
Journal of Research in Teaching 
 

 تدریس پژوهیعلمی فصلنامه 

Vol 10, No 1, Spring, 2022  :۱۰۴۱بهار  – اولشماره  –مدهسال  16-601صفحات 
 

Investigating The Relationship Between Academic Self-

Efficacy and Academic Enthusiasm With Regard To The 

Mediating Role of Self-Regulation Among English 

Language Students 

Yaser Sayadi1, Habib Soleimani*2 

 61/00/6006پذیرش مقاله:                              06/00/6000 دریافت مقاله:
Accepted Date: 2022/05/08                      Received Date: 2021/05/22 

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 meta-

concept 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 cognitive-

motivational 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' self-

regulatory 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 self-

efficacy in learning situations. High self-efficacy can provide the ground for the 

application of high-level cognitive strategies (such as metacognitive self-

regulation), 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 self-

regulation 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 

 شجویان رشته زبان انگلیسینمیانجی خودتنظیمی در میان دا

 0*حبیب سلیمانی، 6یاسر صیادی

 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با توجه به نقش میانجی 

 99/91خودتنظیمی در میان دانشجویان کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 

تان دانشگاه کردسی آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی بود. جامعه

نفر  000گیری تصادفی تعداد نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه 000به تعداد 

های خودکارآمدی های پژوهش، از پرسشنامهآوری دادهی پژوهش انتخاب شدند. برای جمععنوان نمونهبه

مکاران؛ و پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران تحصیلی جینکز و مورگان؛ اشتیاق تحصیلی فردریکز و ه

وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش مورد تجزیه AMOSو  SPSSافزار ها با استفاده از نرماستفاده شد و داده

 t ≥ 1.96; Pدار بوده است )نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است و تمامی ضرایب مسیر معنی

به ترتیب اشتیاق تحصیلی و  0419و  0400نتایج، خودکارآمدی تحصیلی با ضرایب (. بر اساس 0.01 ≥

طور مستقیم بر اشتیاق به 0410کند؛ و خودتنظیمی با ضریب اثر طور مستقیم تبیین میخودتنظیمی را به

ی صیلی خودکارآمدی تحی رابطهتحصیلی اثرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که ضریب مسیر تبیین شده

 دار بود.معنی 0400صورت غیرمستقیم با ضریب با اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی خودتنظیمی به

 خودکارآمدی تحصیلی، خودتنظیمی، اشتیاق تحصیلی، دانشجویان رشته زبان انگلیسی. های کلیدی:واژه
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 مقدمه و بیان مسئله

 ,Sedláček & Šeďova) شده است در طی دو دهه گذشته، کاربرد مفهوم اشتیاق تحصیلی بسیار رایج

بینی که پیش است 6یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اشتیاق تحصیلی؛ زیرا (2020

 ,Sedláček & Šeďova, 2020; Attard & Holmes)است  کننده مهمی برای پیشرفت دانشجویان

2020; Larrain, Freire, López & Grau, 2019; Šeďova et al., 2019; Webb et al, 2014).  تا جایی

 .(Zyngier, 2008)شود عنوان یك منادی مهم در یادگیری یاد میکه از اشتیاق دانشجو به دانشگاه به

افتد که دانش و یادگیری توسط دانشجو اشتیاق در نتیجه مشارکت در زمینه آموزشی زمانی اتفاق می

 .(Attard & Holmes, 2020)گذاری و به کار گرفته شود ارزش

های آموزشی اختصاص عبارت است از تعامل انرژی، وقت و زمانی که دانشجویان به فعالیت اشتیاق

 هایگذاری دانشجو در رابطه با فعالیتعنوان تعهد یا سرمایهاشتیاق را به. (Conner, 2016)دهند می

یادگیری است و چیزی بیش از یك وضعیت هیجانی گذرا و خاص است و به یك حالت پایای سرایت 

شود شناختی اشاره دارد که روی یك موضوع، واقعه یا رفتار خاص متمرکز می -کننده و هیجانی 

(Akomolafe, Ogunmakin & Fasooto, 2013) .شده مفهوم مطرح -عنوان یك فرا این مفهوم به

 ;Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004)شود ها و عواطف میاست که شامل رفتارها، شناخت

Wang, Fredricks, Hofkens & Linn, 2016) .عنوان یك ساختار چندبعدی که در واقع، اشتیاق به

شود. تر دانشجو با دروس میشامل سطوح رفتاری، شناختی و عاطفی است و منجر به یك رابطه عمیق

ها تر از کاوش در مؤلفهعنوان ترکیبی از رفتار، احساسات و شناخت مسلماً با ارزشبررسی اشتیاق به

 ,Fredricks et al)شدت با هم مرتبط هستند اقعیت این عناصر بهصورت جداگانه است، زیرا در وبه

2004; Attard & Holmes, 2020) .ای چندبعدی است که دارای سه بعد اشتیاق تحصیلی سازه

ابعاد شناختی )نیرو گذاری  (Bitsika, Sharpley & Peters, 2010) شناختی، عاطفی و رفتاری است

اطفی )احساسات و عالیق مثبت نسبت به تحصیل(، رفتاری )انجام شناختی در امر یادگیری(، عروان

موقع و از روی رغبت تکالیف(، هرکدام به نحوی عملکرد تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار دادن به

 دهد.می

دانشجویانی که اشتیاق تحصیلی بیشتری دارند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات 

کنند و در آزمون و از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میمورد هدف یادگیری دارند 

اشتیاق تحصیلی، آگاهی دانشجویان را نسبت به دانشگاه افزایش  .(Choy, 2013) عملکرد بهتری دارند

دهد تا فرایندهای ها اجازه میکند و به آنها به یادگیری را تقویت میدهد، تالش و انرژی آنمی

با وجود اشتیاق دانشجویان به  .(McFerren, 2016) ی خود را بررسی کنندادگیری و آیندهمختلف ی

نند و کشوند، بر موضوعات یادگیری تمرکز میطور منظم سر کالس حاضر میدانشگاه، دانشجویان به

                                                      
1. Academic Engagement 
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ارد دهای استانکنند و در آزمونبر مقررات دانشگاه پایبندند و در نهایت نمرات باالتری را کسب می

 Caraway, Tucker, Reinke & Hall, 2003; Wang)شده پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری دارند

&Holcombe, 2010). 
نوعی افزایش دهد، خودکارآمدی تواند اثر اشتیاق را بهشناختی که مییکی از متغیرهای مهم روان

ومی مهم و کلیدی خودکارآمدی مفه .(Dehghanizadeh & Hossein Chari, 2012)تحصیلی است 

در نظریه شناختی اجتماعی بندورا است. بر اساس نظریه شناختی، اجتماعی بندورا، باورهای 

انگیزشی است که شامل قضاوت افراد در مورد -خودکارآمدی یکی از راهبردهای شناختی

شده ییندهی و اجرای یك سلسله کارها برای رسیدن به انواع عملکرد تعهایشان برای سازمانتوانایی

 ,Galla, Wood)های یادگیری دارند است و نقش مؤثری در تعیین میزان تالش دانشجویان در فعالیت

Tsukayama, Har, Chiu & Langer, 2014)ی تحصیلی، به باورهای . خودکارآمدی در زمینه

های درسی و های تحصیلی، زمینهدانشجویان در مورد توانایی خود برای موفقیت در موضوع

 ,Giunta, Alsandri, Gerbino, Canaseri)های یادگیری و مطالعه تأکید دارند ودتنظیمی در فعالیتخ

Ziofano & Capara, 2013) .های خود دارند دانشجویان خودکارآمد به خاطر اعتقادی که به توانایی

 ,Alton Sue, Seaman, Ekcey. (Diset, 2011)کنند انگیز بیشتر استقبال میاز حل مسائل چالش

Attic & Gokman (2010) دانند که به باور خودکارآمدی تحصیلی را از مفاهیم مرتبط با آموزش می

 Elyas (2008)دانشجو، راجع به توانایی رسیدن به مقطع معینی از تکلیف اشاره دارد؛ در این راستا، 

داند یدر تکالیف مشکل مخودکارآمدی تحصیلی را اعتماد دانشجو نسبت به توانایی خود برای موفقیت 
(Quoted from Niroumand Ali Babalu, 2018). 

شود، بلکه به هایی که در شخص وجود دارد، مربوط نمیخودکارآمدی تحصیلی به تعداد مهارت

های پژوهشی، پرسیدن سؤال در کالس درس، ارتباط باورهایی همچون مطالعه کردن، انجام فعالیت

رقراری روابط دوستانه با دیگر دانشجویان، گرفتن نمره خوب، شرکت در بحث آمیز با اساتید، بموفقیت

های تحصیلی کالسی و ... اشاره دارد که شخص این باور را دارد که تحت شرایط خاص و موقعیت

آسانی در برخورد با سدها یا ها را انجام دهد. کسانی که خودکارآمدی پایینی دارند، بهتواند آنمی

؛ (Bandura, 1997 quoted from Saadat, Asghari & Jazayeri, 2015)شوندسرد میها دل شکست

رود افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند، اشتیاق تحصیلی بیشتری داشته باشند. چنین لذا انتظار می

 ,Eugene, Anishi & Tiwima, 2013; Bersou, 2007; Barton & Pauling)های پژوهشتأثیری در 

2005; Lavasani, Ejei & Afshari, 2009; Zahed, Karimi Yousefi & Moeini Kia, 2015; Patrick 

et al., 2007; Tanaw, 2015). کننده تأثیر مثبت خودکارآمدی تحصیلی بر مشاهده است و بیانقابل

 & Eslami, Dortaj, Saadipourپژوهشی که توسط همچنین، اشتیاق تحصیلی دانشجویان است. 

Delavar (2018) یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای عملکرد تحصیلی با هدف بررسی مدل

نفس و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه امیرکبیر انجام شده، عزتحمایت
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تقیم شده به شکل غیرمسشد، نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی مستقیماً و عملکرد تحصیلی حمایت

 ,Javadi Elmi, Asadzadehق خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی تأثیر دارد. همچنین و از طری

Dortaj & Delavar (2020)  مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی »در پژوهشی با عنوان

آفرین، خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی دانشجویان بر اساس تدریس تحول

طور طور مستقیم بر اشتیاق تحصیلی و بهند که خودکارآمدی تحصیلی بهنشان داد« تحصیلی

 ,Khoroshiغیرمستقیم از طریق سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت و معناداری دارد. 

Nili & Abedi (2014)  در پژوهشی نشان دادند که رابطه بین اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی با

کننده  بینیدار است و اشتیاق عاطفی نسبت به اشتیاق شناختی، پیشعنیخودکارآمدی، مثبت و م

نیز نشان دادند  Taheri & Mansouri (2018)تری برای خودکارآمدی تحصیلی بود. نتایج پژوهش قوی

نفس و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دارای که آموزش خودکارآمدی یك روش مؤثر درافزایش عزت

 اضطراب امتحان است.

 Mousavi) تواند بر اشتیاق تحصیلی تأثیرگذار باشد، خودتنظیمی استل مهم دیگری که میعام

et al, 2013; Lavasani et al, 2013; Abbasi, Dargahi, Pirani & Bonyadi, 2015; Shafiee 

Sarvestani & Askari, 2019; Stefansson et al, 2018)که اشتیاق شناختی، رفتاری . با توجه به این

و عاطفی نسبت به تحصیل و محیط تحصیلی از تلویحات مهم انگیزش درونی است، لذا خودتنظیمی 

مهارت  .(Wolters, 2003)تواند متغیری بسیار مرتبط و مهم در ارتباط با اشتیاق به دانشگاه باشد می

ه ان بخودتنظیمی به نقش فرد در جریان یادگیری توجه دارد و شامل راهبردهایی است که دانشجوی

. مهارت (Alfred, Neyens & Gramopadhye, 2019)های خود را تنظیم کنند برند تا شناختکار می

های یادگیری فردی، رفتاری، انگیزشی و خودتنظیمی به معنای درگیری فعال فراگیران در تالش

 ,Garcia, Falkner & Vivian)منظور کسب اهداف دانشگاهی مهم و ارزشمند است شناختی خود به

سازد تا رفتار و اقدامات خود را کنترل و عملکرد خود را در خودتنظیمی، افراد را قادر می. (2018

ازنظر . (Ziegler & Opdenakker, 2018)شده تنظیم کنند صورت لزوم برای رسیدن به اهداف تعیین

Bandura (1977) نترلى و های خود هدایتى، خودکها و قابلیتخودتنظیمى، کاربرد توانایی

 ی خودکارآمدىهای ذکرشده تحت تأثیر باور افراد دربارهخودمختارى است. او معتقد است که قابلیت

های روانى در کنترل وضعیت عنوان کوششها و رفتارهاى مختلف است. خودتنظیمى، بهدر فعالیت

. (Cole & Logan, 2011)شده است درونى، فرایندها و کارکرد جهت دستیابى به اهداف باالتر تعریف

(Zimmerman & Schunk, 2004)  ،که فراگیران خودتنظیم از لحاظ فراشناختى، انگیزشى و رفتارى

کنند؛ بنابراین چهارچوب اصلی نظریه یادگیری فرایندهاى یادگیرى را خودشان آغاز و هدایت می

شناختی، فراشناختی، خودتنظیمی بر این اساس استوار است که دانشجویان چگونه از نظر باورهای 

 .(Hung & Susman, 2011) کننددهی میانگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را، سازمان
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نتایج تحقیقات کالسن نشان داد فراگیرانی که از خودتنظیمی باالترى برخوردارند از پیشرفت تحصیلى 

ه چنین بیان کرد کرند. همباالترى نیز برخوردار بوده و انگیزه و عالقه باالترى براى ادامه تحصیل دا

تری برخوردارند احتمااًل از سطوح پایین دانش دانشجویان و دانشجویانى که از خودتنظیمى پایین

به عقیده  .(Klassen, 2010; Karimi, Abasi & Morshedi, 2019) فراشناختى برخوردارند

Zimmerman & Kitsantas (2014) رند، در فرایند یادگیری، تری دادانشجویانی که خودتنظیمی باال

ست ها حاکی از آن امشارکتی فعال دارند تا بتوانند به اهداف یادگیری خود دست یابند. نتایج پژوهش

 ,Debicki, Kellermanns, Barnett)گری با عملکرد تحصیلی بهتر که خودارزیابی و خود هدایت

Pearson & Pearson, 2016) پیشرفت تحصیلی باالتر ، (Bondarenko, 2017) و یادگیری خودتنظیمی

 .(Babai Amiri & Ashouri, 2014)با خودکارآمدپنداری و عملکرد، تحصیلی مرتبط است 

نشان دادند که خودتنظیمی یك مهارت اصلی برای آمادگی در  (Skibbe et al, 2018) همچنین

ی از نتایج سطح باالی بینی کنندهدانشگاه است زیرا سطح باالیی از خودتنظیمی در سنین خاص، پیش

ت. سالی اسهای کودکی در دانشگاه و بزرگتحصیلی، شناختی و اجتماعی در بسیاری از مقاطع سال

Ziegler & Opdenakker (2018) توانند با انتخاب یك اذعان دارند که دانشجویان خود نظم ده می

 زوم رفتار خود را تعدیل کننداستراتژی یادگیری مناسب، پیشرفت خود را ارزیابی کرده و در صورت ل

؛ (Shafiee Sarvestani & Askari, 2019) و یا بر اساس استراتژی، یادگیری خود را تغییر دهند

بنابراین، خودتنظیمی، درک رفتارهای مختلف دانشجویان مانند رابطه دانشجو با دانشگاه و شور و 

. (Mousavi et al, 2013) دهدقرار می اشتیاق دانشجویان به ادامه تحصیل و دانشگاه را تحت تأثیر

وی طور طبیعی رهای خود را بر اساس عالیق درونی خود انتخاب کنند و بهزمانی که فراگیران فعالیت

 ها خواهند نمود و حتیها تمرکز بیشتری خواهند داشت و نیروی بیشتری را صرف انجام آن فعالیتآن

تر آنان شهای خود متکی هستند که موجب اشتیاق بیشتر و در نهایت موفقیت بیبیشتر به قضاوت

، دانشجویانی که خودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند، از طرف دیگر .(Lavasani et al, 2013)شود می

گزینند، به خود بیشتر باور دارند، کوشش و پافشاری برانگیزتر و باالتری را برمیهای چالشهدف

برند تری را به کار میشان بهتر است، راهبردهای یادگیری سودمنددهند، یادسپاریبیشتری نشان می

 کنند افراد که خودتنظیمی پایینی دارندو سرانجام کارکردشان در انجام کار بهتر است. برخی بیان می

 .(Lee et al, 2014)تواند سبب شود که دانشجویان احساس خودکارآمدی پایینی داشته باشند می

ای مثبت تحت تأثیر گونهاند که خودتنظیمی بهنشان دادهبا توجه به مطالب مذکور که 

 ,Ebrahimi et al, 2016; Barzegar Befrooi & Saadipour) گیردخودکارآمدی تحصیلی قرار می

 ,Abbasi et al)تواند باعث افزایش اشتیاق تحصیلی شود ؛ و با توجه به اینکه، خودتنظیمی می(2012

2015; Shafiee Sarvestani & Askari, 2019; Stefansson et al, 2018)  و همچنین خودتنظیمی

 Ebrahimi et al, 2016; Barzegar)تواند تحت تأثیر خودکارآمدی تحصیلی قرار بگیرد دانشجویان می
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Befrooi & Saadipour, 2012)، شده و بررسی ادبیات پژوهشی )تأثیر بنابراین با توجه به مطالب بیان

 و همچنین تأثیر خودتنظیمی بر اشتیاقخودکارآمدی تحصیلی بر خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی؛ 

تواند نقش میانجی را در رابطه بین توان انتظار داشت که خودتنظیمی دانشجویان میتحصیلی( می

خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی ایفا کند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین 

خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق  گری میانمتغیرهای پژوهش و بررسی نقش خودتنظیمی در میانجی

زمان متغیرهای پژوهش با هم، این رابطه وجود دارد و تحصیلی است و اینکه آیا در بررسی کلی و هم

گری اثرگذار است؟ و همچنین تأثیر نقش خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با میانجی

شده مدل مفهومی پژوهش طراحی خودتنظیمی به چه صورت است؟ لذا در ادامه بر اساس این سؤاالت

 های پژوهشی تدوین گردیده است.و فرضیه

 مدل مفهومی پژوهش

شده است. در ترسیم 6با توجه به مبانی نظری و تجربی پژوهش، مدل مفهومی پژوهش در شکل 

عنوان متغیر عنوان متغیر مستقل، متغیر اشتیاق تحصیلی بهاین مدل، متغیر خودکارآمدی تحصیلی به

 شده است.عنوان متغیر میانجی در نظر گرفتهسته و متغیر خودتنظیمی بهواب
 

 

 

 

خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی خودتنظیمی ی . مدل مفهومی پژوهش: رابطه6شکل 

 )منبع: پژوهشگر(

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 خودتنظیمی

 اشتیاق تحصیلی

فراشناخ شناختی انگیزشی

 رفتاری تی

 عاطفی

 شناختی

 بافت

 کوشش

 استعداد
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 اند از:های پژوهش حاضر عبارتبر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیه

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

 ق تحصیلی دانشجویان تأثیر مستقیم دارد.ی دوم: خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیافرضیه 

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

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

 غیرمستقیم دارد.

 شناسیروش

ز نظر هدف کاربردی و با استفاده از تکنیك مدل یابی معادالت روش پژوهش حاضر کمی است که ا

تحلیل شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان  0( و روش حداکثر درست نماییSEM) 6ساختاری

که این  بود 6091-99در سال تحصیلی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان مقطع کارشناسی 

و با استفاده از  Krejcie and Morgan (1970). نمونه پژوهش بر اساس جدول نفر بودند 000تعداد 

 هایمنظور ارائه دیدگاهی مناسب در مورد ویژگیانتخاب شدند. به نفر 000، گیری تصادفیروش نمونه

افراد مورد مطالعه، توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت و سال 

 ارائه گردیده است. 6جدول تحصیلی در 

 . اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش6جدول 
 درصد فراوانی فراوانی  

 جنسیت
 درصد 00401 نفر 11 پسر

 درصد 80410 نفر 660 دختر

 سال دانشجویی

 درصد 06400 نفر 10 سال اول

 درصد 00468 نفر 00 سال دوم

 درصد 0141 نفر 80 سال سوم

 درصد 69406 نفر 09 سال چهارم

خودکارآمدی ی شدههای ترجمهها از پرسشنامهمتغیرهای پژوهش و گردآوری دادهبرای سنجش 

و پرسشنامه ؛ Fredricks et al (2004)اشتیاق تحصیلی ؛ Jinks, & Morgan (1999)تحصیلی 

های قبلی از نظر که در پژوهش Bouffard, Boisvert, Vezeau & Larouche (1995)خودتنظیمی 

 شده است.استفادهاند، روایی و پایایی مورد تائید قرار گرفته

سؤال  00: این مقیاس دارای Jinks, & Morgan (1999)الف( پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی 

ای های این پرسشنامه در طیف لیکرت چهار درجهو سه زیرمقیاس استعداد، کوشش و بافت است. گزاره

                                                      
1. Structural Equation Modeling 

2. Maximum Likelihood 
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شده است. جینکز و مورگان میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ طراحی

گزارش کرده است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ سه زیرمقیاس استعداد و کوشش و بافت به  0410

 (.Jamali, Noroozi & Tahmasebi, 2013)گزارش شده است  040و  0411، 0401ترتیب 

این پرسشنامه برای سنجش اشتیاق تحصیلی : Fredricks et al (2004)ب( پرسشنامه اشتیاق تحصیلی 

( و 60تا  8(، عاطفی )0-6گویه و سه خرده مقیاس رفتاری ) 68دانشجویان ساخته شد که دارای 

 Fredricks et alای بود. درجه 8ها بر اساس طیف لیکرت ( بود. پاسخ به گویه68تا  66شناختی )

اند. روایی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی در گزارش کرده 0/  11ضریب پایایی این پرسشنامه را  (2004)

موردبررسی قرار گرفته و روایی صوری آن را  Abbasi, Dargahi, Pirani & Bonyadi (2015)پژوهش 

 اند.مطلوب گزارش کرده

گیری میزان خودتنظیمی زهاندا: برای Bouffard et al (1995)ج( پرسشنامه خودتنظیمی 

گویه دارد که بوفارد و  60دانشجویان از پرسشنامه بوفارد و همکاران استفاده شد. این مقیاس 

شده و سه عامل ای طراحیدرجه 8طراحی کردند. سؤاالت در طیف لیکرت  6998همکارانش در سال 

 3arodi & Karsheki (201At( کند. در پژوهشگیری میشناختی، فراشناختی و انگیزشی را اندازه

 گزارش شده است. 0400ضریب پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

شده در پژوهش را ها دقیقًا متغیرهای بررسیمنظور کسب اطمینان از اینکه پرسشنامهبه

رد موهای پرسشنامه را یادگیری گویه شناسیو روان نفر از متخصصان در زمینه آموزش 8سنجند، می

ها ها مورد تائید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامهبررسی قرار دادند و روایی محتوایی تمامی گویه

آمده برای پرسشنامه خودکارآمدی دستاز طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که پایایی به

به دست آمد  0410و در پرسشنامه خودتنظیمی  0419، در پرسشنامه اشتیاق تحصیلی 0409تحصیلی 

ی پایایی مطلوب و مناسب برای هر سه پرسشنامه بوده است. همچنین در دهندهکه این ضرایب نشان

کدام از سؤاالت پرسشنامه یا ابعاد متغیرهای پژوهش در فرایند تحلیل و برازش مدل این پژوهش هیچ

 از حذف نشدند و تمامی سؤاالت و ابعاد در پژوهش حفظ شدند.

های میانگین، انحراف ها از آزمونمنظور تحلیل دادهها، بهآوری دادهر پس از جمعدر پژوهش حاض

عادالت یابی ماسمیرنوف و مدل –معیار، کشیدگی و چولگی، ضریب همبستگی پیرسون، کلوموگروف 

 استفاده شد. AMOSو  SPSSافزارهای نرم ساختاری با استفاده از
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 نتایج پژوهش

 آمده است. 0ابتدا اطالعات توصیفی از متغیرهای پژوهش در جدول در این قسمت، 

 نفر( 000های توصیفی متغیرهای پژوهش )تعداد نمونه: . شاخص0جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

00٫0 خودکارآمدی تحصیلی  16٫0  - 96٫0  10٫0  

80٫0 استعداد  60٫6  - 00٫0  - 08٫0  

60٫0 کوشش  00٫6  - 00٫6  09٫6  

80٫0 بافت  01٫6  - 86٫0  - 60٫0  

8٫0 خودتنظیمی  10٫0  - 10٫0  00٫0  

10٫0 شناختی  69٫6  - 00٫0  - 60٫0  

6٫0 فراشناختی  60٫6  - 01٫0  - 80٫0  

09٫0 انگیزشی  60٫6  - 90٫0  00٫0  

90٫0 اشتیاق تحصیلی  90٫0  - 98٫0  06٫0  

10٫0 رفتاری  60٫6  - 88٫0  - 0٫0  

00٫0 عاطفی  01٫6  - 61٫6  0.00 

60٫0 شناختی  60٫6  - 69٫6  0.16 

 

متعلق به کوشش خودکارآمدی  0٫60بیشترین میانگین با مقدار  0بر اساس جدول شماره 

ترین مقدار است. بیش 046تحصیلی و کمترین میانگین متعلق به خودتنظیمی فراشناختی با مقدار 

انحراف معیار مربوط به اشتیاق عاطفی و کمترین مقدار آن مربوط به خودکارآمدی تحصیلی است. 

قرار دارد که بیانگر  0و  -0های چولگی و کشیدگی مربوط به همه متغیرها بین همچنین، شاخص

های متغیرها از توزیع نرمال است. با این وجود برای کسب اطمینان ازحد توزیع نمرهعدم انحراف بیش

اسمیرنوف استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول  ها از آزمون کولموگروفنرمال بودن توزیع دادهاز 

 شده است.ارائه 0شماره 

 فرض نرمال بودن توزیع نمراتاسمیرنوف در مورد پیش لموگروف. نتایج آزمون کو0جدول 

 نرمال بودن

 توزیع نمرات 

 اسمیرنوف کولموگروف

 داریمعنی z تعداد

 016/0 110/6 000 خودکارآمدی تحصیلی

 601/0 681/6 000 خودتنظیمی

 010/0 106/0 000 اشتیاق تحصیلی
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با توجه به اینکه سطح معناداری در تمامی متغیرهای شده است، نشان داده 0طور که در جدول همان

شود. در بیشتر است، فرض نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش تائید می 08/0پژوهش از مقدار 

ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون ادامه برای بررسی روابط علی بین متغیرها، همبستگی آن

 آمده است. 0مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 

 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش ماتریس. نتایج 0جدول 
متغیرهای 

 پژوهش

خودکارآمد

 ی تحصیلی
 بافت کوشش استعداد

خودتنظیم

 ی
 انگیزشی فراشناختی شناختی

اشتیاق 

 تحصیلی

شناخت عاطفی رفتاری

 ی

خودکارآمد

 ی تحصیلی
6           

 

011٫0 استعداد ** 6           

001٫0 کوشش ** 
001٫0 *

* 
6         

 

001٫0 بافت ** 
001٫0 *

* 

000٫0 *

* 
6        

 

081٫0 خودتنظیمی ** 
008٫0 *

* 

090٫0 *

* 

006٫0 *

* 
6       

 

000٫0 شناختی ** 06٫0 ** 
010٫0 *

* 
69٫0 ** 090٫0 ** 6      

 

090٫0 فراشناختی ** 001٫0 ** 
009٫0 *

* 

019٫0 *

* 
196٫0 ** 

019٫0 *

* 
6     

 

000٫0 انگیزشی ** 
001٫0 *

* 
010٫0 ** 601٫0 * 011٫0 ** 09٫0 ** 

091٫0 *

* 
6    

 

اشتیاق 

 تحصیلی
811٫0 ** 

011٫0 *

* 

809٫0 *

* 
011٫0 ** 100٫0 ** 

860٫0 *

* 
09٫0 ** 881٫0 ** 6   

 

080٫0 رفتاری ** 
009٫0 *

* 
091٫0 ** 

099٫0 *

* 
800٫0 ** 

010٫0 *

* 

010٫0 *

* 
011٫0 ** 10٫0 ** 6  

 

069٫0 عاطفی ** 
000٫0 *

* 

006٫0 *

* 
00٫0 ** 010٫0 ** 

001٫0 *

* 

001٫0 *

* 

000٫0 *

* 
101٫0 ** 

800٫0 *

* 
6 

 

866٫0 شناختی ** 
006٫0 *

* 

090٫0 *

* 

000٫0 *

* 
816٫0 ** 

086٫0 *

* 

008٫0 *

* 

011٫0 *

* 

081٫0 *

* 

009٫0 *

* 

060٫0 *

* 

6 

 

، تمامی متغیرهای پژوهش با همدیگر همبستگی مثبت و 0با توجه به نتایج جدول شماره 

منظور آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی روابط بین متغیرهای بهداری دارند؛ بنابراین معنی

صورت ضرایب آمده بهدستها از طریق معادالت ساختاری تحلیل شد. نتایج بهموردبررسی، داده

 مشاهده است.قابل 6استاندارد در شکل شماره 
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با تأکید بر نقش میانجی . مدل یابی روابط ساختاری بین خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی 6شکل 

 خودتنظیمی در حالت ضرایب استاندارد

 

، مقدار خی دو بر 6های مقدار خی دومنظور بررسی برازش الگوی معادالت ساختاری از شاخصبه

شاخص ، 0شاخص ریشۀ میانگین مربعات باقیمانده، 0، شاخص جذر برآورد خطای تقریبی0درجه آزادی

، 1، شاخص برازش تطبیقی0لویر –، شاخص تذکر 1گی فزایند، شاخص برازند8برازش هنجار شده

استفاده گردید. مطالعات  60و شاخص برازش تقریبی مقتصد 9شاخص برازش هنجار شده مقتصد

 01/0و کمتر از آن خوب و مقدار  01/0مقدار  RMSEAو  RMRپژوهشگران نشان داده است که برای 

و باالتر از آن مناسب است  90/0های نسبی هم مقدار و کمتر از آن عالی است. در مورد شاخص

(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 
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 های برازش کلی مدل. شاخص8جدول 

 نتیجه  نه مورد قبولدام شاخص برازش

 - 004081 - (X2مجذور خی )

 - 00 - (dfدرجه آزادی )

 مناسب 04090 0408باالتر از  (P-Valueداری خی دو )معنی

 برازش مناسب 6409 0کمتر از  (CMIN/DFخی دو بر درجه آزادی )

 برازش مناسب 000/0 01/0کمتر از  (RMSEAجذر برآورد خطای تقریبی )

 برازش مناسب 088/0 01/0کمتر از  (RMRمیانگین مربعات باقیمانده )ریشۀ 

 برازش مناسب 900/0 90/0بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 برازش مناسب 916/0 90/0بیشتر از  (IFIشاخص برازندگی فزایند )

 برازش مناسب 906/0 90/0بیشتر از  (TLIلویر ) –شاخص تاکر 

 برازش مناسب 916/0 90/0بیشتر از  (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 برازش مناسب 100/0 8/0بیشتر از  (PNFIشاخص برازش هنجار شده مقتصد )

 برازش مناسب 180/0 8/0بیشتر از  (PCFIشاخص برازش تقریبی مقتصد )

 

های پژوهشی قبول مدل با دادهی برازش مطلوب و قابلدهندهنشان 8آمده در جدول دستنتایج به

تائید الگوی معادالت ساختاری عالوه بر بررسی شود. در است و مدل مفهومی پژوهش تائید می

برای  نهای برازش کلی الگو، پارامترهای استاندارد بتا، ضرایب مسیر و مقادیر تی متناظر با آشاخص

 آمده است. 1هر یك از مسیرهای علی نیز بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره 

 طور مستقیم. ضرایب و معناداری اثرات متغیرهای پژوهش به8جدول 

 نوع اثر متغیر مالک بینمتغیر پیش

ضرایب مسیر 

استاندارد 

 شده

خطای 

 استاندارد

(S.E.) 

نسبت 

 بحرانی

(C.R.) 

سطح 

 داریمعنی

خودکارآمدی 

 تحصیلی
 0٫000 0491 04060 0400 مستقیم اشتیاق تحصیلی

خودکارآمدی 

 تحصیلی
 000/0 040 04000 0419 مستقیم خودتنظیمی

000٫0 0491 0468 0410 مستقیم اشتیاق تحصیلی خودتنظیمی  

دهد که کلیه ضرایب مسیر نشان می 1نتایج آزمون معناداری ضرایب مسیر در جدول شماره 

نتایج ضرایب اثرات مستقیم متغیرها نشان  .)t ≥ 1.96; P ≤ 0.05( دار استی جدول معنیشده تبیین

به ترتیب اشتیاق تحصیلی و خودتنظیمی  0419و  0400دهد که خودکارآمدی تحصیلی با ضرایب می

 یلیطور مستقیم بر اشتیاق تحصبه 0410کند؛ و خودتنظیمی با ضریب اثر طور مستقیم تبیین میرا به

 اثرگذار است.
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 طور غیرمستقیم و تأثیر کل. ضرایب و معناداری اثرات متغیرهای پژوهش به1جدول 

 نبیمتغیر پیش
متغیر 

 میانجی

متغیر 

 مالک
 نوع اثر

ضریب 

 مسیر

فاصله اطمینان 

سطح  99%

 داریمعنی

اثر 

حد  رابطه

 پایین

حد 

 باال

خودکارآمدی 

 تحصیلی
 خودتنظیمی

اشتیاق 

 تحصیلی
اثر غیرمستقیم 

(0419*0410) 
 تائید 04006 0411 0408 0400

آمده است که این  0صورت غیرمستقیم در جدول شماره نتایج آزمون معناداری ضریب مسیر به

ی ی خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطهدهد که ضریب مسیر تبیین شدهنتایج نشان می

دار است. همچنین با توجه به معنی 0400غیرمستقیم با ضریب صورت با نقش میانجی خودتنظیمی به

 04006داری در سطح دهد و سطح معنیاینکه حد پایین و باالی فاصله اطمینان صفر را پوشش نمی

توان اظهار داشت که اثر غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق دار است، لذا مینیز معنی

رها ذکر است که اثر کل متغیدار است. قابلی مورد تائید و معنیتحصیلی با نقش میانجی خودتنظیم

های پژوهش در جدول دار و قابل تائید است. در ادامه نتایج بررسی فرضیهمعنی 0419با ضریب مسیر 

 شده است.ارائه 1
 های پژوهش. نتایج بررسی فرضیه1جدول 

-t Pآماره  های پژوهشفرضیه

value 
 نتیجه

خودکارآمدی تحصیلی بر خودتنظیمی دانشجویان تأثیر ی اول: فرضیه

 مستقیم دارد.
0491 

P ≤ 

0.01 
 تائید

ی دوم: خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر فرضیه

 مستقیم دارد.
040 

P ≤ 

0.01 
 تائید

ی سوم: خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر مستقیم فرضیه

 دارد.
0491 

P ≤ 

0.01 
 تائید

فرضیه چهارم: خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان با 

 نقش میانجی خودتنظیمی تأثیر غیرمستقیم دارد. توجه به
LB&UB≥0 

P ≤ 

0.01 
 تائید

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی با تأکید بر نقش 

که آیا بود. در واقع با هدف اینرشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان میانجی خودتنظیمی دانشجویان 

تواند نقش میانجی را در رابطه میان خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی ایفا خودتنظیمی می

شده به بررسی رابطه مستقیم میان متغیرهای پژوهش اقدام شد و در نهایت ند، در یك مدل طراحیک

 نقش میانجی و تأثیر کل موردبررسی قرار گرفت.
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طور مستقیم و مثبت بر خودتنظیمی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی به

ه توان اظهار داشت کفرضیه اول پژوهش تائید شد و میها، تأثیرگذار است که با توجه به این یافته

ا این بخش از نتایج ب ؛ کهداری داردای مستقیم و معنیخودکارآمدی تحصیلی با خودتنظیمی رابطه

 ;Ebrahimi et al (2016); Barzegar Befrooi & Saadipour (2012)های های پژوهشیافته

Mousavi et al (2013); Lavasani et al (2013); Abbasi et al (2015); Shafiee Sarvestani & 

Askari (2019); Stefansson et al (2018) توان گفت که بر همسویی دارد. در تبیین این نتایج می

، خودتنظیمى چهارچوب نظرى مناسبى را براى Bandura (1993)نظریه شناخت اجتماعى اساس 

ظیمی، هر فرد فرصت الزم را براى کنترل یادگیرى کند و بر اساس خودتنرشد یادگیرى فراهم می

 کنند تواناییطبق نظریۀ خودکارآمدی بندورا، دانشجویانی که احساس میکند. از طرفی، فراهم می

سطوح  های یادگیریشوند و در موقعیتطور درونی برانگیخته مییادگیری اکتسابی دارند، بیشتر به

طور مشابه این باورهای از سوی دیگر، به .(Bandura, 1997)هند دباالتری از خودکارآمدی را نشان می

تواند زمینۀ فکری سالمی برای کاربرد راهبردهای شناختی سطح باال )از خودکارآمدی سطح باال می

قبیل خودتنظیمی فراشناختی( فراهم سازد، زیرا پرداختن به خودتنظیمی و پردازش عمیق، نیازمند 

 Nasri, Saleh)است  شتن پشتکار و حوصلۀ زیاد و میل به ماندن در تکلیفتوانمند دانستن خود، دا

Sedghpour & Cheraghian Radi, 2014; Barzegar Befrooi & Saadipour 2012). 

م و طور مستقیدر رابطه با فرضیه دوم، نتایج این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی به

د شد و ها، فرضیه دوم پژوهش تائیت که با توجه به این یافتهمثبت بر اشتیاق تحصیلی تأثیرگذار اس

داری ای مستقیم و معنیتوان اظهار داشت که خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطهمی

 Eugene, Anishi & Tiwima (2013); Lavasaniهای های پژوهشاین بخش از نتایج با یافته ؛ کهدارد

et al. (2009); Zahed, et al (2015); Tanaw (2015); Khoroshi et al (2014); Taheri & Mansouri 

(2018); Eslami et al (2018); Javadi Elmi et al (2020) توان در تبیین این نتایج میراستا است. هم

 هایدانشجویانی که احساس خودکارآمدی دارند معموالً تمایل بیشتری به فعالیتاظهار داشت که 

ها و رفتارهای آموزشی دارند؛ این دانشجویان با سطوح باالی خودکارآمدی و پیگیری نقشکالسی، 

های تشده بیشتر به فعالینفس، احساس کنترل شخصی و داشتن احساس توانایی فردی ادراکاعتمادبه

یاق اشت کهکنند. همچنین، با توجه به اینآموزشی، تکالیف درسی و روابط دانشجو و دانشگاه توجه می

های آموزشگاهی و علمی رشد پیدا شود که آنان در چارچوب فعالیتدر میان دانشجویان باعث می

توان اظهار داشت که کنند و از حاالت منفی مانند فرسودگی تحصیلی رهایی یابند، لذا می

یزی رخودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق آموزشگاهی و تحصیلی تأثیر مثبتی داشته و عاملی برای برنامه

پرتی جهت انجام تکالیف است. اشتیاق و کنترل دانشجویان در جهت مداومت و ممانعت از حواس

بینی تحصیلی شده خوش های موفقیت دانشجویان در پیوند است و باعث افزایشتحصیلی با استراتژی

-Salmela) کندهای دانشگاه عمل میی قوی از اشتیاق در فعالیتبینی کنندهعنوان یك پیشو به
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Aro, Tolvanen & Nurmi, 2009; Niroumand Ali Babalu, 2018)توان اظهار داشت . همچنین می

های خود در به دست آوردن نتایج ویژه درباره تواناییکه، دانشجویان خودکارآمد درباره آینده و به

ه ند کباشبین میهای مختلف تحصیلی و اجتماعی خوشخوشایند و حل مشکالت مربوط به حیطه

های خودکارآمدی باال است. در واقع این افراد وقتی با تکلیفی دهنده ویژگیها نشانتمام این ویژگی

دهند که سخت کار کنند زیرا فقدان شوند که در آن ترس از شکست وجود دارد ترجیح میروبرو می

زان ست. درنتیجه میتالش در مقایسه با فقدان توانایی بیشتر برای افراد خودکارآمد تهدیدکننده ا

شود و این عوامل و ترس از شکست مانعی برای تر میها نسبت به وظایف بیشخودکارآمدی در آن

 ,Abbasi Et al) های مختلف عاطفی، شناختی و رفتاری را به دنبال نداردشوق و اشتیاق در حیطه

2015). 
بر  طور مستقیم و مثبتی بهنتایج این پژوهش نشان داد که خودتنظیمدر رابطه با فرضیه سوم، 

توان ها فرضیه سوم پژوهش تائید شد و میاشتیاق تحصیلی تأثیرگذار است که با توجه به این یافته

 که ؛داری داردای مستقیم و معنیاظهار داشت که خودکارآمدی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطه

 Abbasi et al (2015); Shafiee Mousavi et al ;(2013)های های پژوهشاین بخش از نتایج با یافته

Sarvestani & Askari (2019); Stefansson et al (2018); Klassen (2010); Klassen, Krawchuk 

& Rajani (2008); Khoroshi et al (2014); Stefansson et al (2018)  همسو است. در تبیین این

ه تکلیف کنند کنظیمی باال از طریق عالقه، تالش میتوان اظهار داشت که دانشجویان با خودتنتایج می

وگوی درونی درباره تسلط، اهمیت تر کنند؛ از طریق گفتبخشتر و لذتموردنظر خود را جذاب

کنند که آنچه موجب رضایتمندی آنان شوند و نیز به خود اذعان مییادگیری را برای خود متذکر می

انیدن آن برای احراز تسلط بر موقعیت و حصول تبحر در انجام شود، به اتمام رساز انجام تکالیف می

های وگوی درونی درباره عملکرد، بر موانع انگیزشی در جهت انجام فعالیتتکلیف است؛ از طریق گفت

کنند؛ از طریق کنترل محیط، شرایط مساعد آیند و اهداف درونی را برای خود بیان میخود فائق می

کنند عوامل محیطی مخل در جهت انجام تکالیف را بینند و سعی مییب میمحیطی را برای خود ترت

دهی، با حفظ و افزایش انگیزه در قبال انجام فعالیت، به خود بکاهند؛ و در نهایت از طریق خود پاداش

هایی مانند روابط فراگیران دهند و مجموعه این رفتارها باعث افزایش فعالیتقول دریافت پاداش می

ها و رفتارهای مرتبط با مطالعه در فراگیر های کالسی، پیگیری نقشریزی، فعالیتشگاه، برنامهو آموز

 ,Lavasani et al, 2013; Abbasi et al)شود که بیانگر اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری است می

2015; Klassen, 2010). 
نتایج این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی و با توجه به در رابطه با فرضیه چهارم، 

دارد که با  دار و مثبتطور غیرمستقیم بر اشتیاق تحصیلی تأثیری معنینقش میانجی خودتنظیمی به

توان اظهار داشت که خودکارآمدی توجه به این نتایج، فرضیه چهارم پژوهش نیز تائید شده و می

م و از طریق طور غیرمستقیتواند بهمستقیمی که بر اشتیاق تحصیلی دارد، میتحصیلی عالوه بر تأثیر 
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نتایج  داری داشته باشد. همچنینخودتنظیمی نیز بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت و معنی

دار و قابل تائید است. در تبیین این نتایج این پژوهش نشان داد که اثر کل متغیرها به صورتی معنی

های فراشناختی به دانشجویان عنوان یکی از مهارتخودتنظیمی تحصیلی بهان اظهار داشت که، تومی

های خود را کنترل و هدایت کنند و دانشجویانی که از این مهارت برخوردارند کند تا فعالیتکمك می

 گیری هستندهای یاددر برخورد با مسائل، مستقل، خودآموز و توانمند در استفاده از انواع استراتژی

(Kitsantas, 2008) اق منظور باال بردن اشتیدهند. لذا بهو اشتیاق بیشتری در دانشگاه از خود نشان می

 های فراشناختی استتوان مهارت خودتنظیمی تحصیلی که یکی از مهارتدر دانشگاه، دانشجویان می

توانند یادگیرندگانى که میطرفی، از  .(Shafiee Sarvestani & Askari, 2019) را در آنان افزایش داد

های شناختى، انگیزشى و رفتارى عملکرد تحصیلى خود را تنظیم و کنترل کنند، بسیار موفق جنبه

؛ و با توجه به اینکه راهبردهای (Shirazi Tehrani, Ghazanfari & Javadani, 2015)اند بوده

های کارکردی در خود را به مهارتهای ذهنی خودتنظیمی فرایندی است که یادگیرندگان توانش

کنند. دانشجویانی که مهارت خودتنظیمی دارند، خوشان اهدافشان را ی تحصیلی تبدیل میحوزه

دگیری کنند و طی فرایند یاکنند و سپس راهبردهای مناسب مرتبط با تکالیف را انتخاب میتنظیم می

شود ها و پیشرفت یادگیری میزش آنکنند که این امر منجر به افزایش انگیبر خود نظارت می

(Samavi & Najjarpourian,2019)که این امر مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است ؛ 

(Zimmerman, 2002; Zangiabadi, Sadeghi, Ghadampour, 2019) . ،یادگیرندگانى که همچنین

اى رى تمرکز دارند و دارکنند، روى عملکرد یادگیدر فرآیند یادگیرى خود از خودتنظیمى استفاده می

ند، تنها از سطح انگیزشى باالیى برخوردارباشند و نهاحساس شایستگى و توانایى در انجام تکالیف می

ى یابد؛ در مقابل یادگیرندگانها افزایش میطلبی آموزشى نیز در آنبلکه رفتارهاى خودکنترلى و جاه

تری ند، احساس شایستگى و خودکار آمدى پایینکه تجربه ناکافى در فرآیند یادگیرى خودتنظیمى دار

های یادگیرى که در پیش رو دارند اجتناب ها باال است و از فرصتدارند و سطح اضطراب یادگیرى آن

ویژه براى های یادگیرى ندارند. این اثر بهکنند و تمایلى براى نشان دادن خود در فرصتمی

 & Ahmadi, Ozaei)اند، چشمگیر است رى مواجهیادگیرندگانى که به نحوى با مشکالت یادگی

Goodarzi, 2019). 
بنابراین، با توجه بیشتر به اشتیاق دانشجویان به دانشگاه و ارتقای اشتیاق دانشجویان به دانشگاه 

ع های تحصیلی آنان در مقاطتوان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و کسب موفقیتو تحصیل، می

 رتحصیلی تأثیر مثبتی گذاشت. در واقع اشتیاق تحصیلی به عنوان عاملی مهم و نیرویی محرک د

ین عامل است که ا مؤثرجهت سوق دادن دانشجویان بسیار بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

بر اساس خودکارآمدی و تقویت مهارت خودتنظیمی بهبود یابد. به عبارتی توجه به بهبود  تواندیم

ث ایت باعخواهد شد و در نه آنانمدی دانشجویان منجر به بهبود اشتیاق تحصیلی آخودکار یهامهارت
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مدی آ. در کنار توجه به تقویت مهارت خودکارشودیمبهبود پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان 

به تقویت مهارت خودتنظیمی نیز توجه شود و با توجه به اینکه مهارت  توانیمدانشجویان، 

یمی ظبر روی بهبود مهارت خودتن توانیمخودتنظیمی نیز منجر به بهبود اشتیاق تحصیلی شود، 

مجزا و چه  صورتبهمدی و مهارت خودتنظیمی چه آتمرکز کرد که این دو عامل اصلی یعنی خودکار

باعث بهبود اشتیاق تحصیلی در دانشجویان شود که این بهبود اشتیاق  توانندیمهماهنگ  صورتبه

 ریتأث تواندیمتحصیلی در مواردی که خودکارآمدی از طریق مهارت خودتنظیمی صورت بگیرد 

باید بر این مهم متمرکز گردد که به اشتیاق تحصیلی به عنوان  هاتالش نیبنابرا؛ بیشتری داشته باشد

ود که دارد، بیشتر توجه ش یتوجهقابل ریتأثکه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان  مؤثرعاملی مهم و 

مدی و خودتنظیمی بهبود یابد که آاز طریق خودکار تواندیمعامل مهم یعنی اشتیاق تحصیلی،  نیا

و نقش باالتری در  ریتأثمدی و خودتنظیمی باهم همراه شوند، آخودکار دو عاملکه این  یموارددر 

 بهبود اشتیاق تحصیلی خواهند داشت.

لذا، با توجه به نتایج این پژوهش و تائید نقش میانجی خودتنظیمی در رابطه میان خودکارآمدی 

آموزشی  هایشود که مدرسین و برنامه ریزان در انجام فعالیتیلی، توصیه میتحصیلی و اشتیاق تحص

و در جهت ترغیب هرچه بیشتر دانشجویان به تحصیل، عالوه بر تأکید بر خودکارآمدی تحصیلی و 

های خودتنظیمی در میان دانشجویان ها، سعی کنند از خودتنظیمی و تقویت مهارتبهبود این مهارت

رگذاری بیشتر بر اشتیاق تحصیلی آنان استفاده کنند. در واقع با توجه به نتایج پژوهش در راستای تأثی

های توان پیشنهاد کرد که مسئوالن و مدرسین عالوه بر استفاده از تقویت مهارتحاضر، می

های خودتنظیمی زمان از مهارتتوانند همخودکارآمدی دانشجویان برای بهبود اشتیاق تحصیلی، می

گونه که در نتایج این پژوهش جهت بهبود اشتیاق تحصیلی دانشجویان استفاده کرد و همانهم در 

؛ تواند بر اثرگذاری این رابطه بیانجامددرصد می 0419اشاره شد، چنین تأثیری به صورتی کلی تا 

بر  کلی ریتأثصورت طور مستقیم، غیرمستقیم و هم بههای خودتنظیمی بهبنابراین استفاده از مهارت

ا و هبهبود اشتیاق دانشجویان تأثیرگذار است که با توجه به اهمیت این امر استفاده از این مهارت

شود تا با تأثیر مناسبی که بر اشتیاق تالش برای تقویت این مهارت در دانشجویان کامالً تأکید می

 .ویان محقق گرددشود، زمینه و شرایط هرچه بهتر آموزش و یادگیری در دانشجتحصیلی گذاشته می

به این اشاره کرد که جامعه و نمونه حاضر فقط  توانیمهای این پژوهش از جمله محدودیت

 شودیمکه این امر باعث  اندبودهدانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کردستان 

یل مورد مطالعه به دل با احتیاط بیشتری انجام شود. همچنین نمونه هاتیجمعتعمیم نتایج به سایر 

نقش مهم و  تواندیمآموزش دو زبانی  یهامهارتاینکه دانشجویان رشته زبان انگلیسی هستند و 

در مهارت خودکارآمدی، خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی داشته باشد، این امر باعث  یرگذاریتأث

ه پرسشنام سؤاالتافراد از خود و در پاسخ به  یهاقضاوتاحتمالی در  گرمداخلهکه متغیرهای  شودیم
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ازمند احتیاط نی هاتیموقعبگذارد؛ لذا تعمیم این نتایج به سایر  ریتأثبر نگرش آنان نسبت به خودشان 

 بیشتر است.

 مالحظات اخالقی

 .مرتبط با پژوهش رعایت شده است یاحرفهدر فرآیند انجام پژوهش حاضر، اصول اخالق 

 حامی مالی

 پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است. یهانهیهزکلیه 
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