادند که رابطه بین اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی با
خودکارآمدی ،مثبت و معنیدار است و اشتیاق عاطفی نسبت به اشتیاق شناختی ،پیشبینی کننده
قویتری برای خودکارآمدی تحصیلی بود .نتایج پژوهش ) Taheri & Mansouri (2018نیز نشان دادند
که آموزش خودکارآمدی یك روش مؤثر درافزایش عزتنفس و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دارای
اضطراب امتحان است.
عامل مهم دیگری که میتواند بر اشتیاق تحصیلی تأثیرگذار باشد ،خودتنظیمی است (Mousavi
et al, 2013; Lavasani et al, 2013; Abbasi, Dargahi, Pirani & Bonyadi, 2015; Shafiee
) .Sarvestani & Askari, 2019; Stefansson et al, 2018با توجه به اینکه اشتیاق شناختی ،رفتاری

و عاطفی نسبت به تحصیل و محیط تحصیلی از تلویحات مهم انگیزش درونی است ،لذا خودتنظیمی
میتواند متغیری بسیار مرتبط و مهم در ارتباط با اشتیاق به دانشگاه باشد ) .(Wolters, 2003مهارت
خودتنظیمی به نقش فرد در جریان یادگیری توجه دارد و شامل راهبردهایی است که دانشجویان به
کار میبرند تا شناختهای خود را تنظیم کنند ) .(Alfred, Neyens & Gramopadhye, 2019مهارت
خودتنظیمی به معنای درگیری فعال فراگیران در تالشهای یادگیری فردی ،رفتاری ،انگیزشی و
شناختی خود بهمنظور کسب اهداف دانشگاهی مهم و ارزشمند است (Garcia, Falkner & Vivian,
) .2018خودتنظیمی ،افراد را قادر میسازد تا رفتار و اقدامات خود را کنترل و عملکرد خود را در
صورت لزوم برای رسیدن به اهداف تعیینشده تنظیم کنند ) .(Ziegler & Opdenakker, 2018ازنظر
) Bandura (1977خودتنظیمى ،کاربرد تواناییها و قابلیتهای خود هدایتى ،خودکنترلى و
خودمختارى است .او معتقد است که قابلیتهای ذکرشده تحت تأثیر باور افراد دربارهی خودکارآمدى
در فعالیتها و رفتارهاى مختلف است .خودتنظیمى ،بهعنوان کوششهای روانى در کنترل وضعیت
درونى ،فرایندها و کارکرد جهت دستیابى به اهداف باالتر تعریفشده است ).(Cole & Logan, 2011
) (Zimmerman & Schunk, 2004که فراگیران خودتنظیم از لحاظ فراشناختى ،انگیزشى و رفتارى،
فرایندهاى یادگیرى را خودشان آغاز و هدایت میکنند؛ بنابراین چهارچوب اصلی نظریه یادگیری
خودتنظیمی بر این اساس استوار است که دانشجویان چگونه از نظر باورهای شناختی ،فراشناختی،
انگیزشی و رفتاری ،یادگیری خود را ،سازماندهی میکنند ).(Hung & Susman, 2011
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نتایج تحقیقات کالسن نشان داد فراگیرانی که از خودتنظیمی باالترى برخوردارند از پیشرفت تحصیلى
باالترى نیز برخوردار بوده و انگیزه و عالقه باالترى براى ادامه تحصیل دارند .همچنین بیان کرد که
دانشجویان و دانشجویانى که از خودتنظیمى پایینتری برخوردارند احتما ًال از سطوح پایین دانش
فراشناختى برخوردارند ) .(Klassen, 2010; Karimi, Abasi & Morshedi, 2019به عقیده
) Zimmerman & Kitsantas (2014دانشجویانی که خودتنظیمی باالتری دارند ،در فرایند یادگیری،
مشارکتی فعال دارند تا بتوانند به اهداف یادگیری خود دست یابند .نتایج پژوهشها حاکی از آن است
که خودارزیابی و خود هدایتگری با عملکرد تحصیلی بهتر (Debicki, Kellermanns, Barnett,
) ،Pearson & Pearson, 2016پیشرفت تحصیلی باالتر ) (Bondarenko, 2017و یادگیری خودتنظیمی
با خودکارآمدپنداری و عملکرد ،تحصیلی مرتبط است ).(Babai Amiri & Ashouri, 2014
همچنین ) (Skibbe et al, 2018نشان دادند که خودتنظیمی یك مهارت اصلی برای آمادگی در
دانشگاه است زیرا سطح باالیی از خودتنظیمی در سنین خاص ،پیشبینی کننده سطح باالیی از نتایج
تحصیلی ،شناختی و اجتماعی در بسیاری از مقاطع سالهای کودکی در دانشگاه و بزرگسالی است.
) Ziegler & Opdenakker (2018اذعان دارند که دانشجویان خود نظم ده میتوانند با انتخاب یك
استراتژی یادگیری مناسب ،پیشرفت خود را ارزیابی کرده و در صورت لزوم رفتار خود را تعدیل کنند
و یا بر اساس استراتژی ،یادگیری خود را تغییر دهند )(Shafiee Sarvestani & Askari, 2019؛
بنابراین ،خودتنظیمی ،درک رفتارهای مختلف دانشجویان مانند رابطه دانشجو با دانشگاه و شور و
اشتیاق دانشجویان به ادامه تحصیل و دانشگاه را تحت تأثیر قرار میدهد ).(Mousavi et al, 2013
زمانی که فراگیران فعالیتهای خود را بر اساس عالیق درونی خود انتخاب کنند و بهطور طبیعی روی
آنها تمرکز بیشتری خواهند داشت و نیروی بیشتری را صرف انجام آن فعالیتها خواهند نمود و حتی
بیشتر به قضاوتهای خود متکی هستند که موجب اشتیاق بیشتر و در نهایت موفقیت بیشتر آنان
میشود ) .(Lavasani et al, 2013از طرف دیگر ،دانشجویانی که خودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند،
هدفهای چالشبرانگیزتر و باالتری را برمیگزینند ،به خود بیشتر باور دارند ،کوشش و پافشاری
بیشتری نشان میدهند ،یادسپاری شان بهتر است ،راهبردهای یادگیری سودمندتری را به کار میبرند
و سرانجام کارکردشان در انجام کار بهتر است .برخی بیان میکنند افراد که خودتنظیمی پایینی دارند
میتواند سبب شود که دانشجویان احساس خودکارآمدی پایینی داشته باشند ).(Lee et al, 2014
با توجه به مطالب مذکور که نشان دادهاند که خودتنظیمی بهگونهای مثبت تحت تأثیر
خودکارآمدی تحصیلی قرار میگیرد (Ebrahimi et al, 2016; Barzegar Befrooi & Saadipour,
)2012؛ و با توجه به اینکه ،خودتنظیمی میتواند باعث افزایش اشتیاق تحصیلی شود (Abbasi et al,
) 2015; Shafiee Sarvestani & Askari, 2019; Stefansson et al, 2018و همچنین خودتنظیمی
دانشجویان میتواند تحت تأثیر خودکارآمدی تحصیلی قرار بگیرد (Ebrahimi et al, 2016; Barzegar
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) ،Befrooi & Saadipour, 2012بنابراین با توجه به مطالب بیانشده و بررسی ادبیات پژوهشی (تأثیر
خودکارآمدی تحصیلی بر خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی؛ و همچنین تأثیر خودتنظیمی بر اشتیاق
تحصیلی) میتوان انتظار داشت که خودتنظیمی دانشجویان میتواند نقش میانجی را در رابطه بین
خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی ایفا کند .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین
متغیرهای پژوهش و بررسی نقش خودتنظیمی در میانجیگری میان خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق
تحصیلی است و اینکه آیا در بررسی کلی و همزمان متغیرهای پژوهش با هم ،این رابطه وجود دارد و
اثرگذار است؟ و همچنین تأثیر نقش خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با میانجیگری
خودتنظیمی به چه صورت است؟ لذا در ادامه بر اساس این سؤاالت مدل مفهومی پژوهش طراحیشده
و فرضیههای پژوهشی تدوین گردیده است.
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مبانی نظری و تجربی پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش در شکل  1ترسیمشده است .در
این مدل ،متغیر خودکارآمدی تحصیلی بهعنوان متغیر مستقل ،متغیر اشتیاق تحصیلی بهعنوان متغیر
وابسته و متغیر خودتنظیمی بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفتهشده است.

انگیزشی

فراشناخ

شناختی

تی
رفتاری

عاطفی

خودتنظیمی

اشتیاق تحصیلی

استعداد
خودکارآمدی
تحصیلی

کوشش
بافت

شناختی

شکل  .۱مدل مفهومی پژوهش :رابطهی خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی
خودتنظیمی (منبع :پژوهشگر)
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بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش حاضر عبارتاند از:
فرضیهی اول :خودکارآمدی تحصیلی بر خودتنظیمی دانشجویان تأثیر مستقیم دارد.

فرضیهی دوم :خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر مستقیم دارد.

فرضیهی سوم :خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر مستقیم دارد.

فرضیه چهارم :خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی خودتنظیمی تأثیر

غیرمستقیم دارد.
روششناسی
روش پژوهش حاضر کمی است که از نظر هدف کاربردی و با استفاده از تکنیك مدل یابی معادالت
ساختاری )SEM( 1و روش حداکثر درست نمایی 2تحلیل شد .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان
مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی  1398-99بود که این
تعداد  423نفر بودند .نمونه پژوهش بر اساس جدول ) Krejcie and Morgan (1970و با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی 203 ،نفر انتخاب شدند .بهمنظور ارائه دیدگاهی مناسب در مورد ویژگیهای
افراد مور د مطالعه ،توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت و سال
تحصیلی در جدول  1ارائه گردیده است.
جدول  .۱اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش

جنسیت

سال دانشجویی

فراوانی

درصد فراوانی

پسر

 86نفر

 42.36درصد

دختر

 117نفر

 57.64درصد

سال اول

 63نفر

 31.03درصد

سال دوم

 47نفر

 23.15درصد

سال سوم

 54نفر

 26.6درصد

سال چهارم

 39نفر

 19.21درصد

برای سنجش متغیرهای پژوهش و گردآوری دادهها از پرسشنامههای ترجمهشدهی خودکارآمدی
تحصیلی )Jinks, & Morgan (1999؛ اشتیاق تحصیلی )Fredricks et al (2004؛ و پرسشنامه
خودتنظیمی ) Bouffard, Boisvert, Vezeau & Larouche (1995که در پژوهشهای قبلی از نظر
روایی و پایایی مورد تائید قرار گرفتهاند ،استفادهشده است.

1. Structural Equation Modeling
2. Maximum Likelihood
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الف) پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی ) :Jinks, & Morgan (1999این مقیاس دارای  30سؤال و سه
زیرمقیاس استعداد ،کوشش و بافت است .گزارههای این پرسشنامه در طیف لیکرت چهار درجهای
طراحی شده است .جینکز و مورگان میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 0.82گزارش کرده است .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ سه زیرمقیاس استعداد و کوشش و بافت به
ترتیب  0.66 ،0.78و  0.7گزارش شده است (.)Jamali, Noroozi & Tahmasebi, 2013
ب) پرسشنامه اشتیاق تحصیلی ) :Fredricks et al (2004این پرسشنامه برای سنجش اشتیاق
تحصیلی دانشجویان ساخته شد که دارای  15گویه و سه خرده مقیاس رفتاری ( ،)4-1عاطفی ( 5تا
 )10و شناختی ( 11تا  )15بود .پاسخ به گویهها بر اساس طیف لیکرت  5درجهای بودFredricks .
) et al (2004ضریب پایایی این پرسشنامه را  0 / 86گزارش کردهاند .روایی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
در پژوهش ) Abbasi, Dargahi, Pirani & Bonyadi (2015موردبررسی قرار گرفته و روایی صوری
آن را مطلوب گزارش کردهاند.
ج) پرسشنامه خودتنظیمی ) :Bouffard et al (1995برای اندازهگیری میزان خودتنظیمی
دانشجویان از پرسشنامه بوفارد و همکاران استفاده شد .این مقیاس  14گویه دارد که بوفارد و
همکارانش در سال  1995طراحی کردند .سؤاالت در طیف لیکرت  5درجهای طراحیشده و سه عامل
شناختی ،فراشناختی و انگیزشی را اندازهگیری میکند .در پژوهش )Atarodi & Karsheki (2013
ضریب پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  0.72گزارش شده است.
بهمنظور کسب اطمینان از اینکه پرسشنامهها دقیق ًا متغیرهای بررسیشده در پژوهش را
میسنجند 5 ،نفر از متخصصان در زمینه آموزش و روانشناسی یادگیری گویههای پرسشنامه را مورد
بررسی قرار دادند و روایی محتوایی تمامی گویهها مورد تائید قرار گرفت .همچنین پایایی پرسشنامهها
از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که پایایی بهدستآمده برای پرسشنامه خودکارآمدی
تحصیلی  ،0.79در پرسشنامه اشتیاق تحصیلی  0.89و در پرسشنامه خودتنظیمی  0.82به دست آمد
که این ضرایب نشاندهندهی پایایی مطلوب و مناسب برای هر سه پرسشنامه بوده است .همچنین در
این پژوهش هیچکدام از سؤاالت پرسشنامه یا ابعاد متغیرهای پژوهش در فرایند تحلیل و برازش مدل
از حذف نشدند و تمامی سؤاالت و ابعاد در پژوهش حفظ شدند.
در پژوهش حاضر پس از جمعآوری دادهها ،بهمنظور تحلیل دادهها از آزمونهای میانگین ،انحراف
معیار ،کشیدگی و چولگی ،ضریب همبستگی پیرسون ،کلوموگروف – اسمیرنوف و مدلیابی معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSاستفاده شد.
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نتایج پژوهش
در این قسمت ،ابتدا اطالعات توصیفی از متغیرهای پژوهش در جدول  2آمده است.
جدول  .۲شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش (تعداد نمونه ۲۰۳ :نفر)
میانگین

متغیرهای پژوهش

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

خودکارآمدی تحصیلی

3٫74

0٫81

-0٫91

0٫63

استعداد

3٫52

1٫12

-0٫47

-0٫35

کوشش

4٫14

1٫04

-1٫32

1٫39

بافت

3٫57

1٫08

-0٫51

-0٫17

خودتنظیمی

3٫5

0٫87

-0٫63

0٫04

شناختی

3٫62

1٫19

-0٫74

-0٫14

فراشناختی

3٫1

1٫13

-0٫08

-0٫54

انگیزشی

3٫79

1٫14

-0٫94

0٫23

اشتیاق تحصیلی

3٫94

0٫94

-0٫95

0٫21

رفتاری

3٫67

1٫13

-0٫55

-0٫4

عاطفی

4٫03

1٫26

-1٫16

0.27

شناختی

4٫12

1٫12

-1٫19

0.61

بر اساس جدول شماره  2بیشترین میانگین با مقدار  4٫14متعلق به کوشش خودکارآمدی
تحصیلی و کمترین میانگین متعلق به خودتنظیمی فراشناختی با مقدار  3.1است .بیشترین مقدار
انحراف معیار مربوط به اشتیاق عاطفی و کمترین مقدار آن مربوط به خودکارآمدی تحصیلی است.
همچنین ،شاخصهای چولگی و کشیدگی مربوط به همه متغیرها بین  -2و  2قرار دارد که بیانگر
عدم انحراف بیشازحد توزیع نمرههای متغیرها از توزیع نرمال است .با این وجود برای کسب اطمینان
از نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول
شماره  3ارائهشده است.
جدول  .۳نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در مورد پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات
کولموگروف اسمیرنوف

نرمال بودن
توزیع نمرات

تعداد

z

معنیداری

خودکارآمدی تحصیلی

203

1/680

0/081

خودتنظیمی

203

1/156

0/138

اشتیاق تحصیلی

203

0/841

0/480
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همانطور که در جدول  3نشان دادهشده است ،با توجه به اینکه سطح معناداری در تمامی متغیرهای
پژوهش از مقدار  0/05بیشتر است ،فرض نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش تائید میشود .در
ادامه برای بررسی روابط علی بین متغیرها ،همبستگی آنها از طریق ضریب همبستگی پیرسون
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  .۴نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای خودکارآمد
پژوهش
خودکارآمد
ی تحصیلی

ی تحصیلی

استعداد
کوشش

**0٫736

بافت

**0٫746

خودتنظیمی **0٫456

اشتیاق
تحصیلی

1
*0٫348

*

**0٫343
**0٫568

رفتاری

**0٫454

عاطفی

**0٫419

شناختی

**0٫511

1

*0٫332* 0٫348

*

*

1

*0٫331* 0٫393* 0٫305

*

**0٫21** 0٫302

فراشناختی **0٫393
انگیزشی

ی

تحصیلی

1
**0٫766

شناختی

استعداد

کوشش

بافت

خودتنظیم

شناختی فراشناختی انگیزشی

اشتیاق

رفتاری

عاطفی شناخت
ی

*
*0٫282

*

*

**0٫793** 0٫19

*0٫389* 0٫249* 0٫246

*

*

*0٫362* 0٫238

*

*

*

*

*

*0٫299* 0٫396* 0٫329

*

*

*0٫401* 0٫277

*

*

*

*

**0٫642
**0٫542

**0٫463** 0٫27

*0٫323* 0٫492* 0٫341

*

**0٫691

1
*0٫289

*

*0٫49** 0٫786** 0٫176

*0٫366* 0٫529* 0٫388

*

1

*

**0٫561

*0٫512

*

1
*0٫298

*
**0٫39

1
*0٫556

*

*0٫466* 0٫383* 0٫384

*

*

*

1
**0٫83

1

*0٫574* 0٫836* 0٫403* 0٫238* 0٫408

*

*

*

*

*

1

*0٫417* 0٫449* 0٫758* 0٫488* 0٫335* 0٫451

*

*

*

*

*

1

*

با توجه به نتایج جدول شماره  ،4تمامی متغیرهای پژوهش با همدیگر همبستگی مثبت و
معنیداری دارند؛ بنابراین بهمنظور آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی روابط بین متغیرهای
موردبررسی ،دادهها از طریق معادالت ساختاری تحلیل شد .نتایج بهدستآمده بهصورت ضرایب
استاندارد در شکل شماره  1قابلمشاهده است.
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شکل  . ۱مدل یابی روابط ساختاری بین خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با تأکید بر نقش
میانجی خودتنظیمی در حالت ضرایب استاندارد

بهمنظور بررسی برازش الگوی معادالت ساختاری از شاخصهای مقدار خی دو ،1مقدار خی دو بر
درجه آزادی ،2شاخص جذر برآورد خطای تقریبی ،3شاخص ریشۀ میانگین مربعات باقیمانده ،4شاخص
برازش هنجار شده ،5شاخص برازندگی فزایند ،6شاخص تذکر – لویر ،7شاخص برازش تطبیقی،8
شاخص برازش هنجار شده مقتصد 9و شاخص برازش تقریبی مقتصد 10استفاده گردید .مطالعات
پژوهشگران نشان داده است که برای  RMRو  RMSEAمقدار  0/08و کمتر از آن خوب و مقدار 0/06
و کمتر از آن عالی است .در مورد شاخصهای نسبی هم مقدار  0/90و باالتر از آن مناسب است
).(Hulpia, Devos & Rosseel, 2009; Hu & Bentler, 1998; Hu & Bentler, 1999; Musek, 2007

1. Chi-Square
2. X2/df
3. RMSEA
4. RMR
5. NFI
6. IFI
7. TLI
8. CFI
9. PNFI
10. PCFI

سال دهم ،شمارة اول ،بهار 95 ۱۴۰۱

فصلنامه تدریس پژوهی

جدول  .5شاخصهای برازش کلی مدل
شاخص برازش

دامنه مورد قبول

نتیجه

مجذور خی ()X2

-

33.356

-

درجه آزادی ()df

-

24

-

معنیداری خی دو ()P-Value

باالتر از 0.05

0.097

مناسب

خی دو بر درجه آزادی ()CMIN/DF

کمتر از 3

1.39

برازش مناسب

جذر برآورد خطای تقریبی ()RMSEA

کمتر از 0/08

0/044

برازش مناسب

ریشۀ میانگین مربعات باقیمانده ()RMR

کمتر از 0/08

0/055

برازش مناسب

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

بیشتر از 0/90

0/937

برازش مناسب

شاخص برازندگی فزایند ()IFI

بیشتر از 0/90

0/981

برازش مناسب

شاخص تاکر – لویر ()TLI

بیشتر از 0/90

0/971

برازش مناسب

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

بیشتر از 0/90

0/981

برازش مناسب

شاخص برازش هنجار شده مقتصد ()PNFI

بیشتر از 0/5

0/624

برازش مناسب

شاخص برازش تقریبی مقتصد ()PCFI

بیشتر از 0/5

0/654

برازش مناسب

نتایج بهدستآمده در جدول  5نشاندهندهی برازش مطلوب و قابلقبول مدل با دادههای پژوهشی
است و مدل مفهومی پژوهش تائید میشود .در تائید الگوی معادالت ساختاری عالوه بر بررسی
شاخص های برازش کلی الگو ،پارامترهای استاندارد بتا ،ضرایب مسیر و مقادیر تی متناظر با آن برای
هر یك از مسیرهای علی نیز بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره  6آمده است.
جدول  .۶ضرایب و معناداری اثرات متغیرهای پژوهش بهطور مستقیم
ضرایب
متغیر پیشبین

متغیر مالک

خودکارآمدی

اشتیاق

تحصیلی

تحصیلی

خطای

نسبت

استاندارد

بحرانی

()S.E.

()C.R.

مستقیم

0.47

0.212

2.98

0٫003

مستقیم

0.69

0.207

4.7

0/000

مستقیم

0.62

0.15

3.96

0٫000

نوع اثر

مسیر
استاندارد
شده

خودکارآمدی
تحصیلی
خودتنظیمی

خودتنظیمی
اشتیاق
تحصیلی

سطح
معنیداری

نتایج آزمون معناداری ضرایب مسیر در جدول شماره  6نشان میدهد که کلیه ضرایب مسیر
تبیین شدهی جدول معنیدار است ) .(t ≥ 1.96; P ≤ 0.05نتایج ضرایب اثرات مستقیم متغیرها نشان
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میدهد که خودکارآمدی تحصیلی با ضرایب  0.47و  0.69به ترتیب اشتیاق تحصیلی و خودتنظیمی
را بهطور مستقیم تبیین میکند؛ و خودتنظیمی با ضریب اثر  0.62بهطور مستقیم بر اشتیاق تحصیلی
اثرگذار است.
جدول  .5ضرایب و معناداری اثرات متغیرهای پژوهش بهطور غیرمستقیم و تأثیر کل
فاصله
متغیر

متغیر

متغیر

پیشبین

میانجی

مالک

خودکارآمدی
تحصیلی

خودتنظیمی

نوع اثر

مسیر

حد

حد

پایین

باال

۰.۲5

۰.۶۸

معنیداری

رابطه

اثر

اشتیاق
تحصیلی

ضریب

اطمینان %99

سطح

اثر

غیرمستقیم

۰.۴۲

۰.۰۰۱

تائید

()۰.۶۲*۰.۶9

نتایج آزمون معناداری ضریب مسیر بهصورت غیرمستقیم در جدول شماره  7آمده است که این
نتایج نشان میدهد که ضریب مسیر تبیین شدهی رابطهی خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی
با نقش میانجی خودتنظیمی بهصورت غیرمستقیم با ضریب  0.42معنیدار است .همچنین با توجه به
اینکه حد پایین و باالی فاصله اطمینان صفر را پوشش نمیدهد و سطح معنیداری در سطح 0.001
نیز معنیدار است ،لذا می توان اظهار داشت که اثر غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق
تحصیلی با نقش میانجی خودتنظیمی مورد تائید و معنیدار است .قابلذکر است که اثر کل متغیرها
با ضریب مسیر  0.89معنیدار و قابل تائید است .در ادامه نتایج بررسی فرضیههای پژوهش در جدول
 8ارائهشده است.
جدول  .۸نتایج بررسی فرضیههای پژوهش
آماره t

Pvalue

نتیجه

2.98

≤P
0.01

تائید

فرضیه ی دوم :خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر
مستقیم دارد.

4.7

≤P
0.01

تائید

فرضیه ی سوم :خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر مستقیم
دارد.

3.96

≤P
0.01

تائید

LB&UB≥0

≤P
0.01

تائید

فرضیههای پژوهش
فرضیه ی اول :خودکارآمدی تحصیلی بر خودتنظیمی دانشجویان تأثیر
مستقیم دارد.

فرضیه چهارم :خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان با
توجه به نقش میانجی خودتنظیمی تأثیر غیرمستقیم دارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی
خودتنظیمی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان بود .در واقع با هدف اینکه آیا
خودتنظیمی می تواند نقش میانجی را در رابطه میان خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی ایفا
کند ،در یك مدل طراحیشده به بررسی رابطه مستقیم میان متغیرهای پژوهش اقدام شد و در نهایت
نقش میانجی و تأثیر کل موردبررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی بهطور مستقیم و مثبت بر خودتنظیمی
تأثیرگذار است که با توجه به این یافتهها ،فرضیه اول پژوهش تائید شد و میتوان اظهار داشت که
خودکارآمدی تحصیلی با خودتنظیمی رابطهای مستقیم و معنیداری دارد؛ که این بخش از نتایج با
یافتههای پژوهشهای ;)Ebrahimi et al (2016); Barzegar Befrooi & Saadipour (2012
& Mousavi et al (2013); Lavasani et al (2013); Abbasi et al (2015); Shafiee Sarvestani
) Askari (2019); Stefansson et al (2018همسویی دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت که بر

اساس نظریه شناخت اجتماعى ) ،Bandura (1993خودتنظیمى چهارچوب نظرى مناسبى را براى
رشد یادگیرى فراهم می کند و بر اساس خودتنظیمی ،هر فرد فرصت الزم را براى کنترل یادگیرى
فراهم میکند .از طرفی ،طبق نظریۀ خودکارآمدی بندورا ،دانشجویانی که احساس میکنند توانایی
یادگیری اکتسابی دارند ،بیشتر بهطور درونی برانگیخته میشوند و در موقعیتهای یادگیری سطوح
باالتری از خودکارآمدی را نشان میدهند ) .(Bandura, 1997از سوی دیگر ،بهطور مشابه این باورهای
خودکارآمدی سطح باال می تواند زمینۀ فکری سالمی برای کاربرد راهبردهای شناختی سطح باال (از
قبیل خودتنظیمی فراشناختی) فراهم سازد ،زیرا پرداختن به خودتنظیمی و پردازش عمیق ،نیازمند
توانمند دانستن خود ،داشتن پشتکار و حوصلۀ زیاد و میل به ماندن در تکلیف است (Nasri, Saleh
).Sedghpour & Cheraghian Radi, 2014; Barzegar Befrooi & Saadipour 2012
در رابطه با فرضیه دوم ،نتایج این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی بهطور مستقیم و
مثبت بر اشتیاق تحصیلی تأثیرگذار است که با توجه به این یافتهها ،فرضیه دوم پژوهش تائید شد و
میتوان اظهار داشت که خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطهای مستقیم و معنیداری
دارد؛ که این بخش از نتایج با یافتههای پژوهشهای Eugene, Anishi & Tiwima (2013); Lavasani
et al. (2009); Zahed, et al (2015); Tanaw (2015); Khoroshi et al (2014); Taheri & Mansouri
) (2018); Eslami et al (2018); Javadi Elmi et al (2020همراستا است .در تبیین این نتایج میتوان

اظهار داشت که دانشجویانی که احساس خودکارآمدی دارند معموالً تمایل بیشتری به فعالیتهای
کالسی ،پیگیری نقشها و رفتارهای آموزشی دارند؛ این دانشجویان با سطوح باالی خودکارآمدی و
اعتمادبهنفس ،احساس کنترل شخصی و داشتن احساس توانایی فردی ادراکشده بیشتر به فعالیتهای
آموزشی ،تکالیف درسی و روابط دانشجو و دانشگاه توجه میکنند .همچنین ،با توجه به اینکه اشتیاق
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در میان دانشجویان باعث میشود که آنان در چارچوب فعالیتهای آموزشگاهی و علمی رشد پیدا
کنند و از حاالت منفی مانند فرسودگی تحصیلی رهایی یابند ،لذا میتوان اظهار داشت که
خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق آموزشگاهی و تحصیلی تأثیر مثبتی داشته و عاملی برای برنامهریزی
و کنترل دانشجویان در جهت مداومت و ممانعت از حواسپرتی جهت انجام تکالیف است .اشتیاق
تحصیلی با استراتژیهای موفقیت دانشجویان در پیوند است و باعث افزایش خوشبینی تحصیلی شده
و بهعنوان یك پیشبینی کنندهی قوی از اشتیاق در فعالیتهای دانشگاه عمل میکند (Salmela-
) .Aro, Tolvanen & Nurmi, 2009; Niroumand Ali Babalu, 2018همچنین میتوان اظهار داشت
که ،دانشجویان خودکارآمد درباره آینده و بهویژه درباره تواناییهای خود در به دست آوردن نتایج
خوشایند و حل مشکالت مربوط به حیطههای مختلف تحصیلی و اجتماعی خوشبین میباشند که
تمام این ویژگیها نشاندهنده ویژگیهای خودکارآمدی باال است .در واقع این افراد وقتی با تکلیفی
روبرو میشوند که در آن ترس از شکست وجود دارد ترجیح میدهند که سخت کار کنند زیرا فقدان
تالش در مقایسه با فقدان توانایی بیشتر برای افراد خودکارآمد تهدیدکننده است .درنتیجه میزان
خودکارآمدی در آنها نسبت به وظایف بیشتر میشود و این عوامل و ترس از شکست مانعی برای
شوق و اشتیاق در حیطههای مختلف عاطفی ،شناختی و رفتاری را به دنبال ندارد (Abbasi Et al,
).2015

در رابطه با فرضیه سوم ،نتایج این پژوهش نشان داد که خودتنظیمی بهطور مستقیم و مثبت بر
اشتیاق تحصیلی تأثیرگذار است که با توجه به این یافتهها فرضیه سوم پژوهش تائید شد و میتوان
اظهار داشت که خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطهای مستقیم و معنیداری دارد؛ که
این بخش از نتایج با یافتههای پژوهشهای Mousavi et al (2013); Abbasi et al (2015); Shafiee
Sarvestani & Askari (2019); Stefansson et al (2018); Klassen (2010); Klassen, Krawchuk
) & Rajani (2008); Khoroshi et al (2014); Stefansson et al (2018همسو است .در تبیین این

نتایج میتوان اظهار داشت که دانشجویان با خودتنظیمی باال از طریق عالقه ،تالش میکنند که تکلیف
موردنظر خود را جذابتر و لذتبخشتر کنند؛ از طریق گفتوگوی درونی درباره تسلط ،اهمیت
یادگیری را برای خود متذکر میشوند و نیز به خود اذعان میکنند که آنچه موجب رضایتمندی آنان
از انجام تکالیف می شود ،به اتمام رسانیدن آن برای احراز تسلط بر موقعیت و حصول تبحر در انجام
تکلیف است؛ از طریق گفتوگوی درونی درباره عملکرد ،بر موانع انگیزشی در جهت انجام فعالیتهای
خود فائق میآیند و اهداف درونی را برای خود بیان میکنند؛ از طریق کنترل محیط ،شرایط مساعد
محیطی را برای خود ترتیب میبینند و سعی میکنند عوامل محیطی مخل در جهت انجام تکالیف را
بکاهند؛ و در نهایت از طریق خود پاداشدهی ،با حفظ و افزایش انگیزه در قبال انجام فعالیت ،به خود
قول دریافت پاداش میدهند و مجموعه این رفتارها باعث افزایش فعالیتهایی مانند روابط فراگیران
و آموزشگاه ،برنامهریزی ،فعالیتهای کالسی ،پیگیری نقشها و رفتارهای مرتبط با مطالعه در فراگیر

فصلنامه تدریس پژوهی

میشود که بیانگر اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری است

سال دهم ،شمارة اول ،بهار 99 ۱۴۰۱
(Lavasani et al, 2013; Abbasi et al,

).2015; Klassen, 2010

در رابطه با فرضیه چهارم ،نتایج این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی و با توجه به
نقش میانجی خودتنظیمی بهطور غیرمستقیم بر اشتیاق تحصیلی تأثیری معنیدار و مثبت دارد که با
توجه به این نتایج ،فرضیه چهارم پژوهش نیز تائید شده و میتوان اظهار داشت که خودکارآمدی
تحصیلی عالوه بر تأثیر مستقیمی که بر اشتیاق تحصیلی دارد ،میتواند بهطور غیرمستقیم و از طریق
خودتنظیمی نیز بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت و معنیداری داشته باشد .همچنین نتایج
این پژوهش نشان داد که اثر کل متغیرها به صورتی معنیدار و قابل تائید است .در تبیین این نتایج
میتوان اظهار داشت که ،خودتنظیمی تحصیلی بهعنوان یکی از مهارتهای فراشناختی به دانشجویان
کمك میکند تا فعالیتهای خود را کنترل و هدایت کنند و دانشجویانی که از این مهارت برخوردارند
در برخورد با مسائل ،مستقل ،خودآموز و توانمند در استفاده از انواع استراتژیهای یادگیری هستند
) (Kitsantas, 2008و اشتیاق بیشتری در دانشگاه از خود نشان میدهند .لذا بهمنظور باال بردن اشتیاق
در دانشگاه ،دانشجویان میتوان مهارت خودتنظیمی تحصیلی که یکی از مهارتهای فراشناختی است
را در آنان افزایش داد ) .(Shafiee Sarvestani & Askari, 2019از طرفی ،یادگیرندگانى که میتوانند
جنبههای شناختى ،انگیزشى و رفتارى عملکرد تحصیلى خود را تنظیم و کنترل کنند ،بسیار موفق
بودهاند )(Shirazi Tehrani, Ghazanfari & Javadani, 2015؛ و با توجه به اینکه راهبردهای
خودتنظیمی فرایندی است که یادگیرندگان توانشهای ذهنی خود را به مهارتهای کارکردی در
حوزهی تحصیلی تبدیل میکنند .دانشجویانی که مهارت خودتنظیمی دارند ،خوشان اهدافشان را
تنظیم میکنند و سپس راهبردهای مناسب مرتبط با تکالیف را انتخاب میکنند و طی فرایند یادگیری
بر خود نظارت میکنند که این امر منجر به افزایش انگیزش آنها و پیشرفت یادگیری میشود
)(Samavi & Najjarpourian,2019؛ که این امر مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است
) .(Zimmerman, 2002; Zangiabadi, Sadeghi, Ghadampour, 2019همچنین ،یادگیرندگانى که
در فرآیند یادگیرى خود از خودتنظیمى استفاده میکنند ،روى عملکرد یادگیرى تمرکز دارند و داراى
احساس شایستگى و توانایى در انجام تکالیف میباشند و نهتنها از سطح انگیزشى باالیى برخوردارند،
بلکه رفتارهاى خودکنترلى و جاهطلبی آموزشى نیز در آنها افزایش مییابد؛ در مقابل یادگیرندگانى
که تجربه ناکافى در فرآیند یادگیرى خودتنظیمى دارند ،احساس شایستگى و خودکار آمدى پایینتری
دارند و سطح اضطراب یادگیرى آنها باال است و از فرصتهای یادگیرى که در پیش رو دارند اجتناب
میکنند و تمایلى براى نشان دادن خود در فرصتهای یادگیرى ندارند .این اثر بهویژه براى
یادگیرندگانى که به نحوى با مشکالت یادگیرى مواجهاند ،چشمگیر است & (Ahmadi, Ozaei
).Goodarzi, 2019
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بنابراین ،با توجه بیشتر به اشتیاق دانشجویان به دانشگاه و ارتقای اشتیاق دانشجویان به دانشگاه و
تحصیل ،میتوان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و کسب موفقیتهای تحصیلی آنان در مقاطع
تحصیلی تأثیر مثبتی گذاشت .در واقع اشتیاق تحصیلی به عنوان عاملی مهم و نیرویی محرک در
جهت سوق دادن دانشجویان بسیار بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر است که این عامل
میتواند بر اساس خودکارآمدی و تقویت مهارت خودتنظیمی بهبود یابد .به عبارتی توجه به بهبود
مهارتهای خودکارآمدی دانشجویان منجر به بهبود اشتیاق تحصیلی آنان خواهد شد و در نهایت باعث
بهبود پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان میشود .در کنار توجه به تقویت مهارت خودکارآمدی
دانشجویان ،میتوان به تقویت مهارت خودتنظیمی نیز توجه شود و با توجه به اینکه مهارت
خودتنظیمی نیز منجر به بهبود اشتیاق تحصیلی شود ،میتوان بر روی بهبود مهارت خودتنظیمی
تمرکز کرد که این دو عامل اصلی یعنی خودکارآمدی و مهارت خودتنظیمی چه بهصورت مجزا و چه
بهصورت هماهنگ میتوانند باعث بهبود اشتیاق تحصیلی در دانشجویان شود که این بهبود اشتیاق
تحصیلی در مواردی که خودکارآمدی از طریق مهارت خودتنظیمی صورت بگیرد میتواند تأثیر
بیشتری داشته باشد؛ بنابراین تالشها باید بر این مهم متمرکز گردد که به اشتیاق تحصیلی به عنوان
عاملی مهم و مؤثر که بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر قابلتوجهی دارد ،بیشتر توجه شود که
این عامل مهم یعنی اشتیاق تحصیلی ،میتواند از طریق خودکارآمدی و خودتنظیمی بهبود یابد که
در مواردی که این دو عامل خودکارآمدی و خودتنظیمی باهم همراه شوند ،تأثیر و نقش باالتری در
بهبود اشتیاق تحصیلی خواهند داشت .لذا ،با توجه به نتایج این پژوهش و تائید نقش میانجی
خودتنظیمی در رابطه میان خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی ،توصیه میشود که مدرسین و
برنامه ریزان در انجام فعالیتهای آموزشی و در جهت ترغیب هرچه بیشتر دانشجویان به تحصیل،
عالوه بر تأکید بر خودکارآمدی تحصیلی و بهبود این مهارتها ،سعی کنند از خودتنظیمی و تقویت
مهارت های خودتنظیمی در میان دانشجویان در راستای تأثیرگذاری بیشتر بر اشتیاق تحصیلی آنان
استفاده کنند .در واقع با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان پیشنهاد کرد که مسئوالن و مدرسین
عالوه بر استفاده از تقویت مهارتهای خودکارآمدی دانشجویان برای بهبود اشتیاق تحصیلی ،میتوانند
همزمان از مهارتهای خودتنظیمی هم در جهت بهبود اشتیاق تحصیلی دانشجویان استفاده کرد و
همانگونه ک ه در نتایج این پژوهش اشاره شد ،چنین تأثیری به صورتی کلی تا  0.89درصد میتواند
بر اثرگذاری این رابطه بیانجامد؛ بنابراین استفاده از مهارتهای خودتنظیمی بهطور مستقیم،
غیرمستقیم و هم بهصورت تأثیر کلی بر بهبود اشتیاق دانشجویان تأثیرگذار است که با توجه به اهمیت
این امر استفاده از این مهارتها و تالش برای تقویت این مهارت در دانشجویان کامالً تأکید میشود
تا با تأثیر مناسبی که بر اشتیاق تحصیلی گذاشته میشود ،زمینه و شرایط هرچه بهتر آموزش و
یادگیری در دانشجویان محقق گردد.
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از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به این اشاره کرد که جامعه و نمونه حاضر فقط دانشجویان
مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان بودهاند که این امر باعث میشود تعمیم نتایج
 همچنین نمونه مورد مطالعه به دلیل اینکه.به سایر جمعیتها با احتیاط بیشتری انجام شود
دانشجویان رشته زبان انگلیسی هستند و مهارتهای آموزش دو زبانی میتواند نقش مهم و تأثیرگذاری
 این امر باعث میشود که، خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی داشته باشد،در مهارت خودکارآمدی
متغیرهای مداخلهگر احتمالی در قضاوتهای افراد از خود و در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه بر نگرش
آنان نسبت به خودشان تأثیر بگذارد؛ لذا تعمیم این نتایج به سایر موقعیتها نیازمند احتیاط بیشتر
.است
مالحظات اخالقی
.مرتبط با پژوهش رعایت شده است

 اصول اخالق حرفهای،در فرآیند انجام پژوهش حاضر
حامی مالی

.کلیه هزینههای پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است
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