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  چکیده

ن دانشجویاهاي انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی مؤلفه این پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم

جامعۀ آماري این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و باالتر دانشگاه پیام نور . سیستم آموزش از دور انجام گرفت

داد که در سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی تشکیل می 1388ـ  89در نیمسال دوم سال تحصیلی 

اي اي چند مرحلهگیري از نوع خوشهروش نمونه. هاي مختلف مشغول تحصیل بودندرشتهارشد و دکترا  در 

اي بودن و خوشه α= 05/0حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان، با در نظر گرفتن خطاي. بود

گیالن و استان  پیام نور استان تهران، استان نفر محاسبه شد که به ترتیب از دانشگاه 476گیري برابر روش نمونه

روش . درصد انتخاب شدند 16نفر معادل  75درصد و  25نفر معادل  118درصد ،  59نفر معادل  283اردبیل، 

ها، بخشی از پرسشنامه راهبردهاي آوري دادهبراي جمع. همبستگی بود ی ـپژوهش از نوع مطالعات توصیف

کیچی مربوط به مقیاس انگیزش ا، و مکساختۀ پینتریچ، اسمیت، گارسی) MSLQ(انگیزش براي یادگیري 

همچنین نتایج تحلیل . محاسبه شد 86/0ي کرونباخ برابر پایایی پرسشنامه در این مطالعه با روش آلفا. استفاده شد

. ها از نظر آماري معنادار هستندهاي پرسشنامه در تبیین مؤلفهعاملی تأییدي نشان داد که بارهاي عاملی گویه

باالترین . کنددرصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می 56نشان داد که مدل پژوهش،  هاي پژوهشیافته

؛ پس از آن بین )β ،5/14 =t ،01/0<P= 96/0( گیري درونی هدف ي و جهتخودکارامدضریب مسیر بین 

ریب مسیر اما ض. به دست آمد) β ،3/8 =t ،01/0<P= 78/0( گیري بیرونی هدف اضطراب امتحان و جهت

معنادار ) β ،41/0 - =t ،05/0>P= - 02/0( گیري بیرونی هدف و پیشرفت تحصیلی محاسبه شده بین جهت

  . نبود

    .، پیشرفت تحصیلیيخودکارامدگیري درونی هدف،آموزش از دور، انگیزه، جهت :واژگان کلیدي
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  مقدمه

دورآموزش از 
1
ی بر آن دارد که اي در حال تحول است و سعبا سرعت قابل مالحظه 

سیتی به کسانی که به هر دلیل هاي جغرافیایی، زمانی و جننظر از موقعیتصرف

توانند در پردیس دانشگاهی حضور یابند و از خدمات آموزشی خواهند و یا نمینمی

متعارف
2
التانیچ، نونیس، هادسون(مند شوند، خدمات آموزشی ارائه دهد بهره 

3
؛2001،

سیمپسون
4
این در حالی است که دانشجویان آموزش از دور به لحاظ ). 2008،

هاي فردي از قبیل سن باال، شاغل بودن و اغلب متأهل بودن نیازمند موفقیت ویژگی

 ۀو موفقیت شرط الزم براي ماندگاري و ادام) 2010،کیااللهی، معینیفرج(هستند 

  . تحصیل آنان در سیستم آموزش از دور است

موفقیت دانشجویان اهمیت  بینیآموزش عالی، تالش براي پیش هايدر تمامی نظام

اصلی هر نظام آموزش  ۀزیرا که مرکز ثقل و هست ؛)2008سیمپسون، (فراوانی دارد 

هاي مختلف آموزش عالی و هاي بخشعالی، دانشجویان آن هستند و تمام تالش

نشجویان صورت ها به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار و عملکرد دادانشگاه

اهمیت یادگیري ). 1386،آبادي، یادگارزاده، میرزامحمدي، پرندمحمدي، فتح(شود می

دانشجویان و انجام تغییرات مطلوب در رفتار و عملکرد آنان به عنوان بروندادهاي نظام 

عالی تا آنجا اهمیت دارد که ارزشیابی دانشجویان به عنوان یکی از آموزش 

آموزش عالی محسوب  مؤسساتها و ا در اعتباریابی دانشگاههترین مؤلفهمحوري

بنو(شود می
5

 ،2004 .(در بحث ارزشیابی دانشجویان، خواه ناخواه ذهن افراد متوجه 

محمدي و همکاران؛ (شود میپیشرفت تحصیلی به عنوان رکن اصلی ارزشیابی دانشجو 

1386.(  

آموزش عالی داراي  تمؤسساها و معتقد است که دانشگاه) 2008(سیمپسون 

سیستم آموزش از دور، از بابت شکست تحصیلی دانشجویان و به دنبال آن ترك 

                                                                                                                
1. distance education
2. conventional
3. Latanich, G., Nonis, S. A. & Hudson, G. I.
4. Simpson, O.
5. Beno, B. A.
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که به طوري ؛شونداغلب شکست خوردگان، ضررهاي هنگفتی را متحمل میتحصیل 

هاي هاي آموزش از دور بیشتر از دورهها، نرخ ترك تحصیل دورهدر اغلب پژوهش

کیگان( متعارف گزارش شده 
1

؛ هیل، و ریون1990، 
2

تورك، و اینان؛ یوکسل2000؛ 
3

؛ 

شین، و کیم( شودمیدرصد گزارش  30تا  20و رقمی معادل ) 2006
4

؛ هیل و 1999؛ 

؛ رواي200ریون؛ 
5

اگر امکان شناسایی دانشجویان فاقد شانس  بنابراین،). 2001، 

پشتیبانی موفقیت وجود داشته باشد، طبیعی است که امکان مداخله و تدارك خدمات

هاي زیادي تالش. براي چنین افرادي در راستاي موفقیت آنان وجود خواهد داشت

بینی شانس موفقیت یادگیرندگان و عوامل اثرگذار بر آن انجام شده است و براي پیش

یافته و هاي انجامدر مهمترین پژوهش. الگوهاي مختلفی در این زمینه ارائه شده است

در  ناشی و یادگیري دانشجویان و نقش آنراهبردهاي انگیزشده، بر الگوهاي ارائه

؛ سانکاران، و بوي2008سیمپسون، (پیشرفت تحصیلی تأکید شده است 
6

؛ 2001، 

دانگون و کاري
7

بل؛ کمپ2006، 
8

 ،2010 .(  

اهمیت راهبردهاي انگیزشی و یادگیري به عنوان عامل مثبت مؤثر در یادگیري و 

آرتینو(هاي متعددي تأیید شده است در پژوهشپیشرفت تحصیلی یادگیرندگان 
9

 ،

لین؛ چان2008
10

؛ لی2009، 
11

؛ اسالوین2008، 
12

اما متخصصان باور دارند ). 2006، 

که فقط داشتن راهبردهاي یادگیري براي بهبود و ارتقاي یادگیري کافی نیست؛ بلکه 

ته شوند یادگیرندگان براي استفاده از راهبردهاي یادگیري خود بایستی برانگیخ

                                                                                                                
1. Keegan, D.
2. Hill, R. J., & Raven, A.
3. Yukselturk, E. & Inan, F., A.
4. Shin, N. & Kim, J. 
5. Rovai, A. P.
6. Sankaran, S. R. & Bui, T.  
7. Dungun, B., & Curry, K. J.
8. Campbell, M. M.
9. Artino, A. R.
10. ChanLin, L.
11. Lee, J.K.
12. Slavin R. E.
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گروتپینتریچ، و دي(
1

؛ زیرا فرایندهاي انگیزشی بر )1384؛ رضایی، سیف، 1990، 

وال(بر کارکردهاي شناختی و فراشناختی تأثیر دارند 
2

؛ زیمرمن 2009و همکاران،  

و شانک
3

که پینتریچ در آثار متعدد خود، در تعامل بین شناخت به طوري). 2008، 

سرد
4

و انگیزش گرم 
5

یایی راهبردهاي انگیزشی در عملکرد بر اهمیت پو 

برینکلینن(العمر تأکید کرده است یادگیرندگان و یادگیري مادام
6

؛ 2002و پینتریچ،  

؛ زاشو، پینتزیچ و کاپوال2003پینتریچ، 
7

کیچی؛ دانکن و مک2003، 
8

این ). 2005، 

ست و ساز رفتار انسان مستتر انقش حیاتی، در مفهوم انگیزش به عنوان عامل فعال

کنندة رفتار به سوي هدف نظران آن را عامل نیرودهنده، نگهدارنده و هدایتصاحب

در مطالعات متعدد پینتریچ و پیروان وي، ). 2002پینتریچ، شانک، (اندتعریف کرده

گیري درونی هدفهاي جهتهاي انگیزش در قالب زیربخشمؤلفه
9

گیري ، جهت

بیرونی هدف
10

يخودکارامد، 
11

، ارزش تکلیف
12

، باورهاي کنترل یادگیري
13

و  

اضطراب امتحان
14

  .مطالعه شده است 

ي زیادي در خصوص ارتباط متغیرهاي یادشده با همدیگر و با پیشرفت هاپژوهش

) 1381(هاي پژوهشی البرزي و سیف نمونه یافته ،به عنوان. تحصیلی انجام شده است

در محیط ) 2004(رگول ان دبیرستانی؛ اآموزدانشبا ) 1388(و دیره و بنی جمالی 

با دانشجویان آموزش متعارف؛ ) 2007( و کاسنین ) 2007(بل آموزش از دور؛ کمپ

                                                                                                                

1. Pintrich, P.R., & DeGroot, E.
2. Valle, A.
3. Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. 
4. cold  cognition
5. hot motivation
6. Linnenbrink, E. A.
7. Zusho, A., Pintrich, P.R., & Coppola, B.
8. Duncan, T. G.,  & McKeachie, W.
9. intrinsic goal orientation
10. extrinsic goal orientation
11. self-efficacy for learning and performance
12. task value
13. control of learning beliefs
14. test anxiety
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آموزشی برخطدر محیط ) 2007(تورك، و بولوت ـ  یوکسل
1
 اند که بیننشان داه 

هاي یافته ،در مقابل. وجود دارد معنادارت بمث و پیشرفت تحصیلی رابطۀخودکارامدي

پژوهشی فان
٢

بر  خودکارامدي با دانشجویان آموزش متعارف نشان داد که) 2009(

 معنادارمثبت غیرمستقیم و  تأثیرپیشرفت تحصیلی از طریق پردازش عمیق اطالعات 

با ) 1389(عابدینی، باقریان، کدخدایی  ۀدر مطالع. مستقیم ندارد تأثیردارد ولی 

اي راهبردهاي یادگیري و از طریق متغیره خودکارامدي ان دختر دبیرستانی،آموزدانش

غیرمستقیم دارد و  تأثیرمدیریت منابع یادگیري و اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی 

ۀو پیشرفت تحصیلی رابط خودکارامدي بین) 1381(در پژوهش البرزي و سیف 

  . نیامده است به دستمعنادار

ها و از توانایی با توجه به اینکه احساس خودکارامدي به توانایی استفاده کردن درست

ریو(شود انگیز اطالق میامکانات شخصی تحت شرایط سخت و چالش
3

و در ) 2008، 

ساختار آموزشی حاکم بر سیستم آموزش از دور؛ امکان پایش و نظارت دائمی بر یادگیري 

رسد دانشجویان رد، به نظر میو فعالیت دانشجویان به مانند سیستم متعارف وجود ندا

گیري درونی هدف داشته انی در این سیستم موفق خواهند بود که جهتکارامد، زمخود

بر این اساس در این پژوهش متغیر میانین بین خودکارامدي و پیشرفت تحصیلی، . باشند

گیري درونی هدف در نظر گرفته شد و در اغلب تحقیقات همچون البرزي و سیف جهت

- یک طرف بین خودکارامدي و جهتاز ). 2007(؛ سونگور )32(؛ سیف و لطیفیان )1381(

گیري و از طرف دیگر، جهت. گیري درونی هدف رابطۀ مثبت و معنادار به دست آمده است

؛ 2007کاسنین، (درونی هدف با پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت و معنادار داشته است 

گیري بیرونی هدف با پیشرفت تحصیلی اما رابطۀ بین جهت) 2007تورك و بولوت، یوکسل

رابطۀ منفی ) 1384(که در پژوهش رضایی و سیف تفاوت گزارش شده است؛ به طوريم

رابطۀ مثبت معنادار محاسبه شده و در پژوهش ) 2007(در پژوهش کاسنین  ،معنادار

  .رابطۀ معنادار به دست نیامده است) 2007(تورك و بولوت یوکسل

                                                                                                                
1. web-based
2. Phan, H. P.
3. Reeve, J.
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گیري و اضطراب متغیرهاي ارزش تکلیف، باورهاي کنترل یاد ،در این پژوهش

 رابطۀزیرا در  ؛اندزا و مستقل از هم در نظر گرفته شدهامتحان به عنوان متغیرهاي برون

ی را به هاي راهبردهاي انگیزش براي یادگیري در اغلب تحقیقات، تقدم علّهمؤلفبین 

فورگاس( اند متغیرهاي عاطفی همچون اضطراب امتحان و ارزش تکلیف داده
١

؛ 2000، 

محاسبه  معناداررابطۀو البته بین این متغیرها با همدیگر  )1389و همکاران،  عابدینی،

تورك و و یوکسل) 1381(و لطیفیان  به عنوان نمونه، در پژوهش سیف. ستنشده ا

رابطۀاضطراب امتحان با ارزش تکلیف و باورهاي کنترل یادگیري ) 2007(بولوت 

گیري بیرونی جهتزا، اضطراب امتحان با از بین متغیرهاي برون. نداشته است معنادار

گیري درونی و جهت خودکارامدي ارزش تکلیف و باورهاي کنترل یادگیري با ،هدف

؛ 2007،تورك و بولوتیوکسل سیف و لطیفیان،(معنادار داشته است هدف رابطه 

شده و نظریات موجود و با توجه به این نکته بر اساس موارد مطرح). 2007بل، کمپ

در خصوص موفقیت یادگیرندگان آموزش از دور و عوامل اثرگذار بر آن، در خارج که 

هایی صورت گرفته است اما تعداد آنها خیلی ناچیز است و در داخل از کشور پژوهش

در این . آموزشی، پژوهشی صورت نگرفته است ةکشور هم به خاطر نو بودن این شیو

براي بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم را  )1(شکل ،محققان در نظر دارند ،پژوهش

به  گیرند وهاي انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور در نظر مؤلفه

  :ت زیر پاسخ دهندسؤاال

؟کنندمیهاي انگیزشی چند درصد پیشرفت تحصیلی را تبیین مؤلفه

  نه است؟هاي انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی چگواثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه

  پژوهشروش

زیرا روابط متغیرها با  ؛همبستگی است ـروش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی 

نظران تحلیل عاملی تأییدي را جزء هر چند برخی صاحب. شودبررسی میهمدیگر 

  .آورندی به حساب میلّهاي عروش

ایران در  این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و باالتر دانشگاه پیام نور اريجامعۀ آم

                                                                                                                
1. Forgas, J. P.
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داد که در سراسر کشور در مقاطع تشکیل می 1388-1389نیمسال دوم سال تحصیلی 

این . ي مختلف مشغول تحصیل بودندهارشتهدر دکترا کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

دانشجویان در زمان اجراي پژوهش، حداقل به مدت دو نیمسال تحصیلی، سیستم 

  . دبودن کردهآموزشی راه دور را تجربه 

هاي استان ،به همین منظور. اي بوداي چند مرحلهاز نوع خوشه گیرينمونهروش 

از بین هر کدام از . برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تقسیم شدند ۀکشور به سه طبق

 استان تهران، هاي برخوردار،که از بین استانطوريبه ؛طبقات، یک استان انتخاب شد

هاي محروم، استان اردبیل انتخاب ط، استان گیالن و از بین استانهاي متوساز بین استان

دانشگاه پیام نور مرکز استان و به طور تصادفی یک  ،هاي انتخابی نیزاز بین استان. شد

مورگان، با در نظر  ـ حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی. مرکز یا واحد انتخاب شد

. شدنفر محاسبه  476برابر  گیريونهنماي بودن روش و خوشه α= 05/0گرفتن خطاي

نفر  283،پیام نور استان تهران، استان گیالن و استان اردبیل که به ترتیب از دانشگاه

انتخاب شدند درصد 16نفر معادل  75و  درصد 25نفر معادل  118،  درصد 59معادل 

است)1(آماري به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح جدول  که توزیع جنسیتی نمونه:  

  آماري به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی ۀحجم نمون )1(جدول 

مقطع تحصیلی

جنسیت

کل دکترا  کارشناسی ارشد کارشناسی

365  

100%

8  

2/2%

31  

5/8%

326  

3/89%
  مونث

111  

100%

7  

3/6%

6  

4/5%

98  

3/88%
  مذکر

476  

100%

15  

2/3%

37  

8/7%

424  

1/89%
کل

ی از پرسشنامه راهبردهاي انگیزش براي یادگیري ها، بخشآوري دادهبراي جمع
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)MSLQ (کیچیساختۀ پینتریچ، اسمیت، گارسیا، و مک
١

مربوط به مقیاس ) 1991(

هاي آن قابلیت این پرسشنامه داراي این ویژگی است که زیربخش. انگیزش استفاده شد

). 2005کیچی، و مک؛ دانکن1991پینتریچ و همکاران، (استفاده به صورت مستقل را دارد

هاي ها و ویژگیمؤلفه. اي استگزینه 7گویه  31مؤلفه در قالب  6مقیاس انگیزشی شامل 

  : است) 2(سنجی آنها هم در مطالعۀ اصلی و هم در این مطالعه به شرح جدول روان

  هاي مقیاس انگیزشهمؤلفها و ضرایب همسانی درونی گویه )2(جدول 

  همسانی درونی

  همؤلف  گویه

2 1

84/0  74/0   گیري درونی هدفجهت  24، 22، 16، 1

70/0  62/0   گیري بیرونی هدفجهت  30، 13، 11، 7

76/0  90/0   ارزش تکلیف  27، 26، 23، 17، 10، 4

62/0  68/0   باورهاي کنترل یادگیري  25، 18، 9، 2

  مدياخودکار  31، 29، 21، 20، 15، 12، 6، 5  93/0  89/0

67/0  80/0   اضطراب امتحان  28، 19، 14، 8، 3

88/0  86/0   مقیاس انگیزش  - 

)2005(کیچی برگرفته از دانکن، و مک

  محاسبه شده در این پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباخ

هاي آن با همؤلفمقیاس انگیزشی و  دهدمینشان  )2(هاي جدول گونه که دادههمان

متغیر . قبولی برخوردار هستندت از همسانی درونی قابل سؤاالدر نظر گرفتن تعداد 

  .پیشرفت تحصیلی نیز در قالب معدل کل تحصیلی از دانشجویان پرسیده شد

رش توصیفی نتایج، از همبستگی پیرسون براي تحلیل در این پژوهش، پس از گزا

ها در تبیین بین متغیرها، از تحلیل عاملی اکتشافی براي تحلیل سهم گویه ةروابط ساد

هاي همؤلفی مستقیم، غیر مستقیم و کل حلیل مسیر براي تحلیل اثرات علّها و از تهمؤلف

    .راهبردهاي انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی استفاده شد

                                                                                                                
1. Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., García, T., & McKeachie, W. J.



 17    ... انگیزشی راهبردهاي تأثیر سازي مدل 

  هایافته

تبدیل و در تحلیل  7تا  1در ترسیم نمودار، مقادیر میانگین به دست آمده در مقیاس 

  .ها از مقادیر خام آنها استفاده شدداده

  

  هاي انگیزشی به تفکیک مقطع تحصیلیهمؤلفت توصیفی وضعی )2(نمودار 

هاي انگیزشی دانشجویان هر دهد میانگین مؤلفه نشان می) 2(گونه که نمودار  همان

باالتر ) 7، حداکثر نمره 1حداقل نمره ( 5/3سه مقطع تحصیلی از حد وسط احتمالی 

ها از دو مقطع مؤلفههمچنین میانگین نمره دانشجویان کارشناسی ارشد در تمامی . است

دیگر باالتر است و باالخره اینکه میانگین نمرة دانشجویان دکترا  از دانشجویان 

گیري درونی هدف، ارزش تکلیف و خودکارامدي باالتر هاي جهتکارشناسی در مؤلفه

  .تر استگیري بیرونی هدف پاییناما در جهت

  

4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0

تکلیفارزش

کنترلباورهاي

یادگیري

خودکارآمدي

امتحاناضطراب

گیري جهت

هدفدرونی

گیري جهت

هدفبیرونی

کارشناسی ارشدکارشناسی دکتري
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پیشرفت تحصیلی ي انگیزشی وهامؤلفههمبستگی ساده بین ) 3(جدول 

6 5 4 3 2 1   سازه

  ارزش تکلیف.1  - 

 -
**

  باورهاي کنترل یادگیري.2  56/0

 -
**

64/0
**

69/0   مدياخودکار.3

 -
**

21/0
**

26/0
**

26/0   اضطراب امتحان.4

 -
**

14/0
**

75/0
**

57/0
**

69/0   گیري درونی هدفجهت.5

 -
**

43/0
**

49/0
**

53/0
**

50/0
**

55/0   بیرونی هدفگیري جهت.6

**
36/0

**
61/0

**
20/0

**
70/0

**
43/0

**
54/0 پیشرفت تحصیلی.7

      ** P < ٠.٠١          n 476=

ها با همدیگر و با پیشرفت ، رابطه همبستگی بین همۀ مؤلفه)3(طبق نتایج جدول

بیشترین میزان همبستگی به ترتیب ). P>01/0(تحصیلی از نظر آماري معنادار است

، خودکارامدي و )r ،01/0<P=75/0( گیري درونی هدف خودکارامدي و جهت بین

، r=69/0(، ارزش تکلیف و خودکارامدي )r ،01/0<P=70/0(پیشرفت تحصیلی 

01/0<P(گیري درونی هدف ، ارزش تکلیف و جهت )69/0=r ،01/0<P ( به

گیري درونی هدف و جهتکمترین میزان همبستگی بین اضطراب امتحان . دست آمد

)14/0=r ،01/0<P (محاسبه شد.  

  ي نیکویی برازش مدلهاشاخص)4(جدول

AGFI GFI RMR NFI
RMSEA   

(sig)
df N

٢х
(sig)

70/0 74/0  30/0  71/0  

095/0  

)000/0(  

528  488  

03/2671  

)000/0(  

  

P>05/0با ) 03/2671(مقدار کاي اسکوار برابر  ،دهدنشان می) 4(گونه که جدول همان

خیلی ) نفر 476(که حجم نمونهبا توجه به این. است به دست آمد که از نظر آماري معنادار

تواند نشان از برازندگی پایین بزرگ است، معناداري کاي اسکوار طبیعی هست و نمی

شود در صورت حجم باالي نمونه از عموماً توصیه می). 1387هومن، (مدل باشد 
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شده برازندگی ها، شاخص نرمیکی از این شاخص. گري استفاده شودهاي دیشاخص

)NFI (بونت -یا همان شاخص بنتلر
١
براي این شاخص مقادیر  9/0مقادیر باالي . است 

محاسبه شده است که نشان  90/0نزدیک  NFI= 71/0در این مدل هم . عالی هستند

  . دهد مدل برازندگی قابل قبولی داردمی

است که مقادیر ) RMSEA(برآورد واریانس خطاي تقریب  شاخص بعدي جذر

= 095/0در این پژوهش . آن نشان از برازش ضعیف مدل است 1/0باالتر از 

RMSEA شاخص . به دست آمده است که نشان از برازش نسبتاً مناسب مدل است

این  90/0است که مقادیر نزدیک  GFIمعتبر بعدي براي برازندگی مدل، شاخص 

محاسبه شده است که  GFI= 74/0در این پژوهش . ان از برازش بهتر استشاخص نش

  .دهد مدل برازش قابل قبولی دارداین شاخص هم نشان می

  هاها در تبیین سازهمقادیر ضرایب مسیر و سهم گویه )5(جدول 

سهم گویه در 

تبیین واریانس 

R2(سازه 
(  

ضرایب مسیر از 

گویه به سازه 

  )tمقدار (

گویه ه
ر
ا
م
ش

 
ه
وی

گ

  سازه

ارزش تکلیف

12/0  -3/0

دهم که آن دسته از مواد درسی را ترجیح میمن 

توانم چیزهاي ؛ زیرا میانگیز باشدبرایم چالش

  .جدیدي بیاموزم

4  

37/0  )9/6 (60/0 10  .یادگیري مطالب درسی برایم اهمیت دارد

60/0  )3/7 (78/0
مند همن به قلمروي محتوایی این رشته خیلی عالق

.هستم
17

59/0  )3/7 (77/0
فکر می کنم یادگیري محتواي آموزشی این رشته 

  .برایم مفید است
23

64/0  )4/7 (80/0
تحصیلی را دوست  مواد و محتواي آموزشی رشته

.دارم
26

57/0  )3/7 (75/0
فهم موضوعات درسی و محتواي آموزشی این رشته 

  .براي من اهمیت بیشتري دارد
27  

اورهاي کنترل یادگیريب

30/0  )7/7 (55/0
مناسب مطالعه کنم، هر نوع مطالب  ْاگر به شیوه

.ام را می توانم یاد بگیریمدرسی رشته
2

                                                                                                                
1. Bentler- Bonett
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سهم گویه در 

تبیین واریانس 

R2(سازه 
(  

ضرایب مسیر از 

گویه به سازه 

  )tمقدار (

گویه ه
ر
ا
م
ش

 
ه
وی

گ

  سازه

18/0  -43/0
در صورت عدم یادگیري مواد و مطالب درسی این 

.رشته، مقصر خودم هستم
9

59/0  )7/8 (77/0
مطالب و  توانمر به اندازه کافی تالش کنم، میاگ

.موضوعات درسی این رشته را یاد بگیرم
18

27/0  )1/7 (48/0
گیرم، دلیل آن اگر مطالب درسی را خوب یاد نمی

.تالش کمتر خودم است
25

اضطراب امتحان

21/0 -46/0

به هنگام امتحان، فکرم مشغول این است که در 

یگر دانشجویان، چقدر ضعیف عمل مقایسه با د

.کنممی

3

21/0  )0/7 (45/0
تی فکر می کنم که سؤاالبه هنگام  امتحان، غالباً به 

.دانمشان را نمیجواب
8

44/0  )5/8 (66/0
امتحان به شکست و پیامدهاي آن من در هنگام 

.اندیشممی
14

47/0  )6/8 (68/0
واپسی در هنگام امتحانات، احساس نگرانی و دل

.کنممی
19

45/0  )5/8 (67/0
کنم تپش قلبم زیاد نگام امتحان احساس میدر ه

.شودمی
28

  مديخودکارا  

43/0 )6/11 (66/0 .عالی خواهم گرفتْ معتقدم در این کالس نمره 5

52/0  )4/12 (72/0
شده در این مطمئن هستم سخت ترین مطالب ارائه

.توانم درك کنمرشته را می
6

58/0  )7/12 (76/0
اسی تدریس شده مطالب اس مطمئن هستم مفاهیم و

.توانم یاد بگیریمدر این رشته را می
12

48/0  )0/12 (69/0
از جانب شده ان دارم پیچیده ترین مطالب ارائهاطمین

.توانم درك کنمام را میْ تحصیلیاستادان رشته
15

49/0  )1/12 (70/0
توانم در ارتباط با تکالیف و اطمینان دارم که می

.ین رشته عملکرد عالی داشته باشمي اهاآزمون
20

44/0  -58/0
توانم در ارتباط با تکالیف و اطمینان دارم که می

.ي این رشته عملکرد عالی داشته باشمهاآزمون
21

46/0  )8/11 (68/0
ي تدریس هامهارتتوانم بر مطمئن هستم که می

.شده در این رشته تسلط یابم
29

43/0  )4/12 (73/0

نظر گرفتن سختی و پیچیدگی این رشته، با در 

کنم در کالس هاي خودم، فکر میمهارتاستادان و 

.بهترین خواهم بود

31
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سهم گویه در 

تبیین واریانس 

R2(سازه 
(  

ضرایب مسیر از 

گویه به سازه 

  )tمقدار (

گویه ه
ر
ا
م
ش

 
ه
وی

گ

  سازه

گیري درونی هدفجهت

31/0  -56/0

دهم که ن دسته از مواد درسی را ترجیح میمن آ

زیرا می توانم چیزهاي  ؛برایم چالش انگیز باشد

.جدیدي بیاموزم

1

50/0  )6/11 (71/0

مواد و موضوعات درسی را هایی در چنین کالس

. دکندهم که حس کنجکاوي مرا تحریک ترجیح می

.حتی اگر یادگیري آنها سخت و مشکل باشد

16

52/0  )7/11(72/0
تا بخش ترین چیز براي من در این رشته، رضایت

.ستحد ممکن تالش براي درك محتوا
22

49/0  )5/11 (70/0

سعی کنم تکالیفی را انتخاب  در هر فرصت ممکن،

حتی اگر  کنم که بتوانم از آنها چیزي بیاموزم؛ 

.ي باال نداشته باشماطمینان به کسب نمره

24

گیري بیرونی هدفجهت

26/0  -51/0
س، از همه خوب در کال ْدر حال حاظر کسب نمره

.تر استچیز براي من رضایت بخش
7

46/0  )8/8 (68/0

فم بهبود میانگین کلی هد ترینهممدر حال حاظر 

ْ اصلی من در ، نگرانی و دغدغهبنابراین نمراتم است؛

.خوب است ْاین کالس کسب نمره

11

33/0  )1/8 (58/0
کثر خواهم نسبت به ادر صورت توان، می

.کسب کنم دانشجویان کالس، نمرات بهتري
13

28/0  )8/7 (53/0

هترین باشم که دوست دارم در کالس به این دلیل ب

افراد خانواده، دوستان و نشان دادن توانایی به 

.هایم براي من مهم استهمکالسی

30

  )P>05/0(هستند   معنادارمحاسبه شده  tتمام مقادیر 

براي  tاین است که آن گویه در تحلیل ثابت نگه داشته شده و مقدار  ةنشان دهند –هاي عالمت

.آن محاسبه نشده است

  

ها به شده از تمامی گویهداد که مقادیر ضریب مسیر محاسبه ، نشان)5(یج جدول نتا

01/0(ار هستند دمربوطه معنی سازه<P (ۀسهم بقی 4ةو شمار 9ةشمار ۀو به جز گوی 

ي بر همسانی تأییداست که  درصد 21ها در تبیین واریانس مربوطه بیشتر از گویه

نتایج  ،در مجموع. ر اساس روش کرونباخ است، ب)2(شده در جدول درونی محاسبه

دهند که پرسشنامه از کیفیت، روایی و پایایی قابل نشان می )5(و جدول  )2(جدول 

  . قبولی برخوردار است
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هاي انگیزشی و پیشرفت همؤلفی بین مدل ساختاري براي بررسی روابط علّ )2(شکل 

  تحصیلی

درصد واریانس  56ي نشان داد که ، نتایج تحلیل عامل تأیید)2(بر اساس شکل 

. کنندهاي انگیزشی با چینش موجود در پژوهش تبیین میپیشرفت تحصیلی را مؤلفه

گیري درونی هدف بر اساس درصدي واریانس جهت 92نکتۀ قابل توجه تبیین 

 79همچنین . متغیرهاي خودکارامدي، ارزش تکلیف و باورهاي کنترل یادگیري است

ارامدي بر اساس ارزش تکلیف و باورهاي کنترل یادگیري تبیین درصد واریانس خودک

گیري بیرونی بر اساس اضطراب امتحان درصد تغییرات جهت 60شود و باالخره می

  . شودتبین می

، β= 96/0( گیري درونی هدف باالترین ضریب مسیر بین خودکارامدي و جهت

5/14 =t ،01/0<P( گیري بیرونی هدف و جهت؛ پس از آن بین اضطراب امتحان

 اضطراب

امتحان

 گیريجهت

بیرونی 

هدف

)41/0- (

*
)

5/
1
1

 (

*
)

9/
2

ارزش ) 

تکلیف

باورهاي 

کنترل 

یادگیري

خودکارآمدي

گیريجهت
درونی هدف

پیشرفت

تحصیلی

*
)6/14 (

*
)5/14 (96/0  

*
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)78/0 =β ،3/8 =t ،01/0<P (مقادیر بعدي ضرایب مسیر بین . به دست آمد

؛ )β ،6/14 =t ،01/0<P= 75/0( گیري درونی هدف و پیشرفت تحصیلی جهت

و در نهایت ) β ،1/6 =t ،01/0<P= 73/0( باورهاي کنترل یادگیري و خودکارامدي 

محاسبه شد اما ) β ،1/2 =t ،01/0<P= 19/0( کارامدي بین ارزش تکلیف و خود

-02/0( گیري بیرونی هدف و پیشرفت تحصیلی ضریب مسیر محاسبه شده بین جهت

 =β ،41/0- =t ،05/0>P (معنادار نیست .  

  گیرينتیجه

اد که از شده نشان دي نیکویی برازش محاسبههاشاخصهاي پژوهش، بر اساس یافته

بینی پیشرفت تحصیلی از برازش مناسبی شده براي پیشکی، مدل ارائهنظر تئوری

با . کندیین میبواریانس پیشرفت تحصیلی را ت درصد 56برخوردار است و این مدل، 

شده براي آموزش از دور  هم از نظر تئوریکی و هم از توجه به دالیل ذیل مدل ارائه

بنو، (آموزشی هاي سیستم ۀدر هم هاوالً اینک: ئز اهمیت فراوان استنظر عملی حا

به ویژه در سیستم آموزش از دور، موفقیت  و) 1386،؛ محمدي و همکاران2004

؛ 1999؛ شین، و کیم؛ 2008سیمپسون، (یادگیرندگان از اهمیت باالیی برخوردار است 

و شناسایی ) 2006تورك، و اینان، ؛ یوکسل2010اللهی، و معینی کیا، ؛ فرج2001رواي، 

مثبت در این حوزه  ۀهایی جهت مداخلمدل ۀوامل اثرگذار بر موفقیت آنان و ارائع

از ترك تحصیل آنان جلوگیري به باشد و موفقیت یادگیرندگان اثرگذار تواند برمی

بل، ؛ کمپ2001؛ سانکاران، و بوي، 2008؛ سیمپسون، 1990کیگان، (عمل آورد 

یعنی ارزش تکلیف، باورهاي کنترل یادگیري ثانیاً متغیرهاي برونزاي این مدل ). 2010

کلر و سوزوکی. و اضطراب امتحان قابل دستکاري است
١

معتقدند که اگر به ) 2004(

یادگیرندگان تفهیم شود که بین مواد و مطالب آموزشی و موفقیت آنان رابطه وجود 

الیف تک ،به عبارت دیگر شود؛مینسبت به تکالیف نگرش مثبت ایجاد  ندارد، در آنا

همچنین باورهاي کنترل یادگیري از طریق دادن . کندارزش پیدا می نبراي آنا

                                                                                                                
1. Keller, J., & Suzuki, K.



هاي آموزشیپژوهش در نظام      24

خودمختاري و حق انتخاب به دانشجویان که در سیستم آموزش از دور جزء عناصر 

توان اضطراب امتحان ه میاالخره اینکب). 2008ریو، (تاس ءقابل ارتقا ،حیاتی هستند

؛ لی، یین، و 2001ریو، (شناختی کاهش داد دانشجویان را از طریق مداخالت روان

ژانگ
١
،2010(.  

الزم به توضیح بیشتر است که یافتۀ این پژوهش مبنی بر اهمیت راهبردهاي 

هاي انگیزشی در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در مطالعات بسیاري اعم از محیط

؛ 2008تینو،آر(هاي آموزش از دور  مورد تأیید واقع شده است آموزشی سنتی و محیط

کیچی، ؛ دانکن، و مک2009لین، ؛ چان1990، گروت؛ پینتریچ، و دي2003پینتریچ، 

،برینک و پینتریچ؛ لینن2008،؛ زیمرمن، و شانک2003، و همکاران؛ زاشو، 2005

درصدي  92یافته بعدي پژوهش، تبیین ). 2009؛ وال و همکاران، 2008؛ لی، 2002

متغیرهاي ارزش تکلیف، و باورهاي کنترل یادگیري گیري درونی هدف بر اساس جهت

ه در آموزش از با توجه به اینک. سیار باالیی استاست که رقم ب خودکارامدي از طریق

پذیر نیست دور امکان پایش و نظارت بر عملکرد یادگیرندگان به طور دائمی امکان

در رونی هدف گیري دو جهت) 2008؛ 2004؛ سیمپسون، 2001التانیچ، و همکاران، (

شود؛ بنابراین این یافته بسیار این سیستم آموزشی عامل اساسی موفقیت محسوب می

شود اندرکاران سیستم آموزش از دور و استادان توصیه میحائز اهمیت است و به دست

و  ارزش تکلیف، باورهاي کنترل یادگیريهاي انگیزشی شامل که نسبت به ارتقاي مؤلفه

گیري هر چند در این پژوهش، جهت. دانشجویان همت گمارند در نزد خودکارامدي

لین بیرونی هدف بر پیشرفت تحصیلی تأثیر علّی نداشت اما افرادي همچون چان

کار مقداري انگیزة بیرونی الزم است تا آنان باور دارند که براي دانشجویان تازه) 2009(

اصلی این تحقیق عدم  هاياز محدودیت. را به کار و فعالیت مداوم ترغیب کند

شود در دسترسی به همۀ دانشجویان و فراوانی کم دانشجویان دکترا است که باعث می

  .تعمیم نتایج باید تمامی جوانب را در نطر گرفت

    

                                                                                                                
1. Lee, John Chi-kin, Yin, H.,  & Zhang, Zhonghua
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