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 درسي ريزيبرنامه در پژوهش
 (51پیاپی) 24 شماره، دوم دوره، سیزدهم سال

 130ـ  143صفحات ، 1395  زمستان

 

 بین ارتباط در یادگیری راهبردهای ایواسطه نقش

 و  تحصیلی خودکارآمدی

 مسأله حل هایسبک

 
 االسالمي شیخ راضیه دشتي، رحیم زينب جوکار، ناصر ،*حدادنیا سیروس

 شیراز  دانشگاه درسی برنامه دکتری دانشجوی 3و 2و  1
 شیراز دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشكده دانشیار4

 
 چکیده

 اساس بر مسأله حل هایسبک بینی پیش پژوهش این هدف

. است یادگیری راهبردهای گری واسطه با تحصیلی خودکارآمدی

 ،آماری جامعه و همبستگی نوع از پیمایشی ـ توصیفی پژوهش روش

  16436 تعداد به شیراز اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان کلیه شامل

 تصادفی ری،گی نمونه روش. است 91-92 تحصیلی سال در نفر

 اساس بر که باشدمی نفر 377 شامل نمونه حجم. است ایطبقه

 سه از هاداده آوریجمع برای. شدند انتخاب مورگان جدول

 راهبردهای ،(1982) (psi)مسأله حل هایسبک پرسشنامه

 تحصیلی خودکارآمدی وM.S.Q.L (1986 ))) یادگیری

 پایایی ضریب که گردید استفاده ،(1988)(CASES) دانشجویان

 رایب. شدند آورد بر 79/0 و86/0 ،89/0  ترتیب به هاپرسشنامه

 همبستگی، ضریب آماری، های روش از هاداده تحلیل و تجزیه

  افزارهای نرم و مسیر تحلیل و کنی و بارون رگرسیون تحلیل

SPSS 20و AMOS5 بین. 1: بیانگر نتایج. است شده استفاده 

 و مثبت رابطه مسأله حل هایسبک و تحصیلی خودکارآمدی

 راهبردهای و تحصیلی خودکارآمدی بین. 2.دارد وجود معنادار

 دگیرییا راهبردهای. 3.دارد وجود معناداری و مثبت رابطه یادگیری

 بینیپیش را مسأله حل های سبک تحصیلی، خودکارآمدی کنترل با

 بیشتری کننده بینیپیش قدرت از شناختی راهبردهای و کندمی

 رتباطا در را یادگیری راهبردهای ایواسطه نقش. 4 است برخوردار

 رارق تأیید مورد مسأله حل هایسبک و تحصیلی خودکارآمدی بین

 .گرفت

 مسأله حل هایسبک تحصیلی، خودکارآمدی :کلیدی واژگان

 یادگیری راهبردهای
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Abstract  

The purpose of this study was to anticipate the 

styles of problem-solving based on academic self-

efficacy with intermediary of learning strategies. 

The method of the study was descriptive and its 

type was correlation. The statistical population 

consisted of all students of the Islamic Azad 

University in Shiraz, 16436 students in 2012-

2013. The stratified random sampling was used. 

The sample size included 377 students, which 

were chosen on the basis of Morgan table.  To 

collect data, three questionnaires of the styles of 

problem-solving (psi) (1982), learning strategies 

(M.S.Q. L) (1986) and college students’ academic 

self-efficacy (CASES) (1988) were used that their 

reliability coefficient were estimated ./89, ./86, 

./79. For the analysis of data, statistical methods, 

the correlation coefficient, Baron & Kenny 

regression analysis, and path analysis and 

AMOS5 & SPSS 20 software were used. The 

results showed that: 1. There is a positive and 

meaningful relationship between the academic 

self-efficacy and problem-solving styles. 2. There 

is a positive and meaningful relationship between 

the academic self-efficacy and learning 

strategies.3. Learning strategies predict problem 

solving styles by controlling academic self-

efficacy and cognitive strategies have more 

predictive power. 4. The intermediary role of 

learning strategies was confirmed between the 

academic self-efficacy problem solving styles. 

Keywords: academic self-efficacy, problem-

solving styles, learning strategies. 
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 مقدمه

 را ما (Problem Solving Styles) مسأله حل مهارت

 حل را زندگی مسائل مؤثرتری طور به تا سازدمی قادر

 برد کار و تشخیص صورت به را مسأله حل توانمی. کنیم

 به یادگیرنده درست پاسخ به منجر که هاییمهارت و دانش

 تعریف شودمی نظرش مورد هدف به او رسیدن یا موقعیت

 و دانش کسب به و است یادگیری نوعی مسأله حل. کرد

 ,Slavin)  .(Seyf, 2010) شودمی منجر تازه هایمهارت

 برای هامهارت و دانش کاربست را مسأله حل نیز .(2026

 .است کرده تعریف معین هایهدف به رسیدن

et al, 2008)  (Treffinger، را، مسأله حل سبک 

 در افراد که ترجیحی هایشیوه در پایدار فردی هایتفاوت

 .اندکرده تعریف گیرند،می کار به مسائل با رویارویی

(Cassidy & Long, 1996)، فرایند را مسأله حل سبک 

 از بعدی چند الگوی و کنندمی تعریف رفتاری و شناختی

 درماندگی، بعد شش شامل که را مسأله حل هایسبک

 مطرح است، گرایش و اجتناب خالقیت، اعتماد، کنترل،

 خالق، مسأله حل هایسبک ،(Cassidy, 2009) .اندنموده

 هایحل راه گرفتن نظر در و ریزی برنامه دهنده نشان

 اعتماد سبک. است زا مسأله هایموقعیت حسب بر متنوع

 سبک. است مشکالت حل ایبر فرد توانایی به اعتقاد بیانگر

 مقابله به تمایل و مشکالت به نسبت مثبت نگرش گرایش،

 بی بیانگر درماندگی، سبک. دهدمی نشان را آنها با رو در رو

 به کنترل، سبک. است زا مسأله هایموقعیت در فرد باوری

 هایموقعیت در درونی و بیرونی هایکننده کنترل تأثیر

 به تمایل گویای اجتناب، سبک و. دارد اشاره زا مسأله

 Cassidy) .آنهاست با مقابله جای به مشکالت گرفتن نادیده

& Long, 1996). مسأله حل هایشیوه نخست، سبک سه 

 سازنده غیر مسأله حل هایشیوه بعدی سبک سه و سازنده

 برای ،(Hepner & Peterson, 1982) شوندمی خوانده

 سه از مسأله حل رفتارهای از دهنده پاسخ درک سنجش

 به فرد اطمینان یعنی اعتماد: اندنموده استفاده مقیاس زیر

 خودکار و مسائل حل به نسبت خود هایتوانمندی و باورها

 ـ گرایش سبک. دهدمی نشان را مسائل حل در فرد آمدی

 در دهنده پاسخ هایاجتناب یا تمایالت بیانگر اجتناب

 به تمایل فرد که این. است مسأله حل مختلف هایفعالیت

 نقش کند، اجتناب آن از که این یا باشد داشته مسأله حل

 و مسأله تعریف در فرد بعدی رفتارهای در مهمی بسیار

 .(Hepner & Beyker, 1997) دارد آن حل برای تالش

 بر خود کنترل میزان به فرد باور نشانگر شخصی، کنترل

 مسأله حل به پرداختن هنگام در شخصی رفتار و هیجانات

 توسعه زیربنای جامعه هر تربیت و تعلیم نظام امروزه. است

 شمار به جامعه آن فرهنگی و سیاسی اقتصادی، ـ اجتماعی

 آموزشی هاینظام هدف و (Talebzadgan, 1999) رودمی

 به محفوظات و اطالعات از ایمجموعه انتقال فقط

 خالق، افرادی پرورش هدف بلکه نیست، آموزاندانش

 .(Asadzade, 2009) است علم تولیدکننده و منتقد فکر،مت

 دارای مسأله، حل هایسبک بر مؤثر عوامل شناخت بنابراین

 راهبردهای به توانمی عوامل این جمله از که است، اهمیت

 و تعلیم متخصصان اخیر دهه دو طی. کرد اشاره یادگیری

 ویژه به تحصیلی، پیشرفت بر مؤثر عوامل مطالعه به تربیت

 زیرا. اندکرده توجه پیش از بیش یادگیری راهبردهای

 و مدرسه به ورود برای آمادگی در یادگیری راهبردهای

 & Semrud)دارند ایویژه اهمیت آمیز موفقیت تحصیل

clikemen, 2006). یا برنامه یک( استراتژی) راهبرد از منظور 

 یابدمی تشکیل عملیات از ایمجموعه از که است کلی نقشه

 شودمی اجرا و طراحی معین هدف یک به رسیدن برای و

(Seyf, 2010). از مختلفی انواع به یادگیری راهبردهای 

 وسیله به که شودمی اطالق آگاهانه و ارادی اعمال

 اتخاذ یادگیری اهداف به دستیابی برای یادگیرندگان

 به حقیقت در و اطالعات پردازش به که تدابیر این. شودمی

 که یادگیری راهبردهای کنند،می کمک یادآوری و یادگیری

 نام فراشناختی و شناختی راهبردهای روانشناسان، توسط

 شناختی رویکردهای از یکی .(Seyf, 2012) اندشده گذاری

 در. است اطالعات پردازش رویکرد یادگیری، تبیین در مهم

 انتقال و مطلب نگهداری برای عمده فعالیت سه رویکرد این

 شامل فعالیت سه این ، است دخیل مدت دراز حافظه به آن

 راهبردهای. است سازماندهی و بسط تکرار، و تمرین

 تسهیل با هستندکه هایاستراتژی همان شناختی

 بهبود را فراگیران تحصیلی عملکرد یادگیری فرایندهای

 شناختی راهبردهای .(Kjbaf & Maulvi, 2003) بخشندمی

 با را تازه اطالعات آنها وسیله به ما که هستند اقداماتی
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 در را آنها تا دهیممی پیوند شده آموخته قبالا  اطالعات

 عالوه .(Seyf, 2012) کنیم سازی ذخیره مدت دراز حافظه

 فرآیندهای از آگاهی یا شناخت فرا شناختی، راهبردهای بر

 این تقویت و بهبود منظور به هاییروش یافتن و شناختی

 است بوده تربیت و تعلیم متخصصان توجه مورد توانایی

(king, 2003). دانستن یا شناخت شناختن به فراشناخت 

 فراشناخت، تر دقیق طور به. شودمی گفته دانستن درباره

 است خود یادگیری چگونگی درباره فرد دانش

(Slavin,2006). خاصی اصطالحات از فراشناخت، مفهوم 

 روانشناسان و ایهپیاژ نو روانشناسان از برخی که است

 را آن اطالعات، پردازش رویکرد به مندعالقه فراشناختی

 از فرد آگاهی و دانش فراشناخت،. اندداده گسترش و ابداع

 پیونددمی وقوع به زمانی شناخت،. است خود شناختی نظام

 فراشناخت، و است آگاه خود شناختی هایتوانایی از فرد که

 نظارت آن بر و تنظیم فکر آن طریق از که است تفکری

 چگونه یادگیری .(Prfect & Shuartz, 2004) شودمی

 از ایمجموعه گسترش و ایجاد مستلزم یادگرفتن،

 کار به مسائل حل برای تواندمی و است فکری فرایندهای

 ,Rashidi) است پرورش و آموزش اصلی هدف که شود، برده

 فراشناخت اطالعات پردازش، نظریه دید از فولک ول .(1999

 و مرور توجه،: قبیل از اجرایی کارکردهای کنترل فرآیند را

 داندمی اطالعات دستکاری و سازماندهی تمرین،

(Wollfolk, 2006). فرآیندهای درباره فرد دانش فراشناخت 

 رسیدن برای آنها از بهینه استفاده چگونگی و خود شناختی

 نظام از فرد دانش دیگر عبارت به. است یادگیری اهداف به

 شامل فراشناخت راهبردهای همچنین. است خود شناختی

 و نظارت و کنترل راهبردهای ریزی، برنامه راهبردهای

 راهبردهای .(Seyf, 2012) است دهی نظم راهبردهای

 توجیه امکان اکتساب طی در فراشناختی و شناختی

 فراهم را گیرییاد امر در یادگیرندگان فردی هایتفاوت

 فرا و شناختی راهبردهای موفق آموزاندانش. کنندمی

 کار به یادگیری تکالیف دادن انجام هنگام در را شناختی

 از کمتر ناموفق آموزاندانش مقابل در و. گیرندمی

 آنها. کنندمی استفاده فراشناختی و شناختی راهبردهای

 راهبردهای انتخاب و آموزشی اهداف تنظیم به قادر

 موفقیت از باالیی سطح به ندرت به و نیستند، یادگیری

 .(Bembenutty, 2010) رسندمی

 کننده بینیپیش فراشناختی و شناختی راهبردهای

 باید یادگیرندگان و است آموزاندانش عملکرد در پیشرفت

 چگونه که بگیرند یاد بتوانند موفقیت به دستیابی برای

 رغم علی را خود اهداف و کنند تنظیم را خود عملکرد

 (pentrich, 2007) کنند حفظ آموزشی تکالیف بودن مشکل

 (Bembenutty, 2010). از بسیاری که است حالی در این 

 آنها ارتقای هایروش و یادگیری راهبردهای از دانشجویان

 بر عالوه بوده، متغیر انسان یادگیری. ندارند کافی آگاهی

 راهبردهای از استفاده همچون عواملی هوش، و استعداد

 .(Asadzade, 2009) است گذار تأثیر آن بر یادگیری

 که عواملی جمله از ساخت، نشان خاطر باید جا این در

 گیرییاد راهبردهای و مسأله حل هایسبک بر توانمی

 به آمدی خودکار. است تحصیلی خودکارآمدی دانست، مؤثر

 اصخ تکالیف انجام برای خود توانایی از فرد قضاوت و باور

 یادگیری نظریه طبق (Bandura, 1997) .دارد اشاره

 افراد هایانتخاب بر خودکارآمدی باورهای بندورا، اجتماعی

. گذارندمی تأثیر کنندمی دنبال که عمل از جریانی رشته و

 هچ تا افراد که کنندمی تعیین کارآمدی خود باورهای

 در قدارم چه کرده، خود هایفعالیت صرف انرژی ایاندازه

 .(Pajares & Schunk, 2001) کنندمی مقاومت موانع برابر

 ملیع هر انجام از پایین خودکارآمدی انتظارات با افراد

 پیشی آنها هایتوانایی بر انتظارات این و کنندمی اجتناب

  گیرد؛می

 بهزیستی کارآمدی از قوی احساس یک که صورتی در

 کارآمدی با افراد. دهدمی افزایش را افراد توانایی و شخصی

 باالتری هایهدف و شوندمی نزدیک مشکل تکالیف به باال

 ,Karademas  &Kalantiz) گیرندمی نظر در خود برای را

 مورد در افراد های قضاوت یا خودکارآمدی باورهای .(2003

 مقابل در را آنها پشتکار و هاانتخاب تالش، هایشان؛توانایی

 طور به .(Amini, 2003) .دهدمی قرار تأثیر تحت مسائل

 کارآمدی دارای که افرادی که است این بر فرض کلی

   موفق بیشتر کوشند،می بیشتر هستند باالیی شخصی

  پایین شخصیشان  کارآمدی سطح که کسانی از  و شوندمی
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 کمتری ترس و دهندمی نشان خود از بیشتری پشتکار است

 ،(Hereknan & Alson, 2005) کنند،می تجربه را

 مستقیم غیر و مستقیم طور به تحصیلی خودکارآمدی

 ,Bandura) دارد پی در را تحصیلی عملکرد افزایش

Barbarandli, Kaperara, Pasurli, 1996). 
 با آموزاندانش که دریافت ،(Bandura, 1997) باندورا

 هایواناییت به که آموزانیدانش به نسبت باال خودکارآمدی

 شرکت بیشتر آموزشی تکالیف انجام در دارند تردید خود

 رسدمی نظر هب بنابراین. کنندمی کار ترسخت و کنندمی

 ار رفتار که است تأثیرگذار عامل چند از یکی خودکارآمدی

 کننده تأیید نیز هاپژوهش نتایج. دهدمی قرار تأثیر تحت

 ،(Bandura, 2002) انتخاب بر خودکارآمدی که است این

 مسائل حل و گیری تصمیم و تفکر استقامت، و تالش

 اهمیت و ضرورت موضوع (Riyo, 2005) ریو،. است تأثیرگذار

 آنچه به توجه با. سازدمی آشکار خوبی به را پژوهش این

 ایواسطه نقش است، صدد در پژوهش این شد، بیان

 و تحصیلی خودکارآمدی رابطه در یادگیری راهبردهای

 اعضای جمله از که دانشجویان، مسأله حل هایسبک

 در. نماید بررسی شوند،می محسوب جامعه یک تأثیرگذار

 است نگرفته صورت زیادی هایپژوهش حاضر تحقیق مورد

 موضوع این از خاصی ایجنبه به شود،می مشاهده آنچه و

 یمخواه اشاره آنها از تعدادی به ذیل در که دارد اختصاص

 .کرد

Bandura, (2001)، باورهای که داد نشان تحقیقی در 

 Hatamzade et .گذاردمی اثر اندیشه الگوهای بر خودکارآمد

al (2015) عوامل بین در که دادند نشان تحقیقی 

 بین تحصیلی، استعداد عامل در تحصیلی خودکارآمدی

 ,Boutard & Lariyi)  است معنادار تفاوت دختر آموزاندانش

 نسبت باال خودکارآمدی با آموزاندانش که دریافتند ،(2002

 یا پافشاری داشتند پایین خودکارآمدی که آنهایی به

 همچنین. داشتند ریاضی مسائل حل در بیشتری مقاومت

(Chemers et al, 2001)،  این که یافتند دست نتیجه این به 

 مؤثرتری طور به مسأله حل هایاستراژی از آموزاندانش

 دو بین که تحقیقی در ،(Samadi, 2008) .اندکرده استفاده

 نتیجه این به داد انجام( کنترل و آزمایش) آزمودنی گروه

 مسأله حل و خودکارمدی در آموزش، از بعد که یافت دست

 شده ایجاد معناداری تفاوت آزمایش گروه هایآزمودنی

 .است

 اگر دهد،می نشان (Borell, 1995) تحقیق نتایج     

 عملکردش و یادگیری مسؤول خود که کند درک آموزدانش

 خودکارآمدی احساس او در و کرده، کفایت احساس است،

 راهبردهای از استفاده برای او انگیزه و آیدمی وجود به

 ،(Bandura, 1986) .رودمی باال خودتنظیمی و فراشناختی

 این به اجتماعی انگیزش تئوری عنوان تحت تحقیقی در نیز

 در کلیدی نقش کارآمدی خود باورهای که رسید نتیجه

 ,Mirheydari & Neyestani) .دارد انگیزش تنظیمی خود

 و خودکارآمدی باورهای که دادند نشان تحقیقی در (2015

 آنها تحصیلی پیشرفت با آموزاندانش تحصیل از رضایت

 در ،(Pajaras, 2002) همچنین. است معنادار رابطه دارای

 خود یادگیری در خودکارآمدی عنوان تحت تحقیقی

 تأثیر علمی خودکارآمدی باورهای که کرد مشاهده تنظیمی

 .دارد علمی تمرینات و تنظیمی برخود ایمالحظه قابل

(Garcia & Pentrich, 1994)، عنوان تحت تحقیقی در نیز 

 که دادند نشان درس کالس در ادراک و انگیزش تنظیم

 یادگیری تنظیمی خود و خودکارآمدی بین قوی ارتباط

 با فراشناخت ،(Hadouk & Sang, 2001) دارد وجود

 منبع و خودکارآمدی اسنادها، مثل انگیزش متغیرهای

 ,Bradford Bell & steve) .دارد نزدیکی رابطه کنترل

 افزایش اند داده نشان خود مطالعات در ،(2008

 موجب هستند رابطه در کنترل منبع با که خودکارآمدی

 از او آگاهی و هایشتوانایی درباره شخص شناخت

 باعث نتیجه در و شده فراشناختی، و شناختی راهبردهای

 ،(Vermunt & Vermetten, 2004) .شودمی یادگیری بهبود

 تحصیلی، کارآمدی خود: دادند نشان تحقیقی در

 که آموزانیدانش و داده افزایش را یادگیری راهبردهای

 تالش بر بیشتر تحصیلی هایموفقیت در آنها اسناد سبک

 متمرکز ترعمیق یادگیری و باالتر کارآمدی خود و شخصی

 این به خود تحقیق در ،(Borkowski & et al, 1990) .است

 راهبردهای بین رابطه وجود با که رسیدند نتیجه

 گسترش که گفت باید اسنادی، عوامل و فراشناختی

 اهمیت آموزدانش شودمی باعث تنظیمی خود فرایندهای

 در خودکارآمدی احساسات و کرده درک را بودن راهبردی
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 در پژوهشی در ،(Scharf & Baldwin, 2007) .یابد افزایش او

 یادگیری بر فراشناختی های راهبرد آموزش تأثیر تأیید

 خود و ریزی برنامه راهبردهای که آموزانی دانش: داد نشان

 که آموزانی دانش به نسبت. شد داده آموزش هاآن به ارزیابی

 یادگیری در بهتری پیشرفت نکردند، دریافت آموزش

 در پژوهشی در ،(Safari & Mohamadjani, 2011) .داشتند

 تحصیلی پیشرفت و فراشناختی راهبردهای کاربرد مورد

 هایمهارت بین که: دریافتند شیراز دانشگاه دانشجویان

 و مثبت رابطه دانشجویان نمرات میانگین و فراشناختی

 انجام با ،(Zarei & Marandi, 2011) .دارد وجود معناداری

 راهبردهای انواع بین که یافتند دست نتایج این به پژوهشی

 و اعتماد خالق، سبک مسأله، حل هایسبک و یادگیری

 رابطه درمانده سبک با عکس بر و مثبت ارتباط گرایش

 نیز اجتناب و کنترل هایسبک. دارد وجود معنادار و منفی

 .ندادند نشان یادگیری راهبردهای با ایرابطه گونه هیچ

(Sklifer & Dall, 2009)، دادند نشان خود تحقیق در :

 از مسأله، حل در ضعیف و قوی آموزاندانش و دانشجویان

 فراشناختی راهبردهای از استفاده و فراشناختی دانش نظر

 اعتقاد به. متفاوتند یکدیگر با ریزی برنامه و بازبینی

(William & Karlholy, 2005)، ایجاد در معلم عملکرد 

 و شناختی راهبردهای به نسبت آموزاندانش در آگاهی

 و یادگیری فرایند در دقت و توجه ازدیاد فراشناختی،

 حل جمله از مختلف هایحوزه در تحصیلی عملکرد افزایش

 ,Zarei & Mohamadi) .شودمی عث با را ریاضی مسأله

 آموزش که دریافتند آزمایشی پژوهشی اجرای با ،(2011

 راهبردهای آموزش و عام طور به یادگیری راهبردهای

 نمرات میانگین ارتقای سبب خاص طور به فراشناخت

  .است شده ریاضی مسائل حل در آموزاندانش

 عملکرد مقایسه ،(Samadi, 2002) صمدی پژوهش در

 دانش در ضعیف و متوسط قوی، هایگروه تحصیلی

 معنادار تفاوت از حاکی ریاضی مسأله حل و فراشناختی

 (Hafman & Spatario, 2008)  .بود ضعیف و قوی هایگروه

(Hegazi & Kiyamanesh, 2007)، خودکارآمدی، بررسی با 

 پیشرفت در پایداری و یادگیری راهبردهای پیشرفت، اهداف

 نتیجه این به ریاضی درس در مسائل حل و تحصیلی

 رابطه تحصیلی عملکرد با یادگیری راهبردهای که رسیدند

 چگونگی اهمیت و شده مطرح مطالب به توجه با حال. دارند

 پژوهش هدف دانشجویان، نزد مسائل با برخورد و حل

 اساس بر مسأله حل هایسبک بینیپیش حاضر

 یادگیری راهبردهای گری واسطه با تحصیلی خودکارآمدی

 داده نشان متغیرها فرضی الگوی(. 1 شماره نمودار) بود

 .است شده

 پژوهش روش

 از توصیفی پژوهش روش از پژوهش این انجام جهت  

 این آماری جامعه. است شده استفاده همبستگی نوع

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان کلیه شامل پژوهش

 91 - 92 تحصیلی سال در نفر  16436 تعداد به شیراز

 ایطبقه تصادفی گیری نمونه روش از پژوهش این در. است

 دانشجو نفر 377 شامل نمونه حجم. شد استفاده نسبی

 و گرجسی  جدول اساس بر و تصادفی روش به که است

 تعداد نسبت به که، صورت این به. شدند انتخاب مورگان

 مشخص هاآزمودنی درصد دانشکده، هر دانشجویان کل

 به هانمونه آمده، دست به درصدهای به توجه با و گردید

 هاپرسشنامه و شد مشخص دانشکده هر در تصادفی صورت

 سه از هاداده آوریجمع برای گردید توزیع آنها بین در

 حل هایسبک پرسشنامه. است شده استفاده پرسشنامه

 

 های حل مسألهای راهبردهای یادگیری در ارتباط بین خودکارآمدی تحصیلی با سبکـ الگوی فرضی نقش واسطه 1نمودار 
 

 اعتماد 

تناباج -گرایش   

 کنترل شخصی

 شناخت فراشناخت

مسألههای حل سبک خود کارآمدی تحصیلی  

های یادگیریراهبرد  
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 135 / ... ارتباط در یادگیری راهبردهای ایواسطه نقش

 

 پرسشنامه و (Hepner & Petersoun, 1982) :(psi) مسأله

 ,M.S.Q.L (Pinterich & Digrout یادگیری راهبردهای

 دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی پرسشنامه و ،(1986

(Owen & Feroman, 1988)، با شده گردآوری هایداده 

 کنی و بارون رگرسیون تحلیل همبستگی، ضریب از استفاده

 و تجزیه جهت. اندگرفته قرار تحلیل مورد مسیر تحلیل و

 برایAMOS5  وSPSS 20   افزارهای نرم از ها،داده تحلیل

 .است شده استفاده مسیر تحلیل

 تحصیلی، خودکارآمدی آیا: اول پژوهشی سؤال

 کند؟می بینیپیش را مسأله حل هایسبک

 خودکارآمدی بینی پیش قدرت دادن نشان برای

 رگرسیون تحلیل از مسأله حل هایسبک برای تحصیلی

 (.1 شماره جدول) گردید استفاده

 ضریب یا R میزان شود،می مشاهده که طور همان

 تحصیلی خودکارآمدی بین رابطه برای چندگانه همبستگی

 ضریب همچنین است، 366/0 با برابر اعتماد سبک و

 تحصیلی خودکارآمدی بین رابطه برای چندگانه همبستگی

 ضریب و بوده 458/0 با برابر نیز اجتناب ـ گرایش سبک و

 تحصیلی خودکارآمدی بین رابطه برای چندگانه همبستگی

 استفاده و است 228/0 با برابر نیز شخصی کنترل سبک و

 همگی ضرایب این معناداری سطح که داد نشان  Fآزمون از

 و مثبت رابطه وجود دهنده نشان امر این که است 000/0

 هایسبک و دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی بین معنادار

 . است آنها مسأله حل

 مناسبی بینیپیش قدرت از تحصیلی خودکارآمدی و

 هایسبک بین از .است برخوردار مسأله حل هایسبک برای

 استاندارد بتای ضریب اجتناب ـ گرایش سبک مسأله، حل

 000/0 سطح در نیز آن  tمقدار که داراست را 408/0

 خودکارآمدی که است آن دهنده نشان این است، معنادار

 ـ گرایش سبک بینیپیش برای دانشجویان تحصیلی

 .است برخوردار مناسبی بینیپیش قدرت از اجتناب

 تحصیلی، خودکارمدی آیا :دوم پژوهشی سؤال

 کند؟می بینیپیش را یادگیری راهبردهای

 خودکارآمدی بینی پیش قدرت دادن نشان برای

 رگرسیون تحلیل از یادگیری راهبردهای برای تحصیلی

 .است آمده 2 شماره جدول در جنتای که گردید استفاده

 ضریب یا R میزان شود،می مشاهده که طور همان

 و تحصیلی خودکارآمدی رابطه برای چندگانه همبستگی

 ضریب همچنین و 202/0 با برابر شناختی راهبرد

 تحصیلی خودکارآمدی بین رابطه برای چندگانه همبستگی

 .است 097/0 با برابر نیز فراشناختی راهبرد و

  سطح در ضرایب این که داد نشان  Fآزمون از استفاده

 رابطه وجود دهنده نشان امر این که معنادارند 000/0

 و دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی بین معنادار و مثبت

 تحصیلی آمدی خودکار و آنهاست یادگیری راهبردهای

 ایراهبرده برای مناسبی بینیپیش قدرت از دانشجویان

 .است اربرخورد یادگیری

  

 F p R R2 t β p مالک بینپیش

 000/0 366/0 658/21 134/0 366/0 000/0 114/58 اعتماد خودکارآمدی

 خودکارآمدی
 ـگرایش 

 اجتناب
273/99 000/0 458/0 209/0 737/22 458/0 000/0 

 000/0 228/0 205/20 052/0 228/0 000/0 580/20 شخصیکنترل  خودکارآمدی

 

 های حل مسألهـ تحلیل رگرسیون خودکارآمدی تحصیلی و سبک 1جدول 
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 کنترل با یادگیری راهبردهای آیا: سوم پژوهشی سؤال

 بینیپیش را مسأله حل هایسبک تحصیلی، خودکارآمدی

 کند؟می

 هایسبک بر یادگیری راهبردهای تأثیر بررسی برای

 تحلیل از تحصیلی، خودکارآمدی کنترل با مسأله حل

 ائهار 3 شماره جداول در نتایج که گردید استفاده رگرسیون

 .است شده

 با یادگیری راهبردهای شود،می مشاهده که طور همان

 رابطه 468/0 ضریب با تحصیلی خودکارآمدی کنترل

 یمعنادار سطح و دارد اعتماد مسأله حل سبک با معناداری

 راهبرد استاندارد بتای ضریب همچنین است 000/0 نیز آن

 از 000/0 معناداری سطح در که است 303/0 شناختی

 و اعتماد مسأله حل سبک برای مناسبی بینیپیش قدرت

 حسط و 069/0 استاندارد بتای ضریب با فراشناختی راهبرد

 کسب برای مناسبی بینیپیش قدرت از 141/0 معناداری

 .است برخوردار اعتماد مسأله حل

 خودکارآمدی کنترل با یادگیری راهبردهای همچنین

 حل سبک با معناداری رابطه 517/0 ضریب با تحصیلی

 نیز آن معناداری سطح و دارد اجتناب ـ گرایش مسأله

 راهبرد استاندارد بتای ضریب همچنین. است 000/0

 از 000/0 معناداری سطح در که است 234/0 شناختی

 ـ گرایش مسأله حل سبک برای مناسبی بینیپیش قدرت

 بتای ضریب با فراشناختی راهبرد و. است برخوردار  اجتناب

 قدرت از 379/0 معناداری سطح و 040/0 استاندارد

 اجتناب ـ گرای مسأله حل سبک برای مناسبی بینیپیش

 .است برخوردار

 خودکارآمدی کنترل با یادگیری راهبردهای همچنین

 حل سبک با معناداری رابطه 260/0 ضریب با تحصیلی

 000/0 نیز آن معناداری سطح و دارد شخصی کنترل مسأله

 083/0 شناختی راهبرد استاندارد بتای ضریب نیز و است

 بینیپیش قدرت از 113/0 معناداری سطح در که است

 راهبرد و شخصی کنترل مسأله حل سبک برای مناسبی

 سطح و 114/0 استاندارد بتای ضریب با فراشناختی

 کسب برای مناسبی بینیپیش قدرت از 026/0 معناداری

 .است برخوردار شخصی کنترل مسأله حل

  

 ـ تحلیل رگرسیون خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری 2جدول 

 F p R 2R t β p مالک بینپیش

 000/0 202/0 757/11 041/0 202/0 000/0 950/15 شناختی خودکارآمدی

 000/0 097/0 446/12 /010 097/0 059/0 598/3 فراشناختی خودکارآمدی

 

 ـ تحلیل رگرسیون راهبردهای یادگیری و سبک حل مسأله اعتماد با کنترل خودکارآمدی تحصیلی 3جدول 

 F p R 2R t β p مالک بینپیش

 خودکارآمدی

 اعتماد
 

795/34 000/0 
468/0 

 
219/0 

663/6 312/0 000/0 

 000/0 303/0 648/6 شناختی

 141/0 069/0 476/1 فراشناختی
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 نقش یادگیری راهبردهای آیا: چهارم پژوهشی سؤال

 هایسبک و تحصیلی خودکارآمدی بین ارتباط در ایواسطه

 دارد؟ مسأله حل

 زیر ،(2) شماره نمودار در شده ارائه ساختاری مدل

 حل هایسبک یادگیری، راهبردهای بین ساختاری روابط

 .دهدمی نشان را تحصیلی خودکارآمدی و مسأله

 329/2 با برابر( CMIN/df) بهنجار اسکوئر کای شاخص

 و مدل برازش برای مناسبی مقادیر 3 زیر مقادیر که است

. هستند989/0 معادل( GFI) برازش نیکویی شاخص

 990/0 برابر( NFI)بونت ـ بنتلر شده هنجار برازش شاخص

 که است 993/0 برابر( CFI)  تطبیقی برازش شاخص است،

 دهنده نشان همگی 9/0 مقدار از مقادیر این بودن باالتر

 دوم ریشه شاخص همچنین. است مدل خوب برازش

 062/0 برابر نیز( RMSEA) براورد خطای مربعات میانگین

 این دهنده نشان که بود 149/0 با برابر نیز P مقدار و بود

 ریشه شاخص. است یافته برازش خوبی به مدل که است

 028/0 با برابر نیز( RMR) باقیمانده مربعات میانگین دوم

 دهنده نشان باشد ترنزدیک صفر به عدد این هرچه که است

 شده گزارش هایشاخص به توجه با. بود خواهد بهتر برازش

 مناسبی اعتبار دارای و یافته برازش خوبی به فوق مدل

 بین ارتباط در یادگیری راهبردهای ایواسطه نقش و. است

 تأیید مورد مسأله حل هایسبک و تحصیلی خودکارآمدی

 .گیردمی قرار

 بر تحصیلی خودکارآمدی کلی تأثیر همچنین

 صورت به آن 381/0 که است 40/0 مسأله حل هایسبک

 طریق از و مستقیم غیر  صورت به آن 019/0 و مستقیم

 .است یادگیری راهبردهای

  

 F p R 2R t β p مالک بینپیش

 خودکارآمدی
 ـگرایش 

 اجتناب
344/45 

000/0 
 

517/0 
 

267/0 
 

964/8 406/0 000/0 

 000/0 234/0 065/5 شناختی

 379/0 040/0 882/0 فراشناختی

 

 لیحل مسأله کنترل شخصی با کنترل خودکارآمدی تحصیـ تحلیل رگرسیون راهبردهای یادگیری و سبک  5جدول 

 F p R 2R t β p مالک بینپیش

 خودکارآمدی
کنترل 

 شخصی
045/9 000/0 260/0 068/0 

353/4 223/0 000/0 

 113/0 083/0 589/1 شناختی

 026/0 114/0 231/2 فراشناختی

 

 ـ تحلیل رگرسیون راهبردهای یادگیری و سبک حل مسأله گرایش ـ اجتناب با کنترل خودکارآمدی تحصیلی 4جدول 
 

 های برازش مدلـ شاخص 6جدول 

CMIN/DF P GFI RMR CFI NFI RMSEA 

329/2 149/0 989/0 028/0 993/0 990/0 062/0 
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 گیرینتیجه و بحث

 بین که دهدمی نشان پژوهش، اول سؤال هایداده

 مسأله حل هایسبک و دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی

 است معنی بدان این. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه آنها

 رفتن باال موجب دانشجویان در خودکارآمدی افزایش که

 با دانشجویان یعنی شود،می آنها مسائل حل قدرت

 خودکارآمدی با دانشجویان به نسبت باال خودکارآمدی

 پس. دهندمی نشان مسائل حل در بیشتری پافشاری پایین،

 قدرت از تحصیلی خودکارآمدی که گرفت نتیجه توانمی

 برخوردار مسأله حل هایسبک برای مناسبی بینیپیش

 فرآیندهای پیچیدگی بر شدن چیره برای دانشجویان. است

 باالیی خودکارآمدی حس از باید مسأله حل و پردازش

 حل هایسبک بین از است، ذکر به الزم. باشند برخوردار

 ،(شخصی کنترل و اجتناب ـ گرایش اعتماد،) مسأله

 سبک بینی پیش برای دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی

 برخوردار تریمناسب بینیپیش قدرت از اجتناب ـ گرایش

 تحقیقات، نتایج با است همسو سؤال این هاییافته. است

(Bouffard & Stive, 2008 .) 

 رابطه وجود دهنده نشان پژوهش، دوم سؤال هایداده     

 و دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی بین معنادار و مثبت

 است معنی بدان مسأله این. آنهاست یادگیری راهبردهای

 رفتن باال موجب دانشجویان در خودکارآمدی افزایش که

 و شناختی) یادگیری راهبردهای از استفاده برای آنها انگیزه

 دارای که دانشجویانی یعنی شودمی( فراشناختی

 راهبردهای از بیشتر هستند، باالتری تحصیلی خودکارآمدی

 قدرت از تحصیلی خودکارآمدی پس. برندمی بهره یادگیری

 برخوردار یادگیری راهبردهای برای مناسبی یبینپیش

 به مربوط یادگیری راهبردهای تغییرات درصد 9/3. است

 تغییرات مابقی و است دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی

 باورهای تأثیر دهنده نشان این. است دیگر عوامل ناشی

 نزدیکی و یادگیری راهبردهای در دانشجویان خودکارآمد

 خودکارآمد باورهای با یادگیری راهبردهای رابطه

*=P<0.05      ,    **=P<0.01 
 

 های حل مسأله و خودکارآمدی تحصیلیـ مدل روابط ساختاری بین راهبردهای یادگیری، سبک 2نمودار 

 

 جتنابا -گرایش  های حل مسألهسبک خودکارآمدی تحصیلی

 کنترل شخصی

 فراشناخت شناخت

*17/0 
*11/0 

**89/0 

**57/0 

**89/0 **75/0 

 راهبردهای یادگیری

   89/0** اعتماد

 های حل مسألهـ تأثیر خودکارآمدی تحصیلی بر سبک 7جدول 

 کل تأثیرات تأثیرغیر مستقیم تأثیر مستقیم متغیر

 خودکارآمدی تحصیلی

 های حل مسألهسبک
381/0 019/0 40/0 
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 در کلیدی نقش خودکارآمد باورهای پس. است دانشجویان

 زیر از که غیره، و خودکنترلی خودانگیزی، خودتنظیمی،

. دارد هستند، فراشناختی و شناختی راهبردهای هایمؤلفه

 ،(فراشناختی و شناختی) یادگیری راهبردهای بین از

 بینیپیش برای دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی

 تریمناسب بینیپیش قدرت از شناختی راهبردهای

 . است برخوردار

 ت،تحقیقا نتایج با است همسو سؤال این هاییافته      

(Skitka, 2002)،  (Sklifer & Dall, 2009)، سؤال هایداده 

 یادگیری راهبردهای که دهدمی نشان پژوهش، سوم

 و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی باکنترل

 بین از و داشته اعتماد مسأله حل سبک با معناداری

 رب معناداری تأثیر شناختی راهبرد ، یادگیری راهبردهای

 یرتأث فراشناختی راهبرد اما دارد؛ اعتماد مسأله حل سبک

 باکنترل یادگیری راهبردهای همچنین. ندارد معناداری

 معناداری و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی

 بین از و داشته اجتناب ـ گرایش مسأله حل سبک با

 بر معناداری تأثیر شناختی راهبرد یادگیری، راهبردهای

 راهبرد اما دارد؛ اجتناب ـ گرایش مسأله حل سبک

 راهبردهای همچنین. ندارد معناداری تأثیر فراشناختی

 رابطه دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی باکنترل یادگیری

 داشته شخصی کنترل مسأله حل سبک با معناداری و مثبت

 تأثیر فراشناختی راهبرد یادگیری، راهبردهای بین از و

 اما دارد؛ شخصی کنترل مسأله حل سبک بر معناداری

 . ندارد معناداری تأثیر شناختی راهبرد

 ارتقای سبب کلی طور به یادگیری راهبردهای واقع در      

 آنها مسائل حل در دانشجویان پیشرفت نمره میانگین

 خودکارآمدی کنترل با یادگیری راهبردهای. شودمی

 این. کندمی بینیپیش را مسأله حل هایسبک تحصیلی،

 هایسبک با یادگیری راهبردهای بین رابطه وجود بیانگر

 راهبردهای به نسبت آگاهی ایجاد با که است مسأله حل

 در دقت و توجه ازدیاد موجب دانشجویان، در یادگیری

 یادگیری، راهبردهای بین از. شودمی مسأله حل فرآیند

 برای تریمناسب و بیشتر قدرت از فراشناختی راهبردهای

 یعنی. است برخوردار مسأله حل هایسبک بینی پیش

 شناختی راهبردهای به نسبت فراشناختی راهبردهای اثرات

 آگاهی ایجاد و است ترعمیق و تررنگ پر مسائل، حل در

 عامل دانشجویان در فراشناختی راهبردهای به نسبت

 شاید مسأله این و هستند مسأله حل هایسبک در مهمتری

 شناختی هایتوانایی از دانشجویان که باشد این دلیل به

 نظارت خود فکری فرآیند بر توانندمی و شوندمی آگاه خود

 عهده از بهتر توانندمی عمل این با و نمایند تنظیم را آن و

 . برآیند مسائل حل

 تتحقیقا نتایج با است همسو سؤال این هاییافته      

(Zarei & Marandi, 2011.) یعنی چهارم، سؤال تشریح در 

 بین ارتباط در ایواسطه نقش یادگیری راهبردهای آیا

 باید دارد؟ مسأله حل هایسبک و تحصیلی خودکارآمدی

 و یافته برازش خوبی به شده ارئه مدل ساخت، نشان خاطر

 راهبردهای ایواسطه نقش و. است مناسبی اعتبار دارای

 هایسبک و تحصیلی خودکارآمدی بین ارتباط در یادگیری

 دکارآمدیخو کلی تأثیر. گیردمی قرار تأیید مورد مسأله حل

 381/0 که است 40/0 مسأله حل هایسبک بر تحصیلی

 صورت به آن صد در 019/0 و مستقیم صورت به آن درصد

 هتوج با. است یادگیری راهبردهای طریق از و مستقیم غیر

 که گرفت نتیجه توانمی مدل در آمده دست به ضرایب به

 مستقیم صورت به دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی

 دانب این. دارد مسأله حل هایسبک بر را تأثیر بیشترین

 تالش و تحصیل در موفقیت به دانشجویان باور که معناست

 مسأله حل هایسبک کارگیری به در تواندمی موفقیت برای

 . باشد مؤثر بیشار

 غیر صورت به تحصیلی آمدی خودکار دیگر سویی از       

 حل هایسبک بر یادگیری راهبردهای طریق از و مستقیم

 صورت به نیز یادگیری راهبردهای. دارد تأثیر مسأله

 بین این از که دارند تأثیر مسأله حل هایسبک بر مستقیم

 هایسبک بر فراشناختی راهبرد از بیش شناختی راهبرد

 که آنجا از معناست بدان این. دارد تأثیر مسأله حل

 یادگیری برای شناختی راهبردهای از بیشتر دانشجویان

 راهبرد این هم مسائل حل در بنابراین. نمایندمی استفاده

 نیز مسأله حل هایسبک بین از. دارد را تأثیر بیشترین

 دانشجویان استفاده مورد بیشتر اجتناب ـ گرایش سبک

 انتخاب شناختی راهبرد از استفاده دلیل به که گرفته قرار

 زیرا. رسدمی منطقی نظر به مسأله حل برای سبکی چنین
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 از استفاده با بیشتر اعتماد و شخصی کنترل هایسبک

 راهبردهادی نیز طرفی از. شوندمی انجام فراشناختی راهبرد

 کمتری تأثیر تحصیلی خودکارآمدی به نسبت نیز یادگیری

 باور علت به تواندمی امر این. دارد مسأله حل هایسبک بر

 مسائشان حل بر خود تالش و کارآمدی به دانشجویان زیاد

 حل برای راهبردها از کمتر دانشجویان اینکه ضمن باشد،

 راهبردهای کمتر ضریب که کنندمی استفاده مسائل

 امر همین دهنده نشان مسأله حل هایسبک بر یادگیری

 .است
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