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 1هرمز بهرام

با توجه به مشکالت موجود در مقطع  چکیده:

 ن پژوهش سعی داشته ارتباط میانتحصیالت تکمیلی، ای

 های آموزشی و کاربردیجنبه با شناختیعوامل روان

خودکارآمدی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی 

از  بدین منظور سازی کند.ایران را مدل یهادانشگاه

های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است پرسشنامه

 813/0کرونباخ که در مجموع پرسشنامه کلی دارای آلفای 

است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع دکتری 

؛ روش های ایران هستنددوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه

نفر از این  297شامل فی ساده و گیری به صورت تصادنمونه

دهد که آشفتگی نشان می نتایج .بوده استدانشجویان 

ویان شناختی بیشترین تأثیر را بر خودکارآمدی دانشج

تی د و پس از آن عملکرد رفتاری و عملکرد شناخرگذامی

د گیرند. در بین ابعاد خودکارآمدی بعد عمومی و بعقرار می

د بعاتحصیلی ابعاد زیربنایی هستند که نقش میانجی را بین ا

کنند. و عوامل دیگر و خودکارآمدی دانشجویان ایفا می

ثیرگذاری عالوه بر تأیید تأ همچنین نتایج آزمون مدل،

دهد که متغیرهای کنترلی جنسیت، سن و عوامل، نشان می

تأهل بر خودکارآمدی دانشجویان تأثیرگذار است اما 

ه داری در نمونرابطه معنی و سطح دانشگاه اشتغال هایمتغیر

 پژوهش ندارد.

عملکرد آشفتگی شناختی، خودکارآمدی، : کلمات کلیدی

 لی.رفتاری، عملکرد شناختی، تحصیالت تکمی

Hormoz Bahram 
Abstract: Regarding the problems in 

postgraduate course, this study has tried to 

model relationships between psychological 

factors with educational and practical aspects 

of self-efficacy on postgraduate students of 

Iran’s universities. In this regard, the standard 

and researcher-made questionnaires were 

employed and the Cronbach’s Alpha for final 

questionnaire was calculated as 0.813. The 

statistical population of this study included 

all postgraduate students of Iran’s 

universities and the sampling method was 

simple random and included which led to the 

selection of 297 students as the final study 

sample. The results indicate that cognitive 

disturbance has greatest impacts on student’s 

self-efficacy and then are placed behavioral 

performance and cognitive performance.  

Among the self-efficacy dimensions, general 

and educational are underlying dimensions 

that play a mediator role among dimensions 

and other factors. Also results of model test 

show that control variables of gender, age 

and marital status affect students' self-

efficacy, but employment and university level 

had no significant relationship with students' 

self-efficacy in research sample. 

Keywords: self-efficacy, cognitive 

disturbance, cognitive performance, 

behavioral performance, postgraduate 
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 مقدمه
ه با ند کهست یدر منابع انسان یگذار هیاز سرما یدار نوع مهمها عهدهامروزه دانشگاه

و  یاحرفه ،یفن یهادر حوزه یانسان یرویدانش، مهارت و نگرش ن یبالندگ نهیزم یسازفراهم
 ورشد  یرابرا  نهیآورند زمیکه به ارمغان م یفناورانه و علم ،یپژوهش یهاشرفتیو با پ یتیریمد
 ،یدانشگاه النیالتحصفارغ .(1391)فالح حقیقی و پرهیزکار،  سازندیفراهم م یاقتصاد سعهتو
توانند ، میهدانشگا یبروندادها نیاز مهم تر یکیبه عنوان  ،یلیتکم التیتحص دورهخصوص در هب

ت حصیالتمنظور، دانشجویان تأثیر بسزایی در رشد و توسعه جامعه داشته باشند. برای این 
های ناییهای علمی، باور مناسبی نسبت به تواتکمیلی بایستی در زمان آموزش، عالوه بر مهارت

ز این االی ذاتی خود پیدا کنند تا پس از دوران دانشگاه بتوانند برای رسیدن به اهداف متع
 ت تکمیلیر دانشجویان تحصیالرستی استفاده کنند. از این رو، بررسی رفتادهای ذاتی به توانایی

 واجهه بادر هنگام م هاآن یقدرت واقع در آموزش و یادگیری، دیدگاه مناسبی را در زمینه تأثیر
مهم تغییر رفتار  هاینظریهیکی از گذارد. در اختیار می دهدیکه انجام م ییهاها و انتخابچالش

صی، شخ هاییسماز میان مکان نظریهن بر اساس ای ؛خودکارآمدی است نظریهدر زمینه یادگیری، 
ت حیطی نیسمخودکارآمدی در کنترل رفتار و تقاضاهای  ازیا فراگیرتر  تریادیهیچ کدام بن

ن در یک خودکارآمدی اعتقاد فرد به توانایی خود جهت موفق شد (.1397)رحیمی و همکاران، 
ست. احساس افراد ا تعیین کننده چگونگی تفکر، رفتار و ،این اعتقاد ؛وضعیت خاص است

ارات های، انتظارات خودکارآمدی و نتایج مورد انتظار است؛ انتظخودکارآمدی دارای مؤلفه
آمیز است، تخود در انجام یک رفتار موفقی هایییخودکارآمدی، اعتقاد فرد نسبت به توانا

، د )جعفریه دارحاصل از یک عملکرد خاص اشار یر به نتیجهکه نتایج مورد انتظار، به باودرحالی
1397.) 

م خود که مستلز یلیتحص یهابرنامه تیماه لیبه دل یلیتکم التیتحص انیدانشجو
سطح  شودیباعث مکه  داشت خواهند یدسترس یبه منابع مختلف است گوناگون یهاپژوهش

ای حرفهشناختی و های روان. از این رو، ویژگیخود را ارتقا دهندی مولد هاتیفعال هیدانش و روح
میت دو ز اهابرای دستیابی به موقعیتی استراتژیک در جامعه برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

کر کرد؛ توان موارد بسیاری را ذمی شناختیهای روانچندانی برخوردار خواهد بود. برای ویژگی
صیالت حتوره دبه دلیل انتظارات آتی و فشار روانی زیادی که به دانشجویان در فرایند آموزشی 

 یرو عملکرد رفتا یعملکرد شناخت ،یشناخت یگآشفتهایی مانند شود، ویژگیتکمیلی وارد می
 کنند. برای دستیابی به این موقعیت استراتژیک در جامعه، اهمیت خاصی پیدا می

برای دانشجویان تحصیالت  شناختیهای رواننظر به اهمیت خودکارآمدی و ویژگی
کند. این اهمیت با در یی ارتباط تنگاتنگ این مفاهیم، اهمیت پیدا میتکمیلی، تالش برای شناسا
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 ییمتخصص و کارا که محصول نها یروهایننظر گرفتن جایگاه این دانشجویان به عنوان 
خودکارآمدی نقش محوری در رفتار، شود. ، بیشتر نمایان میشوندیفرض م یلیتکم التیتحص

توان عملکرد شناختی، عملکرد رفتاری و رو میدارد. ازاین افراد و روانی عملکرد و حاالت هیجانی
تحصیالت  ترین عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی دانشجویانآشفتگی شناختی را از جمله مهم

 یهاآشفتگی شناختی یکی از جنبه اند، معرفی کرد.که تا حدود زیادی مغفول مانده تکمیلی
تفکر و نحوه ارتباط برقرار کردن فرد مختل  است که در آن 1اختالل شخصیت شیزوتایپال

شناسی شناختی، شناخت به معنی عمل یا فرایند دانستن است. رویکرد شود. در روانمی
پردازند هایی که مردم به شناخت محیط و شناخت خودشان میشناختی در شخصیت، بر شیوه

گیری و حل اندیشیدن، تصمیم ها چگونه به درک، ارزیابی، یادگیری،تأکید دارد، یعنی اینکه آن
عملکرد شناختی مجموعه فرایند فکری . (1396شوند )سیدعسکری و همکاران، مسائل نائل می

های انجامد؛ این مجموعه شامل تمام جنبهها میاست که به درک و آگاهی از تفکرات و ایده
منظور از مچنین ه(. 1394)نریمانی و شربتی،  استادراک، تفکر، استدالل و به یاد آوردن 

صورت مستقیم با هم در عملکرد رفتاری، ارتباط میان رفتار و عملکرد است. رفتار و عملکرد به
تواند به عملکرد مناسب ختم شود )احمدیان رفتارهای درست می کهینحوارتباط هستند به

 (.1395ماژین، 
، جتماعیاشخصی، تحصیلی،  ابعاد شامل ای چند بعدی است کهسازه خودکارآمدی

. ازآنجاکه این پژوهش با هدف بررسی (1393)چناری و یوسفی،  شودهیجانی، خالق و ... می
پذیرد خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام میهای آموزشی و کاربردی جنبه
صورت ابعاد عمومی، تحصیلی، توان بهترین ابعاد خودکارآمدی مرتبط با این دانشجویان را میمهم

های اخیر مورد توجه پژوهشگران که این ابعاد در سال ژوهشی، خالق و کارآفرینانه معرفی کردپ
؛ جعفری، 1397رهنی، اند )پورکریمی و مبیندر حوزه خودکارآمدی دانشجویان قرار گرفته

؛ 1396؛ سهرابی و همکاران، 1397؛ رحیمی و همکاران، 1390ملکی و همکاران، ؛ جهان1397
صورت کلی به باورهای شخص در مورد توانایی اعمال کنترل بر به .(1394، صفا و منگلی

(. 1389شود )تمدنی و همکاران، وری شخصی و محیطی، خودکارآمدی عمومی گفته میکنش
های یادگیری، موضوعات خودکارآمدی تحصیلی، به معنای احساس توانمند بودن فرد در فعالیت

 (.1391چاری، زاده و حسینصیلی است )دهقانیدرسی و برآورده کردن انتظارات تح
ها از هایشان و تصور آنخودکارآمدی پژوهشی احساس اطمینان دانشجویان نسبت به توانایی

خودکارآمدی خالق عبارت است از باور  (.2010، 2شان است )لِو و همکارانپژوهشی یهامهارت
واقع یک شکل از خودارزیابی است که بر فرد به اینکه توانایی تولید نتایج خالق را دارد، در 

                                                 
1 Schizotypal 
2 Lev and et al. 
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 یرهای خالقانه تأثگیری در مورد میزان تالش و سطح تداوم تعهد، هنگام مواجهه با چالشتصمیم
خودکارآمدی کارآفرینانه به باورها و فکرهای درونی افراد در  (.1393)چناری و یوسفی،  گذاردیم

آمیز را دارند و یا اینکه جام یک کار نوآورانه و مخاطرهمورد اینکه آیا آنان خود توانایی الزم برای ان
وکار بکار گیرند اندازی یک کسبخود را برای راه یهابه شکل اثربخشی مهارت توانندیآیا آنان م

 (.1394یا خیر، اشاره دارد )صفا و منگلی، 
نی، های رواتواند بر حالتدهد که خودکارآمدی میهای پیشین نشان میبررسی پژوهش

افراد تأثیر  یها، خودپنداری و خود نظارترفتارها، انگیزش، تالش و مداومت در انجام فعالیت
عنوان یک متغیر اساسی در مطالعه عملکرد و رفتارهای بگذارد، در نتیجه خودکارآمدی بایستی به

 هشی(، در پژو1397رحیمی و همکاران )در مطالعات داخلی،  دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.
به دنبال تعیین ارتباط خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

عنوان تهران، کشف و بررسی متغیرهای مؤثر بر خودکارآمدی و همچنین اثبات خودکارآمدی به
 خود (، در پژوهش1397رهنی )اند. پورکریمی و مبینعامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی بوده

منفی رابطه دار و مثبتی بین انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی و گیرند که رابطه معنیمی نتیجه
(، با استفاده از 1396سهرابی و همکاران ) بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی وجود دارد.

گویه برای سنجش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  18مطالعات قبلی، 
خودکارآمدی کنند که خود بیان می (، در پژوهش1396کاظمی و همکاران ) .انداستخراج نموده

االسالمی و شیخ. بینی کننده معنادار پیشرفت خالقانه هستندخالق و انگیزش درونی پیش
دار بینی کننده مثبت و معنیدهند که خودکارآمدی تحصیلی پیش(، نشان می1394همکاران )

(، بیان 1393صفاری و همکاران ) تنظیم دانشجویان است.دستاوردهای تحصیلی و یادگیری خود
کنند که شادکامی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی به عوامل مختلف دموگرافیک می

موجب بهبود عملکرد و  تواندیها مو تحصیلی بستگی دارند که شناخت و تأثیرگذاری بر آن
(، 2018) 1بیتسون و همکارانخارجی،  همچنین در مطالعات سالمت روان دانشجویان گردد.

ای و احساس خودکارآمدی دانشجویان دورهد که رابطه مثبت بین نتایج آزمون میانندهنشان می
(، به بررسی همبستگی بین 2018) 2در پایان دوره وجود دارد. تالسما، شووز و نوریس

(، نشان 2016) 3سعیدیان پور واند. معنویخودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرداخته
نفس در یادگیری اثر مثبت و انزوا و توقع دوستی، ذهنیت و اعتمادبهدهند که خودخواهی، نوعمی

دهند که نشان می(، 2014) 4ستیاوان بیش از حد، اثر منفی بر خودکارآمدی دانشجویان دارند.

                                                 
1 Beatson and et al. 
2 Talsma, Schüz & Norris 
3 Manavipour & Saeedian, 
4 Setiawan 
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غیرمنتظره منجر به کاهش  یهامنجر به افزایش خودکارآمدی و مقابله با چالش باال سطح روابط
اغلب طور که از بررسی مطالعات پیشین مشخص است، همان شود.خودکارآمدی دانشجویان می

، اما تا به حال اندچند عامل را بر خودکارآمدی دانشجویان سنجیدهیک یا ها تأثیر این پژوهش
عملکرد  ،یشناخت یآشفتگشناختیِ های روانپژوهشی که تأکید خود را روی بررسی تأثیر جنبه

بر خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی قرار دهد، صورت  یو عملکرد رفتار یشناخت
طراحی الگوی خودکارآمدی نپذیرفته است؛ این پژوهش عالوه بر بررسی این امر، به دنبال 

دوره  یمقطع دکتراین الگو در دانشجویان  آزمونتحصیالت تکمیلی و همچنین  دانشجویان
خودکارآمدی  شود.است که پژوهشی نو محسوب می رانیا یهادانشگاه یلیتکم التیتحص

به دلیل موقعیت ویژه در  ،دکتری مقطعخصوص دانشجویان دانشجویان تحصیالت تکمیلی به
تواند دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و خودکارآمدی باال در این دانشجویان می ،بازار کار و جامعه

از این رو، پس از شناسایی الگوی مناسب در  ها در جامعه باشد.عملکرد بهتر آن بینی کنندهپیش
های بر جنبه یو عملکرد رفتار یعملکرد شناخت ،یشناخت یآشفتگاین زمینه و تبیین اهمیت 

ریزی آموزش عالی به نقش این عوامل در توان در زمینه برنامهخودکارآمدی این دانشجویان می
 انی کارآمد برای جامعه توجه بیشتری نمود.تربیت نیروی انس

 روش پژوهش
 شناختیهای روانمشخصهبا توجه به اینکه این پژوهش با هدف کلی بررسی ارتباط میان 

یده ایران انجام گرد یهاخودکارآمدی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاههای جنبهبا 
 تجربی است.روش توصیفی  است، طرح تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ

میلی جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع دکتری دوره تحصیالت تک
ن مورد ای خودکارآمدی دانشجویااستخراج الگوی مناسب بر به منظورهای ایران است که دانشگاه

 گیرد.استفاده قرار می
سازی ساختاری استفاده برای انتخاب حجم نمونه از اصول تواقفی حجم نمونه در مدل

های ساختاری توافق کلی وجود با وجود آنکه در مورد حجم نمونه الزم برای مدلشده است. 
در  .نفر است 200 برای این روش زعم بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزمندارد، اما به

نه متغیرهای شود مدل ساختاری، حداقل حجم نمونه بر اساس متغیرهای پنهان تعیین می
نمونه برای هر عامل )متغیر پنهان( الزم است )حبیبی و  20صورت کلی پذیر؛ که بهمشاهده

نفر در نظر گرفته شد، با این  200رو در این پژوهش نیز حداقل نمونه اولیه ازاین (.1396ور، عدن
ن توزیع شد بین دانشجویا به روش تصادفی پرسشنامه 400گیری بهتر، تعداد حال برای نتیجه
، از هابرای توزیع مناسب پرسشنامه صورت کامل دریافت شد.پرسشنامه به 297که از این میان 

دانشگاهی که  5دو طریق اقدام شد؛ بعد از اخذ مجوزهای الزم، ابتدا به صورت حضوری به 
یان پرسشنامه بین دانشجو 100پذیر بود مراجعه شده و تعداد ها امکاندسترسی محققین به آن
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پرسشنامه برای  300سپس از طریق فضای مجازی، تعداد های مختلف تکمیل گردید؛ رشته
 197ها و شهرهای مختلف( ارسال شد که از این تعداد، به ها، دانشگاهدانشجویان مختلف )رشته

 پرسشنامه(. 297پرسشنامه به صورت صحیح و کامل پاسخ داده شده بود )مجموعاً 
ه پژوهش از روش مطالع اتیو ادب نظری یات مرتبط با مباناطالع یآورجمع یبرا

خش ب نیا یرازم باطالعات ال هااننامهیمراجعه به کتب، مقاالت و پا با استفاده شده و یاکتابخانه
ی براشده استفاده شده است.  یطراح داده از پرسشنامه یآورجمع یو برا شده یآورجمع

 بط باخودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مرت، نیاز بود که ابعاد پرسشنامه طراحی
ها انتخاب شناختی تأثیرگذار بر آنهای روانهای آموزشی و کاربردی و همچنین مشخصهجنبه

 بعاداشوند؛ بنابراین پس از بررسی مطالعات پیشین و مبانی نظری موجود، چک لیستی از 
انشگاهی دنفر از اساتید  5 ا مراجعه بهها تهیه شد و بخودکارآمدی و عوامل تأثیرگذار بر آن

عد ستا دو بن رامهمترین ابعاد و عوامل تأیید شدند. در ای با رویکرد قیاسی و روش دلفی مرتبط،
برای  نانهپژوهشی، خالق و کارآفری سه بعد ،برای جنبه آموزشی خودکارآمدی تحصیلی و عمومی

، عملکرد شناختی و سه مشخصه جنبه کاربردی خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 تأثیرگذار تأیید شدند. شناختیبرای عوامل روان آشفتگی شناختی و عملکرد رفتاری

های( استفاده شده در این پژوهش، در جدول صورت اجمالی ابزار )پرسشنامهبه ادامهدر 
 :اند( نشان داده شده1)

 های مورد استفاده در پژوهشپرسشنامه -1جدول 

 سنجش بعمن عنوان
تعداد 

 هاگویه
 آلفای کرونباخ

پرسشنامه 

خودکارآمدی 

 عمومی

شرر و 

 1همکاران

(1982) 

 خودکارآمدی عمومی

 دانشجویان
18 

74/0 

و  یملکیجهان

 (1390همکاران )

پرسشنامه 

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 2اون و فرامن

(1988) 

 تحصیلیخودکارآمدی 

 دانشجویان
32 

91/0 

فوالدوند و همکاران 

(1388) 

پرسشنامه 

خودکارآمدی 

صالحی و 

همکاران 

 پژوهشیخودکارآمدی 

 دانشجویان
55 

97/0 

و همکاران  یصالح

                                                 
1. Sherer and et al. 
2. Owen and Froman 
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 ( 1390) (1390) پژوهشی

پرسشنامه 

خودکارآمدی 

 خالق

 (2006) 1بیگتو
 خالقخودکارآمدی 

 دانشجویان
7 

73/0 

 (2006) گتویب

پرسشنامه 

خودکارآمدی 

 کارآفرینانه

 2لینان و چن

(2009) 

 کارآفرینانهدکارآمدی خو

 دانشجویان
21 

70/0 

 یصفا و منگل

(1394) 

پرسشنامه 

آشفتگی 

 شناختی

پور و بخشی

همکاران 

(2011) 

اضطراب اجتماعی، تفکر 

جادویی و تفکر 

 دانشجویان پارانوئیدی

30 

90/0 

و همکاران  پوریبخش

(1390) 

پرسشنامه 

عملکرد 

 شناختی

فولستین و 

 3همکاران

(1975) 

 شناختی عملکرد

 دانشجویان
30 

68/0 

 )محقق(

پرسشنامه 

 رفتاریعملکرد 
 محقق

رفتاری عملکرد 

 دانشجویان
50 

73/0 

 )محقق(

 

 هایافته

توان یک الگوی اولیه برای عوامل مؤثر بر خودکارآمدی های پیشین، میبر اساس پژوهش
دهد که در آن شان می( مدل مفهومی اولیه پژوهش را ن1رو شکل )دانشجویان ترسیم نمود. ازاین

شی، ابعاد عمومی، تحصیلی، پژوه خودکارآمدی دانشجویان دارایهای آموزشی و کاربردی جنبه
ی فتاررخالق و کارآفرینانه است که متأثر از عملکرد شناختی، آشفتگی شناختی و عملکرد 

 هستند.
 

 
 

                                                 
1. Beghetto 
2 Linan and Chen 
3. Folstein and et al. 



 هرمز بهرام

 1400 بهار و تابستان، 23، شماره 12ش عالی، سال دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموز                     204

 

 

 
 الگوی اولیه پژوهش -1شکل 

 های جمعیت شناختی نمونه پژوهش گزارش شده است:( ویژگی2ر جدول )در ادامه د
 های جمعیت شناختی نمونه پژوهشویژگی -2جدول 

 تعداد گروه متغیر

 جنسیت
 198 مرد

 99 زن

 سن

 110 سال 25-30

 118 سال 31-40

 58 سال 40بیشتر از 

 11 عنوان نشده

 رشته تحصیلی

 47 ها(شیمی )کلیه گرایش

 44 وم اداری )مدیریت، حسابداری، اقتصاد(عل

 21 علوم تربیتی و روانشناسی

 185 هاسایر رشته

 وضعیت اشتغال

 83 شاغل

 185 فقط دانشجو )بیکار(

 29 عنوان نشده

 وضعیت تأهل

 164 متأهل

 102 مجرد

 31 عنوان نشده
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مؤثر بر  شناختیروان هایمشخصهپس از تعیین ابعاد مختلف خودکارآمدی دانشجویان و 
ابعاد  ها، معیارهای معرف عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هر یک ازآن

ها اخذ شده و بندینظر در مورد طبقهنفر از اساتید صاحب 5بندی گردیدند. سپس نظرات طبقه
. برای تکمیل گردید ها توسط نمونه انتخابیو در گام آخر پرسشنامه یی پژوهش نهایپرسشنامه

تغیرها منرمال بودن  در ابتدا به بررسی توصیفیاطالعات پرسشنامه در قسمت آمار  وتحلیلیهتجز
شود. این آزمون جهت بررسی ادعای اسمیرنوف پرداخته می -با استفاده از آزمون کولموگروف

 رد.گیهای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میمطرح شده در مورد توزیع داده
 متغیرهای پژوهشای برای نمونه اسمیرنوف یک -آزمون کولموگروف -3جدول 

 میانگین ابعاد و عوامل
انحراف 

 معیار

-Kآماره 

S 
N 

سطح 

 داریمعنی

 005/0 297 72/1 547/2 23/48 خودکارآمدی عمومی

 011/0 297 60/1 609/2 13/31 خودکارآمدی تحصیلی

 000/0 297 71/2 311/1 54/25 خودکارآمدی پژوهشی

 001/0 297 03/2 752/1 92/38 خودکارآمدی خالق

 121/0 297 19/1 517/3 07/40 خودکارآمدی کارآفرینانه

 043/0 297 40/1 148/1 42/21 عملکرد شناختی

 051/0 297 31/1 711/1 63/19 معکوس آشفتگی شناختی

 000/0 397 12/2 993/0 28/20 عملکرد رفتاری

 

راین فرض ؛ بناباست 05/0(، ضریب معناداری اغلب متغیرها کمتر از 3) با توجه به جدول
ع بودن توزین نرمالبه . با توجه شودی( که توزیع نرمال متغیر مورد نظر است، رد م0Hصفر )

 ده خواهد شد.برای معادالت ساختاری استفا PLSافزار در این پژوهش از نرم ،هاداده
بودن  کسانیآماره آزمون با فرض  عی، توزیآمار یهانانجام آزمو یموارد برا شتریدر ب

ه استفاد 1برای بررسی برقراری این مفروضه از آزمون لوین .شودیها مشخص مآن انسیوار
 ( گزارش شده است.4شود. نتایج مربوط به این آزمون در جدول )می

 
 

 

                                                 
1 Levene 
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 هاانسیوارنتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی  -4جدول 

 sig 2درجه آزادی  1 یآزاددرجه  لوین آماره متغیر

 065/0 28 1 692/3 خودکارآمدی عمومی

 791/0 28 1 071/0 خودکارآمدی تحصیلی

 071/0 28 1 352/3 خودکارآمدی پژوهشی

 094/0 28 1 003/3 خودکارآمدی خالق

 284/0 28 1 191/1 خودکارآمدی کارآفرینانه

 748/0 28 1 105/0 عملکرد شناختی

آشفتگی  معکوس

 شناختی
152/0 1 28 700/0 

 391/0 28 1 758/0 عملکرد رفتاری

 

یک از متغیرها یچهلوین در  آزمون است، شده داده( نشان 4که در جدول ) طورهمان
گیرد؛ یرو فرض صفر مبنی بر همگنی واریانس متغیرها مورد تائید قرار مینازادار نیست. معنی

 ها برقرار است.مگنی واریانسشود که هبدین ترتیب نتیجه می
( و آلفای CR>0.7در ادامه برای سنجش پایایی متغیرها از ضرایب پایایی ترکیبی )

نتیجه توان در صورت مناسب بودن این ضرایب می؛ شود( استفاده میAlpha>0.7کرونباخ )
انگین پرسشنامه کلی تحقیق پایاست. همچنین برای تعیین روایی همگرا از شاخص می گرفت که

شود. با استفاده از این ضریب سؤاالت دارای بار ( استفاده میAVEواریانس استخراج شده )
 5/0شود تا مقدار شاخص میانگین واریانس استخراج شده باالی حذف می 5/0عاملی کمتر از 

( ارائه شده 5(. نتایج حاصل از این بخش در جدول )2019، 1ون آلدرسون و همکارانبرسد )
 است.

 
 
 
 

 

                                                 
1 Van Aalderen 
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متغیرهای همگرایی کل برای  وضرایب آلفای کرونباخ، مقدار واریانس استخراج شده  -5جدول 

 پژوهش

 آلفای کرونباخ ابعاد و عوامل
میانگین واریانس تبیین 

 (AVEشده )

 1پایایی ترکیبی

(CR) 

 829/0 711/0 733/0 خودکارآمدی عمومی

 807/0 732/0 735/0 خودکارآمدی تحصیلی

 814/0 609/0 744/0 پژوهشیخودکارآمدی 

 928/0 703/0 923/0 خودکارآمدی خالق

خودکارآمدی 

 کارآفرینانه
977/0 778/0 910/0 

 762/0 691/0 771/0 عملکرد شناختی

معکوس آشفتگی 

 شناختی
849/0 604/0 701/0 

 828/0 789/0 981/0 عملکرد رفتاری

 799/0 617/0 813/0 کل

 

ای کل است، پایایی بر 7/0اخ برای همه متغیرها باالی ازآنجاکه ضریب آلفای کرونب
شود. در مورد روایی همگرای تحقیق، هر چه این مقدار های آن تأیید میپرسشنامه و زیرمقیاس

تر از زرگب( AVEباشد، روایی تحقیق بیشتر است. با توجه به اینکه تمام اعداد ) 5/0تر از بزرگ
مامی با توجه به اینکه ت ،گرشود. از طرف دیارزیابی میهستند روایی عوامل نیز مناسب  5/0

ایی تمامی ابعاد و پای نتیجه گرفت که توانیباالتر است، م 7/0پایایی ترکیبی تحقیق از  ضرایب
 .هستند عوامل تحقیق مناسب

های تکمیل شده، مرحله بعد به دست آوردن نمایی اطالعات پرسشنامهپس از تأیید راستی
برای این منظور، های مشاهده شده است. ای از دادهرهای آزاد از روی مجموعهتخمین پارامت

و یا کمترین  4یافتهیا حداقل مجذورات تعمیم 3از قبیل بیشینه درست نمایی 2های تکراریروش

                                                 
1 Composite Reliability 
2 Iterative Method 
3 Maximum Likelihood (ML) 
4 Generalized Least Squares 



 هرمز بهرام

 1400 بهار و تابستان، 23، شماره 12ش عالی، سال دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموز                     208

 

 

به دلیل عدم توزیع در اینجا، گیرد. جهت تخمین مدل مورد استفاده قرار می 1توان دوم جزئی
جهت تخمین مدل استفاده شده است. قبل از  یز روش کمترین توان دوم جزئا، هانرمال داده

ی ابعاد خودکارآمدی دانشجویان مورد آزمون قرار گرفتند تا تخمین مدل اصلی، ابتدا رابطه
بعدهای زیربنایی شناسایی شوند. بر اساس اطالعات به دست آمده، ابعاد خودکارآمدی 

د دیگر، قدرت اثرگذاری بر ابعاد دیگر و افزایش خودکارآمدی به دانشجویان بر اساس ارتباط با ابعا
 اند:( نشان داده شده2شوند که در شکل )دو سطح تقسیم می

 
 سطوح ابعاد خودکارآمدی دانشجویان بر اساس قدرت تأثیرگذاری -2شکل 

 
 است. تخمین زده شده ،حال مدل اصلی تحقیق با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و عوامل

ت ( مدل تحقیق در حال4( مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد و شکل )3ل )شک
ی و ضرایب بارهای عامل تواندیدهد. مدل در حالت تخمین استاندارد مداری را نشان میمعنی

گیری متغیر دازهگفت که کدام شاخص در ان توانی( م3با توجه به شکل ) ؛مسیر را برآورد کند
تر ملی بزرگیعنی هر چه بار عا ؛داردبیشتری و کدام شاخص سهم کمتری اش سهم مربوطه

 شود.اش بیشتر میگیری متغیر مربوطهباشد، سهم آن متغیر در اندازه

                                                 
1 Partial Least Square (PLS) 
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 ضرایب عاملی و تعیینِ مدل در حالت تخمین استاندارد -3شکل 

طور که از نتایج مشخص . همانانده( فقط مسیرهای معنادار نشان داده شد3در شکل )
دی است، در ابعاد اصلی به ترتیب خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآم

ترتیب  دین؛ بکارآفرینانه، خودکارآمدی پژوهشی و خودکارآمدی خالق بیشترین ضرایب را دارند
. ت بیشتری داردشود که جنبه آموزشی در تحقق مفهوم خودکارآمدی اهمینتیجه گرفته می

 همچنین در قسمت عوامل به ترتیب معکوس آشفتگی شناختی، عملکرد رفتاری و عملکرد
ی ری بیشتررگذاشناختی بیشترین ضرایب را دارند، اما از لحاظ تعداد روابط عملکرد شناختی تأثی

 بر ابعاد خودکارآمدی دارد.
. دهدینشان م (t-value)داری ضرایب ( مدل اصلی پژوهش را در حالت معنی4شکل )
 باشد 96/1داری بایستی باالتر از دار بودن یک رابطه، قدر مطلق ضرایب معنیجهت معنی

و هر  هستنددار ها معنیکلیه رابطه ،با توجه به ضرایب مدل رواز این ،(2019، 1)حبیب و اکالند
 د.نگیرها مورد تأیید قرار میعامل و تأثیرگذاری آن 3بعد و  5

                                                 
1 Habeeb and Eklund 



 هرمز بهرام

 1400 بهار و تابستان، 23، شماره 12ش عالی، سال دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموز                     210

 

 

 
 داری ضرایب مسیر در مدل تحقیقمعنی -4شکل 

 
بهره  GOFاز فرمول  PLSافزار ( در نرم1GOFبرای محاسبه شاخص تناسب مدل )

مقدار  کهیشود. درصورتمحاسبه می  صورتشود که بهگرفته می
GOF مدل معنادار و قابل قبول است. این  نتیجه گرفت توانیشود م 36/0تر از بزرگ یا برابر

تر روابط میان متغیرها تا چه اندازه مطلوب است و هر چقدر به یک نزدیکدهد می شاخص نشان
مقدار در اینجا (. 2017، 2چیریکو و همکاراندهنده مطلوبیت بیشتر مدل است )باشد، نشان

GOF  استای برازش مناسب ، در نتیجه الگوی تحقیق در مجموع داربوده 51/0برابر با. 
است؛ نتایج  شاخص، نیکویی برازش مدل مورد بررسی قرار گرفته 5در ادامه با استفاده از 

 اند:(، ارائه شده6ها در جدول )این شاخص
 های مرتبط با برازش مدلشاخص -6جدول 

 مقدار شاخص شاخص

 513.48 (مجذور کای )

 931/0 (CFIای )برازش مقایسه

 GFI 933/0شاخص نیکویی 

 925/0 (TLIلوییس )-تاکر شاخص

ریشه خطای میانگین مجذورات 

(RMSE) 
007/0 

                                                 
1 Goodness of Fit 
2 Chirico and et al. 



...یو کاربرد یآموزش یهابر جنبه یشناختعوامل روان ریتأث  

 211 

شاخص محاسبه شده بزراش کامل  5ی ( مشخص است، همه6همانطور که در جدول )
ر از همگی بیشت TLIو  CFI ،GFIاست،  300دهند؛ مجذور کای بزرگتر از مدل را نشان می

 دهد.را نشان می 05/0مجذورات کمتر از  میانگین خطای ههستند و ریش 90/0

مربوط به  گزارش شده است. ضرایب نیز  و   (، مقدار آماره  7در جدول )
عنوان مقدار مالک به 67/0و  33/0، 19/0زای )وابسته( مدل است؛ سه مقدار متغیرهای درون

(. 1397شود )صالحی و همکاران، در نظر گرفته می ، متوسط و قوی  برای مقادیر ضعیف

زای مدل، مناسب بودن برازش مدل برای متغیرهای درون (، مقدار  7مطابق جدول )
 کند.ساختاری را تأیید می

 مدل یزامتغیرهای درون و   مقدار  -7جدول 

  35/0  33/0 زار درونمتغی

 583/0 679/0 خودکارآمدی

 401/0 811/0 خودکارآمدی عمومی

 544/0 749/0 خودکارآمدی تحصیلی

 531/0 752/0 خودکارآمدی پژوهشی

 386/0 542/0 خودکارآمدی خالق

 428/0 693/0 خودکارآمدی کارآفرینانه

 

مقدار آن در  کهیکند و درصورتبینی مدل را مشخص میقدرت پیش همچنین معیار 
باشد، به ترتیب نشان از قدرت  35/0 و 15/0، 02/0زا سه مقدار ی درونمورد یک سازه

مقدار  (.1397بینی ضعیف، متوسط و قوی متغیر مربوط به آن را دارد )صالحی و همکاران، پیش

(، نشان از قدرت قوی مدل برای توضیح خودکارآمدی 7جدول ) زا دردرون هایمتغیر 
 کند.می دانشجویان دارد و در مجموع برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تأیید
آمدی ودکارخبا توجه به اینکه در مدل بین متغیر خودکارآمدی کل و عوامل تأثیرگذار بر 

ل ر مددارد الزم است شدت تأثیر میانجی د چند متغیر میانجی )ابعاد خودکارآمدی( وجود
اختیار  1و  0شود که مقداری بین استفاده می VAFبرای این منظور از آماره  .محاسبه شود

تر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد. تر باشد، نشان از قوینزدیک 1کند و هر چه این مقدار به می
ن در آو توضیح  VAFسنجد. مقدار ثر کل میدر واقع این مقدار، نسبت اثر غیرمستقیم را بر ا

 ( بیان شده است.8جدول )
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 مسیرهای مدل VAFمقدار  -8جدول 

 میرمستقیمیزان تأثیر غ VAF مسیر

: خودکارآمدی، خودکارآمدی 1مسیر 

 عمومی، خودکارآمدی پژوهشی
493/0 

درصد از اثر خودکارآمدی پژوهشی  49بیش از 

 و میرمستقیصورت غبر خودکارآمدی کل، به

 شود.توسط خودکارآمدی عمومی تبیین می

: خودکارآمدی، خودکارآمدی 2مسیر 

 عمومی، خودکارآمدی خالق
386/0 

درصد از اثر خودکارآمدی خالق بر  38بیش از 

صورت غیرمستقیم و خودکارآمدی کل، به

 شود.توسط خودکارآمدی عمومی تبیین می

: خودکارآمدی، خودکارآمدی 3مسیر 

 ، خودکارآمدی کارآفرینانهعمومی
397/0 

درصد از اثر خودکارآمدی  49بیش از 

صورت کارآفرینانه بر خودکارآمدی کل، به

غیرمستقیم و توسط خودکارآمدی عمومی 

 شود.تبیین می

: خودکارآمدی، خودکارآمدی 4مسیر 

 تحصیلی، خودکارآمدی کارآفرینانه
514/0 

درصد از اثر خودکارآمدی  49بیش از 

صورت فرینانه بر خودکارآمدی کل، بهکارآ

غیرمستقیم و توسط خودکارآمدی تحصیلی 

 شود.تبیین می

 

و سطح  اشتغال ،در پایان این قسمت، با وارد کردن متغیرهای کنترلی جنسیت، سن، تأهل
سعی شده است تأثیر مستقیم )بدون واسطه( متغیرهای عملکرد شناختی،  دانشگاه محل تحصیل

و معکوس آشفتگی شناختی بر خودکارآمدی کل سنجیده شده و نتایج با الگوی  عملکرد رفتاری
شود. مدل توبیت یک مدل ، استفاده می1ساختاری مقایسه شود. برای این منظور از روش توبیت

 مانند برای توصیف رابطه بین یک متغیر وابسته غیر منفی 2آماری است که توسط جیمز توبین

غیرقابل شود یک متغیر در این مدل فرض می .یجاد شده استا  ی مستقلو متغیرها 

وابسته است.   مدل وجود دارد که این متغیر به شکل خطی به متغیر در  مشاهده مانند
 (:2019 ،3یحیی و اسیدصورت زیر است )شکل عمومی مدل توبیت به

 
دید رلی جبه اینکه نقش ابعاد خودکارآمدی حذف شده و متغیرهای کنت در اینجا با توجه

 صورت زیر خواهد بود:اند، تابع عوامل مؤثر بر خودکارآمدی دانشجویان بهاضافه شده

                                                 
1 Tobit 
2 James Tobin 
3 Yahia and Essid 
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، متغیر معکوس ؛ ، متغیر عملکرد شناختیکل؛  ، متغیر خودکارآمدی که در آن:

، متغیر ؛ ، متغیر سن؛ ، متغیر جنسیت؛ ، متغیر عملکرد رفتاری؛ ی شناختیآشفتگ

 است.سطح دانشگاه محل تحصیل  و  ، متغیر اشتغال ،تأهل
ن از آبر  ی تأثیرگذارو عوامل اصل قابل ذکر است که برای مقادیر متغیرهای خودکارآمدی

برای  0دد عبرای مرد و  1نمرات پرسشنامه استفاده شده است. برای متغیر کنترلی جنسیت عدد 
در  0د در صورت متأهل بوده و عد 1، برای وضعیت تأهل عدد 3و  2، 1زن، برای سن اعداد 

ر صورت د 0در صورت شاغل بودن و عدد  1طور برای اشتغال عدد صورت مجرد بودن و همین
بندی حهمچنین برای متغیر سطح دانشگاه محل تحصیل از سط بیکار بودن استفاده شده است.

های نشگاهز داوزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد که با توجه به اینکه نمونه پژوهش ا
 تغیر سطحمبرای  3و  2، 1بودند به ترتیب از اعداد  3تا  1دولتی غیر علوم پزشکی در سطح 
 دانشگاه محل تحصیل استفاده شد.

های ایران حال معادله فوق برای نمونه پژوهش یعنی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 ( گزارش شده است. در ستون مربوط به9شود. نتایج تخمین مدل در جدول )تخمین زده می

دهنده )چون نشان طور مستقیم قابل تفسیر نیستندضریب برآورد شده، به دلیل آنکه ضرایب به
ده قل استفامست اثرات نهایی نیستند( از مقدار تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییر در متغیر

 شده است.
 دانشجویانلی افزاری بر موفقیت تحصی، اجتماعی و سختتأثیر عوامل فردی -9جدول 

 احتمال (ضریب برآورد شده ) نام متغیرها

 000/0 356/0 عملکرد شناختی

آشفتگی معکوس 

 شناختی

403/0 000/0 

 001/0 369/0 عملکرد رفتاری

 001/0 009/0 جنسیت

 027/0 172/0 سن

 001/0 081/0 تأهل

 152/0 002/0 اشتغال

 509/0 247/0 سطح دانشگاه
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 و سطح دانشگاه داری همه ضرایب به غیر از متغیر اشتغالنشانگر معنی (9جدول )نتایج 
داری عوامل اصلی مورد شود معنیطور که مشاهده میدرصد است. همان 95داری معنی در سطح

 ا بر، معکوس آشفتگی شناختی بیشترین تأثیرگذاری رساختاری تأیید بوده و همانند مدل
 تغیرخودکارآمدی دانشجویان داشته است. در مورد متغیرهای کنترلی قابل ذکر است که م

را بر خودکارآمدی  هاتوان تأثیر آندار نشده و درنتیجه نمییمعن و سطح دانشگاه اشتغال
رآمدی ودکاخدانشجویان تأیید کرد. در بین متغیرهای کنترلی متغیر سن بیشترین تأثیر را بر 

 متغیر جنسیت بسیار اندک است.مقدار تأثیرگذاری دانشجویان داشته و 

 گیرینتیجه

 یهامفهوم مهم در پژوهش کینوان خودکارآمد به ع یدانشجوطی سالیان گذشته، 

 یهاهبا برنام انیدانشجو یوجود دارد که خودکارآمد امکان نیا؛ ظهور کرده استی آموزش

مدی خودکارآ های مختلف. بررسی جنبهابدی شیگرفته و افزا قرار ریتحت تأث یآموزش عال

 تواندیهمه ابعاد، م در تحصیالت تکمیلی های دانشجویانفقیتعنوان عامل تأثیرگذار بر موبه

ها آن عدم موفقیت عالوه بر بهبود شرایط تحصیلی دانشجویان، از عواقب فردی و اجتماعیِ

داشته  ر پیپیشگیری نموده، با ایجاد محیطی مطلوب برای یادگیری، موفقیت نظام آموزشی را د

نقش  یخودکارآمد. جویان تحصیالت تکمیلی را توجیه کندهای پرورش دانشو صرف هزینه

ا پژوهش ب ا ایندانشجویان دارد، در این راست یو روان یجانیدر رفتار، عملکرد و حاالت ه یمحور

های آموزشی و جنبه باشناختی های روانمشخصه انیارتباط مسازی هدف بررسی و مدل

ت که پذیرف انجام رانیا یهادانشگاه یلیتکم التیدوره تحص انیدانشجو یخودکارآمد کاربردی

همکاران  وکاظمی  (،1397رحیمی و همکاران )های های این پژوهش در راستای یافتههیافت

بیتسون و  (،1394االسالمی و همکاران )شیخ (،1395لطفی عظیمی و همکاران ) (،1396)

 هستند. (2014ستیاوان ) و (2016پور و سعیدیان )معنوی (،2018همکاران )

است و با پیشرفت تحصیلی  نشجویان تأثیرگذاردو متغیر مهمی که بر کارکرد تحصیلی دا

است. از آنجایی که این  شناختیهای روانمشخصه خودکارآمدی و در دانشگاه رابطه مثبت دارد

برخی راهبردهای تحصیلی زمینه  توان با آموزشکاری هستند، میمتغیر اکتسابی و قابل دست دو

خود  یبر روی هستند اجتماع یشناخت هیبر نظر یکه مبتن ییبرنامه ها. ها را فراهم آوردبهبود آن

 ،یشناخت هینظر متفاوت از یاهیبر نظر یمبتن یهابرنامهسایر به نسبت  انیدانشجو یکارآمد

آشفتگی »، «عملکرد شناختی»های هستند. مطابق نتایج این پژوهش، ارتباط مشخصهمؤثرتر 

دانشجویان، با ابعاد  شناختیای روانهبه عنوان نماینده ویژگی« عملکرد رفتاری»و « شناختی

 ریزی آموزشییربنایی برنامهز عواملمانند ها ها مورد تأیید است؛ این مشخصهخودکارآمدی آن
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یجه تقویت خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بدون توجه به در نت ،کنندیعمل م

 ذیر نخواهد بود.پها امکانعملکرد شناختی، آشفتگی شناختی و عملکرد رفتاری آن

 های مختلف درها و سیاستکارگیری روشبا توجه به شناختیرواندر مورد عوامل 

گیری سخت خواهد بود. بر وتحلیل و نتیجه، تجزیههای ایراندانشگاه قسمت تحصیالت تکمیلی

ا ت شناختیرواندر ایران، عوامل  عالی کسی پوشیده نیست که با توجه سیستم کنونی آموزش

د توان به موارتأثیرگذار است؛ هرچند میخودکارآمدی و موفقیت دانشجویان د زیادی بر حدو

ر ل جامعه، تأثیاشاره کرد اما در کشناختی روانبسیاری در نقض تأثیرگذاری زیاد عوامل 

 بسیار زیاد هستند. های شناختیتوانایی

ها آن جانیهی حاالت و عملکرد تفکر، رفتار، بر الگوهای از خودکارآمدی دانشجویان درک

 دانشجویان اینکه .گذاردمی یجابه رفتار بر زیادی بسیار تأثیر . خودکارآمدیگذاردیمتأثیر 

 راها آنی کارایی شخص احساس باشند، کرده برآورد درست اندازه چه تا را معیارهای رفتارشان

 با مؤثر طوربه وانندتیم که دارند معتقدند زیادی شخصی کارایی که افرادی .کندیم تعیین

 مشکالت بر غلبه درها آن کهازآنجایی. کنند برخورد شوندیممواجه  که شرایطی و رویدادها

 کارایی .کنندیم باالیی عمل سطح در اغلب و نموده استقامت هاتکلیف در دارند، انتظار موفقیت

 توانایی و دبریم باال را آرزوها سطح ،دهدیم کاهش را از شکست ترس زیاد، شخصی

 .بخشدیم بهبود را تحلیلی تفکر و ییگشامسئله

یالت اگرچه همه ابعاد خودکارآمدی دارای اهمیت زیادی در موفقیت دانشجویان تحص

دی آموزشی در خودکارآمدهد که جنبه تکمیلی هستند، اما نتایج این پژوهش نشان می

دین معنی که در مدل طراحی ند، باهمیت باالتری دارگیری یک دانشجوی خودکارآمد شکل

 وجز تمییسظر سبوده و از من ابعاد و عوامل یرسا یرتحت تأث یشتربشده، ابعاد عمومی و تحصیلی 

جزو  ینانههستند. در این مدل خودکارآمدی پژوهشی، خالق و کارآفرو وابسته  یرعناصر اثرپذ

ی و عموم و خودکارآمدیمتغیرهای کلیدی هستند که عالوه بر تأثیرگذاری بر کل خودکارآمدی 

عاد گر این ابشناختی نیز قرار دارند. به بیان دیتحصیلی، به صورت مستقیم تحت تأثیر عوامل روان

 به عنوان متغیرهای پیوندی در مدل از قدرت نفوذ باالیی برخوردار هستند. 

 و فرد همه جانبه رشد برای ایجاد زمینه عالی، آموزش نظام وظایف و اهداف از یکی

. است اجتماعی و فردی زندگی در نقش ایفای برای و مسئول کارآمد سالم، هایانسان ربیتت

 عالی آموزش نظام اساسی ارکان از یکی عنوانبه که دانشجویان تحصیالت تکمیلیازآنجایی

 به این توجه دارند، یاژهیو جایگاه و نقش آموزشی و تربیتی نظام اهداف به در دستیابی کشور،
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 تیاهم. بر اساس نتایج این پژوهش، شودیمباروری و شکوفایی هر چه بیشتر جامعه  موجب قشر

شناختی در خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی انکارناپذیر است اما باید به عوامل روان

از امکانات  یبرخوردار یی مانند جنسیت، سن، تأهل و حتیرهایمتغاین نکته نیز توجه داشت که 

مورد توجه  انیدانشجو یخودکارآمدی باورها شیند به عنوان عوامل مؤثر در افزانتوایمنیز  یمال

 یستیبهز نقش نهیدر زم یآموزشی هاکالس یبرگزار ؛ در این راستارندیگ قرار یشتریب

در  شود.یم هیتوص ،تحصیالت تکمیلی انیدانشجو یخودکارآمد در یو سالمت روان یشناختروان

 شناختیهای روانمشخصهخودکارآمدی و  توان به این نکته اشاره نمود کهمی توصیه،تبیین این 

بهبود این دو  ها و راهبردهای مؤثر، زمینهتوان با آموزش آنهستند و می تا حد زیادی اکتسابی

 روانی برای آموزشی و هایای از مهارت، آمیزهخودکارآمدی راهبردهاید. متغیر را فراهم نمو

های مطالعه و موفقیت، محیط فیزیکی و اجتماعی، مدیریت زمان، مهارت برقراری رابطه با

 که هم در دوران هستندشغلی و حرفه ای  هایمهارت و مدیریت خود، بهداشت جسمی و روانی

 د.نشو تواند سودمند واقعو هم پس از آن می تکمیلیتحصیالت 

، یشریزی درست آموزامهبرن بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، الزم است با طراحی و

های یانایتوزمینه را برای بهبود خودکارآمدی و  تحصیالت تکمیلی، به ویژه برای دانشجویان

صیلی، ی تحهای آموزشکنار دوره گردد که درها فراهم نمود. لذا پیشنهاد میدر آن شناختیروان

 و یا مودنها برگزار برای آنرا نیز  خودکارآمدی در تحصیالت تکمیلی راهبرهای کارگاه آشنایی با

ه بابتدای ورود  در نیازپیش باشد که این آموزش به عنوان یک واحد درسی حتی شاید بهتر

های ه درسبپیش از پرداختن  هادر برنامه درسی دانشجویان قرار گیرد تا آن تحصیالت تکمیلی

 وند تاش زمینه مجهز های الزم در اینبه مهارت تکمیلیتحصیالت  تخصصی و در ابتدای مسیر

هاد شنیپک یبه عنوان همچنین  نمایند. های پیش رو استفادهبتوانند با آگاهی بیشتر از فرصت

اهمیت  های توجیهبرنامه شودیشنهاد میپ ی،آموزش عال ریزیدر زمینه برنامه یکاربرد

ارآمدی، شناختی بر تقویت این خودکخصوص تأثیر عوامل روانخودکارآمدی دانشجویان و به

 گیرد. ریزان در دستور کار قراربرای اساتید و برنامه
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