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Research Paper
The Moderating Role of Subjective Well-Being on the Relationship of Goal Orienta-
tion and Metacognition With the Academic Self-Efficacy of the Students

1. Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

*Sahar Safarzadeh1 

Objectives The present study aimed to investigate the moderating role of subjective well-being on the 
relationship of goal orientation (skill-oriented, performance-oriented, performance-avoidance) and 
metacognition with the academic self-efficacy in students of Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ah-
vaz City, Iran. 
Methods This was a cross-sectional research with correlational design. The study population comprised 
all students of Islamic Azad University Ahvaz Branch, Ahvaz City, Iran. The research sample included 400 
students (200 boys and 200 girls), who were selected by multi-stage cluster sampling method. For the 
measurement of the study variables, goal orientation questionnaire, state metacognition inventory, sat-
isfaction with life scale, and college academic self-efficacy scale were used.
Results The results of the Pearson correlation coefficient indicated a significant correlation (P<0.0001) 
between subjective well-being, goal orientation (skill-oriented, performance-oriented, performance-
avoidance) and metacognition with academic self-efficacy among the students. Moreover, the adjusted 
regression analysis indicated that subjective well-being had an adjusting role on the relationship of goal 
orientation and metacognition with the academic self-efficacy. 
Conclusion The relationship between goal orientation (skill-oriented, performance-oriented, perfor-
mance- avoidance) and metacognition with academic self-efficacy is not a simple linear associ-ation but 
adjusted and moderated by subjective well-being. 
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هدفهدفازاینپژوهش،بررسینقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهجهتگیریهدف(تبحری،عملکردگراوعملکردگریز)
وفراشناختباخودکارآمدیتحصیلیدردانشجویاندانشگاهآزاداسالمیواحداهوازبود.

مواد و روش هاطرحاینپژوهش،طرحمقطعیتوصیفیوازنوعهمبستگیبود.جامعهآماریشاملهمهدانشجویاندانشگاهآزاداسالمیواحد
اهوازبود.نمونههاشامل400نفر(200دخترو200پسر)بودندکهبهصورتتصادفیخوشهایچندمرحلهایانتخابشدند.برایگردآوری
دادههاازپرسشنامهجهتگیریاهدافپیشرفت،پرسشنامهحالتفراشناختی،پرسشنامهاحساسبهزیستیذهنیوپرسشنامهخودکارآمدي
تحصیلیدانشجویاناستفادهشد.نتایجتحلیلدادههابااستفادهازضریبهمبستگیپیرسوننشاندادبیناحساسبهزیستیذهنی،جهتگیری

.(P<0/0001)هدف(تبحری،عملکردگراوعملکردگریز)وفراشناختباخودکارآمدیتحصیلیدانشجویانرابطهمعنیداریوجوددارد
یافته هانتایجحاصلازتحلیلرگرسیونتعدیلیمشخصکردمتغیراحساسبهزیستیذهنی،توانتعدیلرابطهجهتگیریهدف(تبحری،

عملکردگراوعملکردگریز)وفراشناختباخودکارآمدیتحصیلیرادارد.
نتیجه گیریبرایناساسمیتواننتیجهگرفترابطهبینجهتگیریهدف(تبحری،عملکردگراوعملکردگریز)وفراشناختباخودکارآمدی

تحصیلیرابطهایخطیوسادهنیستواحساسبهزیستیذهنیمیتوانداینرابطهراتعدیلکند.

کلیدواژه ها: 
ذهنی،احساسبهزیستی،

اهداف،فراشناخت،
خودکارآمدی

تاریخدریافت: 20 اردیبهشت 1396
تاریخپذیرش:21 مهر 1396 

تاریخانتشار:01 فروردین 1397

1-استادیار، گروهروانشناسی،واحداهواز،دانشگاهآزاداسالمی،اهواز،ایران.

و  نقش تعدیل کننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه جهت گیری هدف )تبحری، عملکردگرا 
عملکردگریز( و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

* سحر صفرزاده1 

مقدمه 

انسان، توانمندیهای و استعدادها به توجه با امروزه
روانشناسانبهرویکردروانشناسیمثبتگرا،(بهجایپرداختن
بهنابهنجاریهاواختالالت)،توجهمیکنند(قدمپور،منصوری،
از یکی راستا همین در امرایی،2018). و گشنیگانی خلیلی
گروههایمهمبررسیشدهدراینزمینهدانشجویانهستندکه
نقشمهمیدرساختنآیندهوتعلیموتربیتوتعالیجوامع
ایفامیکنند.درحالیکهحضوردردانشگاهبرایعدهکثیری
برایبرخیدیگر ازدانشجویانتجاربمثبتیبههمراهدارد،
موقعیتهایتحصیلی،ازقبیلآزمونها،مقاالت،ارائهمطالبو
غیرهباتجربهتنیدگیهمراهاست.بیتردیدتجربهتنیدگیناشی
ازمسائلتحصیلی،تأثیرمنفیبربهزیستیذهنیوجسمانیو
درنتیجهتأثیربرعملکردتحصیلیدانشجویانرابههمراهدارد

(فراهانی،2009).

درپژوهشیرمضانیخمسیوهمکاران(2017)نشاندادند
دستاندرکارانامورآموزشیمیتوانندباآموزش،هوشهیجانی،

خودکارآمدیوخودتنظیمیدانشجویانراافزایشدهندوباعث
پیشرفتتحصیلیآنانشوند.درپژوهشپوراصغریوهمکاران
جهتگیري مانند متعددی عوامل شد مشخص نیز (2016)
هدفدرونی،خودکارآمديوراهبردهايیادگیريخودتنظیمی
از اینرویکی از برعملکردتحصیلیدارد. را تأثیر بیشترین
تحصیلی، رشد تحقق برای آموزشی نظام کیفی شاخصهای
است روان سالمت از برخوردار و شاداب یادگیرندگانی وجود

(جاسکیال،پویکیس،واسالمپی،واالوراسکوپاتونن،2017).

بانگاهيدقیقبهعواملمؤثربرپیشرفتتحصیليبهایننکته
پيبردهمیشودکهعواملمختلفيازجملهاحساستواناییو
خودکارآمدیتحصیلي1درموفقیتدرسیتأثیردارند(کوماراجو
ونادلر،2013).خودکارآمديتحصیلیکهبهقضاوتفردراجع
آموزشی تکالیف انواع انجام و سازمان براي تواناییهایش به
طرحشده،گفتهمیشود(بینایتوبندورا،2004)،باعثکاهش
آشفتگیدرمقابلحوادثاسترسزایتحصیلیمیشود(مارینو،

1. Academic self-efficacy
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سیری،رایووآلسکسیپولوس،2008).درپیاینمسئلهبهطور
غیرمستقیممیزانرضایتاززندگیواحساسبهزیستیذهنی2

درفردتغییرمیکند(کارولوهمکاران،2009).

درونی تجربه ذهنی، بهزیستی احساس و رضایت مفهوم
استکهحضورمثبتهیجانهارادربرمیگیرد(رود،2005)
وبهعنواناحساسمثبت،کیفیتزندگیوکاهشرنجمعرفی
میشود(ابرین،2014).اینمؤلفهدوبُعدشناختیوعاطفی
داشتهاست.بُعدشناختیآنمربوطبهارزیابیهیجاناتفرددر
یکدورهزمانیاست(ناوارووهمکاران،2017)وبُعدعاطفیآن
نشانهنگاهمثبتفردبهمیزانفاعلیتوهوشیاریخوددریک
موقعیتاست(بشارت،اعتمادینیاوفرهادی،2013).بررسی
استعدادتحصیلینیزدراینحیطهمیگنجد.ازاینروبهزیستی
و (برنرت است فرد استعدادهای تمام قابلیتیافتن معنای به
(2006) همکاران و ساندرز3 آرینگتون .(2016 هیرسفیلد،
درپژوهشینشاندادهاندتفاوتدراحساسبهزیستیذهنی
یادگیرندگانبهدلیلتوانمندیواحساسخودکارآمدیاست.
برایناساسدرتحقیقاتپونوین،ساندروالرکین4(2013)نیز
مشخصشدهاستموفقیتتحصیلیباافزایشخودکارآمدیو
احساسبهزیستیکهطبقنظرالگینوهیوبنر5(2001)نوعي
ارزیابيشناختيفردازکیفیتزندگيخوداست،تغییرمییابد
کهالبتههمیشهاینتغییرمعنیدارنیستواینمسئلهباعث

خألییدرعلمشدهاست.

احساس بر میتواند احتماالً که عواملی جمله از همچنین
نوع باشد، تأثیرگذار دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی
و ثمره است. تحصیل در هدف6 جهتگیری و هدفگزینی
رویکرد بین دادند نشان تحقیقی در (2016) مقدم خضری
تسلطدرهدفپیشرفتوخودکارآمدیتحصیلیبامیانجیگری
منجر ذهنی بهزیستی کاهش به ]که تحصیلی درگیری
میشود[،رابطهمعنیداریوجوددارد.درنتایجپژوهشپالکاو
نیمیویرتا7(2015)نیزبینجهتگیریهدفوعملکردتحصیلی
دانشجویانرابطهوجودداشتوسماویوهمکاران(2016)نیز
بینخودکارآمدیدانشآموزاندبیرستانیوپیشرفتتحصیلی

آنانرابطهمعنیدارنشاندادهاند.

جمله از اهداف جهتگیری یا هدفگرایی نظریه کل در
نظریههایبسیارسودمنددرحوزهپژوهشبرانگیزشتحصیلی
است.هستهمفهومینظریههدفگرایی(تبحری،عملکردگرا

2. Subjective well-being
3. Arrington-Sanders
4. Putwain, Sander & Larkin
5. Loughlin & Huebner
6. Goal orientation
7. Pulkka & Niemivirta

وعملکردگریز8)ایننکتهاستکهفراگیرندهچهقصدونیتی
برایفعالیتوپیشرفتدرانجامتکالیفدرسیدارد(پنتریچ
در نظریهپردازانیهمچوندوئک9(2000) وشانک،2002).
هدفپیشرفتچندیننوعگرایشبههدفرامعرفيکردهاند،
امادونوعمتداولآنعبارتاستازگرایشبههدفتبحری
وگرایشبههدفعملکردی(مومرستیگ،هیر،باسچ،فیشرو

لوربروکس،2011).

انگیزههایتبحریدارندمعموالًشایستگیخود افرادیکه
رابراساستواناییشخصیارزیابیمیکنندوتوجهخودرابه
پرورشدادنشایستگیوتسلطیافتنبرتکلیفمتمرکزمیکنند
وافرادیکهانگیزههایعملکردیدارندرویاینموضوعتمرکز
دارندکهتواناییهاومهارتهایخودرادرمقایسهبادیگران
نشاندهند(کاپالنومایر،2007).لی،مکلرنی،لیمواوتیگا10
(2010)درتحقیقینشاندادنداهدافاجتنابی،رابطهمثبت
راهبردهایی دارند؛ یادگیری راهبردهایسطحی از استفاده با
همچونمرورذهنیوحفظ،کاهشانگیزهدرونیبراییادگیری،
کاهشپایداریودرگیریدرتلکیف،اجتنابازدرخواستکمک،
اضطرابوبهطورکلیهیجاناتمنفیکهمخالفخودکارآمدی

درتحصیلاست.

انگیزههایتبحری،درموقعیتهایپیشرفت(برایمثال،در
دانشگاه،کاروورزش)،باشیوههایتفکر11،احساسورفتارمثبت
وسازندهدرارتباطاست.درحالیکهانگیزههایعملکردی،در
موقعیتهایپیشرفت،باشیوههایتفکر،احساسورفتارنسبتاً
منفیوبیحاصلارتباطداردوفردممکناستبرایارتقای
خودبهفکرپایینآوردندیگرانباشد(زایگلر،شموکل،اگلوف
وبوهر،2010).درهمینراستاتحقیقاتپژوهشگرانیهمچون
گرینوهمکاران12(2004)بیانگرآناستکهانتخابیکهدف،
تسلطالگويسازگاريازپیامدهايشناختيرافراهمميکند
کهبهاستفادهازراهبردهايیادگیريعمیقمنجرمیشودو
بینجهتگیری کردند مشخص نیز (2015) بزیت13 و واس
هدف،فراشناختوعملکردتحصیلیدردانشجویانرابطهوجود
دارد.برایناساساحتماالًمیزاناحساسبهزیستیوسالمت
روانمیتواندبررابطهخودکارآمدیوروندشناختفردمؤثر
باشد.هانسنوالر14(معروفی،کردنقابیوساعدموچشی،2014)
فراشناخترافرایندبهکارگیریفرایندهایشناختیبرایبهبود
تعبیر تفکر و یادگیری چگونگی دانستن یا تفکر مهارتهای

8. Skill-Oriented, performance-orientation & performance-
avoidance
9. Dweck
10. Lee, McInerney, Liem & Ortiga
11. Thinking style
12. Greene, Miller, Crowson, Duke & Akey
13. Was & Beziat
14. Eller

سحر صفرزاده. نقش تعدیل کننده احساس بهزیستی ذهنی در رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان
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کردهاند.

(2011) پاکمهر و کارشکی ازسوی انجامشده بررسی در
با انتقادی تفکر و فراشناخت15 دادهشدخودکارآمدی، نشان
سالمتروانرابطهمستقیمداردوخودکارآمدیبامیانجیگری
فراشناختبرسالمتروانتأثیرغیرمستقیمیدارد.سعیدزاده،
رائیسونومحمدی16(2018)نیزنشاندادندبینراهبردهای
دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با فراشناختی و شناختی
رابطهوجوددارد.همچنیندرتحقیقمهبدویوسفی(2017)
مشخصشدفراشناختازطریقخودکارآمدیعمومیبهنحو
غیرمستقیمیخودناتوانسازیراپیشبینیمیکندوساوهانی
سطح که دانشجویانی دادند نشان نیز (2015) بانسال17 و
تحصیلی خودکارآمدی و پیشرفت دارند بیشتری فراشناخت

بیشتریرانشانمیدهند.

بهطورکلیخودکارآمدیعاملپیشبینیکنندهایدرتغییر
رفتارهایمربوطبهسالمتیاستوازطریقعواملمشابهنیز
پیشبینیمیشود(ریگی،لئوناردی،منتگازا،کاسلوفیوراوانتی،
ازطریق فراشناختي تنظیم بیانکرد باید 2010).همچنین
مهارتهايخاصاستفادهازاطالعاتصورتمیگیردومقیاسي
است تحصیلی پیشرفت و خودتنظیم یادگیری به نیل برای
(الینورا200318).ازاینروکوینوگری19(2012)درنظریات
آنچه و نیست راهگشا زیاد اطالعات بیانکردندداشتن خود
اهمیتدارداستفادهازحجموسیعاطالعاتوبهکارگیريآن
درهمهحیطههایزندگياست،بنابراینبراياستفادهازاین
منابعگستردهمفهومی،الزماستفراگیرانبهسطوحعاليتفکر
وخودشناسيدستیابندودرفرایندهايشناختيوحلمسئله

کهازنمودهایفراشناختاست،تبحرکافيداشتهباشند.

بهاعتقادپژوهشگرانیمانندقربانیوخرمایی(2014)وکیندکنز،
رینا20وهمکاران(2013)بهزیستیروانشناختییادگیرندگانبه
راهبردهايخودتنظیمیکهمرتبطبهخودکارآمدیآناناست،
بستگیداردوحالتفراشناختيبرهدفگزیني،خودنظمجـویي
حالت آموزش پس میگـذارد. تأثیر فراگیران برنامهریزي و
فراشناختي،بـهبهبودسطحعملکرددانشآموزانکمکخواهد
کرد(ساالریوپاکدامن،2010).درهمینراستاکیمولی21
رفتارهای و فراشناخت بین دادند نشان تحقیقی در (2018)
نوآورانهوخالقانهکهنشانهموفقیتیادگیرندهاست،رابطهوجود

15. Metacognition
16. Saeedzadeh, Raeisoon & Mohammadi
17. Sawhney & Bansal
18. Eleonora
19. Kevin & Gary
20. Kindekens, Reina, De Backer, Peeters, Buffel & Lombaerts
21. Kim & Lee

داردویافتههایهافمنواسپاتاریو200822بهنقلازکاظمیو
کشاورزیان،2013)مشخصکردفراشناختبایادگیريرابطه
میدانند، کارآمدتر را خود کـه یادگیرندگانی و دارد مثبت
راهبردهايشناختيوفراشناختيبیشتريدارندودرحلمسئله
موفقترند.برایناساسفراشناختباخودکارآمدیکهنمودیاز
سالمترواناسترابطهایتنگاتنگداردوپژوهشهایپیشین
تأثیرآگاهيفراشناختيرابرباورهایخودکارآمدیتأییدکردهاند

(روبرتس،2011).

مقتضیات از برآوردی فراشناختي، قضاوتهای با یادگیرندگان
فرایندیادگیریبهدستمیآورند،مانندبرآوردمیزانتالشیاصرف
وقتدرانجامتکلیفیاانتخابراهبردمناسبیادگیری(افلیدز،
2006).نتایجتحقیقعبداهلل(2015)نیزدرتأییداینموضوع
نشاندادبینفراشناختوپیشرفتتحصیلیرابطهوجوددارد.براین
اساسمیتواندریافتاحتماالًموفقیتتحصیلیکهازآنبهعنوان
تواناییگذراندنمراحلتحصیلیادمیشودنیزازجملهعواملمتأثر

ازفراشناختاست(فیلیپ،برناردوریدل،2008).

آیا ازتحقیقاتبهطورمستقیمنشانندادندکه اماهیچکدام
احساسبهزیستیذهنیمیتواندنقشتعدیلکنندهایدررابطه
بینفراشناختوجهتگیریهدفباخودکارآمدیتحصیلیداشته
باشد؟حالباتوجهبهاینکهدرهرجامعهایدانشجویانقشرفعالو
ادارهکنندهجامعههستندوسالمتروانیآنانودرپیآنرضایتاز
زندگیاجتماعیوخانوادگیآنهاحائزاهمیتاستوراههایمقابله
باعواملمنحرفکنندهازکارآمدیتحصیلیآنانمانندهدفگرایی
تحصیلیدراینقشرازافرادجامعهنقشمهمیدرپیشگیریازبروز
آسیبهایجدیدرفتاری،روانشناختیوغیرهبرجایمیگذارد
وباتوجهبهایننکتهکهداشتنهدفوکنترلشناختیمیتواند
نقشمهمیدرپیشگیریبروزاحساسپوچیوافزایشاحساس
بهزیستیذهنیاینافرادداشتهباشد،تماماینمؤلفههادرکاهش
یاافزایشعملکردوخودکارآمدیتحصیلیدانشجویاننقشمهمی

راایفامیکنند.

برایناساساینتحقیقبهدنبالپاسخبهاینسؤالاست
کهآیااحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینجهتگیریهدف
(تبحری،عملکردگراوعملکردگریز)وفراشناختباخودکارآمدی
تحصیلیدردانشجویاندانشگاهآزاداسالمیواحداهوازنقش

تعدیلکنندهدارد؟

روش 

جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

اینپژوهشازجملهتحقیقاتکاربردیایاستکهبرمبنای
انجام پیشبینی هدف با و تعدیلی همبستگی تحقیق روش

22. Hofman & Spatarioo
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گرفت.دراینتحقیقمتغیرهایپیشبینشاملجهتگیری
هدف(تبحری،عملکردگراوعملکردگریز)،فراشناخت،متغیر
مالکوخودکارآمدیتحصیلیاستومتغیراحساسبهزیستی
ذهنینیزبهعنوانمتغیرتعدیلکنندهاستکهدرزمانبررسی
همبستگیمتغیرهاواردمیشودوتأثیرشبرمیزانهمبستگی

مؤلفههاسنجیدهمیشود.

جامعهآماریاینپژوهششاملتمامدانشجویاندانشگاهآزاد
اسالمیواحداهواز(28هزاردانشجو)درسال95بودند.نمونه
نیزدراینتحقیقشامل400نفرازدانشجویانبود.حجمنمونه
براساسجدولکرجسیومورگان23(1970)مشخصشدوبر
اساسروشتصادفیخوشهایچندمرحلهایآزمودنیهامشخص
شدند.بدینمنظورابتدالیستیازدانشکدههایدانشگاهتهیهشد
وازبینهشتدانشکده،چهاردانشکدهبهطورتصادفیانتخاب
شد(علومانسانی،کشاورزی،فنیومهندسیوعلومپایه)واز
بینچهاردانشکدهانتخابی،رشتههایموجوددرهرکدامازآن
دانشکدههامشخصودرهردانشکدهدورشتهبهصورتتصادفی
انتخابوسپسبهطورتصادفیبهدوکالسازهررشتهمراجعه
وآزموناجراشد(ظرفیتهرکالسبهطورمتوسط25نفربود).
اخالقپژوهشدراینمطالعهکاماًلرعایتشدبهگونهايکه
بهمشارکتکنندگاندرزمینهمحرمانهماندناطالعات،اطمینان
در را پرسشنامهها کامل، رضایت با آنها و شد داده خاطر

محیطیآراموبدونذکرنامتکمیلکردند.

ابزارها

پرسش نامه خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان24

اینپرسشنامهرااوونوفرانمن25(1988)تهیهکردندو33
سؤالداردوبراساسمقیاسپنجدرجهايلیکرتاست(تریواتان،
2002).چوی26(2005)همسانیدرونیپرسشنامهرا0/93
آلفای روش طریق از پرسشنامه پایایی است. کرده گزارش
کرونباخپرسشنامهمزبور0/91بهدستآمدهاست(فوالدوند،
فرزاد،شهرآرایوسنگری،2010).فوالدوندوهمکاران(2010)
بهمنظوربررسیویژگیهایروانسنجیپرسشنامهخودکارآمدی
تحصیلیدانشآموزانآنراروی320دانشآموز(188دختر
و132پسر)اجراکردند.همسانیدرونیبرایکلآزمون91
درصد،برایپسران90درصدوبرایدختران91درصدبهدست
آمدکهنشانمیدهداینابزارهمسانیدرونیخوبیدارد.در
اینپژوهشضریبپایایيبهدستآمدهباروشآلفايکرونباخو
تنصیفبرايپرسشنامهخودکارآمدیتحصیلیبهترتیب0/89

23. Krejcie & Morgan
24. Colleg Academic Self-Efficacy Scale (CASE)
25. Owen & Froman
26. Choi 

و0/78بودکهحاکيازپایایيقابلقبولآناست.
پرسش نامه احساس بهزیستی ذهنی27

داینروهمکاران28(1985)مقیاساحساسبهزیستیذهنیرا
تهیهکردند.اینمقیاسمتشکلاز48سؤالبود.10سؤالآنبا
احساسبهزیستیذهنیمرتبطبودکهپسازبررسیهایمتعدد
درنهایتبهپنجسؤالکاهشیافتوهرمادههفتگزینهبودکه
دراینبررسیاز1(کاماًلمخالف)تا7(کاماًلموافق)نمرهگذاری
این برای نمره وحداکثر (غالمی،2010).حداقل است شده
پرسشنامهبهترتیب1و35گزارشدادهشدهاست.داینرو
همکاران(1985)درنمونهايباحجم176نفرازدانشجویان
دورهکارشناسي،مقیاسرضایتاززندگيراارزشیابيکردند.
میانگینوانحرافاستانداردنمرههایدانشجویانبهترتیب،23/5
و6/43وضریبهمبستگيبازآزمایينمرههاپسازدوماهاجرا،

0/82وضریبآلفايکرونباخ0/87بود.

داینروهمکاران(1985)،همبستگيبیننمرههایمقیاس
ذهني بهزیستي ابزارهاي سایر و ذهنی بهزیستی احساس
این روایی تعیین منظور به کردند. گزارش رضایتبخش را
و وهمکاران29(1989)،همبستگيمنفي بلیس پرسشنامه،
قويایبیننمرههایمقیاساحساسبهزیستیذهنیوفهرست
بین همبستگي .(P=0/001،r =-0/72) یافتند بک افسردگي
مقیاساحساسبهزیستیذهنیومقیاسهایعاطفهمثبتو
منفيبهترتیب0/50و0/37بهدستآمد.دراینتحقیقبراي
تعیینپایایيپرسشنامهاحساسبهزیستیذهنینیزازدوروش
آلفايکرونباخوتنصیفاستفادهشدکهبرايکلپرسشنامهبه
ترتیببرابربا0/80و0/75بودکهبیانگرضرایبپایایيقابل

قبولپرسشنامهیادشدهاست.

و  میدگلی  پیشرفت  اهداف  جهت گیری  پرسش نامه 
همکاران )1998( 30

وهمکاران(1998) پرسشنامهجهتگیریهدفمیدگلی
18سؤالداردکهپاسخدهیبهسؤالهایآنبراساسمقیاس
است. نادرست کاماًل تا درست کاماًل از لیکرت هفتدرجهای
تبحری، است: مورد سه هدف جهتگیری خردهآزمونهای
عملکردیرویکردیوعملکردیاجتنابیکههرخردهمقیاسبه
ترتیبششسؤالرادربرمیگیرد.حداقلوحداکثرنمرهبرای
هرخردهمقیاسبهترتیب1و42استوحداقلوحداکثرنمره

برایکلپرسشنامه1و126است.

درتحقیقمیدگلیوهمکاران(1998)پایاییخردهآزمونهای

27. Satisfaction With Life Scale (SWLS)
28. Diener, Emmons, Larsen & Grrifen
29. Blais, Valerand, Pelletier & Briere
30. Midgley’s Goal Orientation Questionnaire 
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جهتگیریهدفتبحری،عملکردیرویکردیوعملکردیاجتنابی
اینپرسشنامهبرحسبآلفایکرونباخبین0/70تا0/84گزارش
شدهاست.درپژوهشکارشکیوهمکاران(2009)پایاییابزاربر
اساسآلفایکرونباخوتحلیلعاملیتأییدی،تأییدشدوپایایی
دست به 0/76 0/84و ،0/87 ترتیب به آن، خردهآزمونهای
آمدوپایاییکلیآندراجراینهایی0/87گزارششدهاست.
رواییپرسشنامهنیزدرپژوهشکارشکیوهمکاران(2009)
بااستفادهازتحلیلعاملیتأییدیواکتشافیاحرازشدهاست.

آلفای نیزضریب وهمکاران(2012) پژوهشکارشکی در
کرونباخبرایاهدافتبحری،عملکردیرویکردیوعملکردی
این کلی پایایی و 0/92 و 0/87 ،0/92 تربیب به اجتنابی
این پایایی پژوهش این در آمد. دست به 0/91 پرسشنامه
هدفی خردهمؤلفه برای کرونباخ آلفای طریق از پرسشنامه
تبحری0/91،خردهمؤلفهرویکردی،0/88وبرایخردهمؤلفه

اجتنابی0/68بهدستآمد.
پرسش نامه حالت فراشناختی31

اینپرسشنامهراانیلوعابدی32(1996)ساختهاندونویدی،
را آن (2010) دوپالنی عباسپور و بشارت از نقل به 2005
ترجمهکردهاست.پرسشنامهحالتفراشناختی،ابزاریاست
کهتفکرسطوحباالتریامهارتهایفراشناختیرامیسنجد.این
پرسشنامهاز20مادهتشکیلشدهاست.پرسشنامهاندازهگیری
حالتفراشناختیترتیبیاستوشبیهطیفلیکرت،دامنهآناز
یکتاچهارمتغیراست.بیشتریننمرهممکن80وکمتریننمره

ممکن20خواهدبود.

پایایی (2010) دوپالنی عباسپور و بشارت تحقیق در
پرسشنامهحالتفراشناختیبااستفادهازدوروشآلفایکرونباخ
وتنصیفبهترتیببرابر0/81و0/64است.عالوهبرآنازدو
روشاسپیرمنبراونوگاتمننیزبرایپایاییاینپرسشنامه
برابر0/785و0/784است. نتایجآن استفادهشدهاستکه
درپژوهشبشارتوعباسپوردوپالنی(2010)برایاعتباریابی
اینپرسشنامه،مقیاسحالتفراشناختی(MCQ=30)اجراشد
اعتبارالزم کههمبستگیمثبتمعنیدارمشاهدهشدهمبین
.(r=0/58وP<0/0001)پرسشنامهراهبردهایفراشناختاست
دراینپژوهشپایاییاینپرسشنامهازطریقآلفایکرونباخو

تنصیف0/91و0/87بهدستآمد.

یافته ها

یافتههایتوصیفیشاملمیانگین،انحرافاستانداردویافتههای
تحلیلهمبستگیپیرسوندرجدولشماره1ارائهشدهاست.

31. State Metacognitin Invertory
32. O’Neill & Abedi

همانگونهکهدرجدولشماره1مالحظهمیشود،ضرایب
همبستگیدومتغیریدرسطحآماریکمتراز0/01معنیدار
هستند.بدینصورتبینتماممتغیرهایتحقیقرابطهمعنیدار
درسطحP>0/01وجوددارد.بنابراینفرضیاتاول،دوموسوم
مربوطبهرابطهبینمتغیرهایپیشبین،بینجهتگیریهدف
احساس و فراشناخت عملکردگریز)، و عملکردگرا (تبحری،
در تحصیلی خودکارآمدی مالک متغیر با ذهنی بهزیستی

دانشجویانتأییدشد.

فرضیهچهارم:احساسبهزیستیذهنیرابطهبینهدفگرایی
تبحریوخودکارآمدیتحصیلیرادردانشجویانتعدیلمیکند.

نقش بررسی منظور به تعدیلی رگرسیون تحلیل نتایج
تعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگرایی
تبحریوخودکارآمدیتحصیلیدرجدولشماره2ارائهشده
است.نتایجرگرسیوندرمدلیکنشانمیدهدهدفگرایی
تبحریوخودکارآمدیتحصیلی0/805استکه0/64درصد
ازواریانسنمراتخودکارآمدیتحصیلیرابهطورمعنیداری

تبیینمیکند.

مدلدونشانمیدهدرابطهمتغیرهایهدفگراییتبحریو
بهزیستیذهنی0/818استکه0/668درصدازواریانسنمرات
خودکارآمدیتحصیلیرابهطورمعنیدارتبیینمیکند.مدل
سهمیزانرابطهبینمتغیرهایپیشبینهدفگراییتبحریو
بهزیستیذهنیراپسازوروداثرتعدیلکنندهبهزیستیذهنی
نشانمیدهد.بامقایسهمدلها،مالحظهمیشودکهبهزیستی
ذهنیسببافزایشR2از0/64به0/86شدهاستکهاینمیزان
.(P=0/0001 ،ΔF=566/352 ،ΔR2=0/194) است معنیدار
مدلسهنشانمیدهد0/194درصدازواریانسمشاهدهشده
احساس تعدیلکننده اثر با تحصیلی نمراتخودکارآمدی در

بهزیستیذهنیتبیینمیشود.

ضرایباستانداردوغیراستانداردتحلیلرگرسیوندرجدول
اثر میدهند نشان ضرایب این است. شده ارائه 3 شماره
،t=23/798،β=1/917)تعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنی
خودکارآمدی واریانس معنیدار طور به میتواند (P=0/0001

تحصیلیراتبیینکند.

فرضیهپنجم:احساسبهزیستیذهنیرابطهبینهدفگرایی
عملکردگراوخودکارآمدیتحصیلیرادردانشجویانتعدیلمیکند.

نقش بررسی منظور به تعدیلی رگرسیون تحلیل نتایج
تعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگرایی
4 شماره جدول در تحصیلی خودکارآمدی و عملکردگرا
میدهد نشان یک مدل در رگرسیون نتایج است. شده ارائه
هدفگراییعملکردگراوخودکارآمدیتحصیلی0/311است
که0/095درصدازواریانسنمراتخودکارآمدیتحصیلیرا
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بهطورمعنیداریتبیینمیکند.مدلدونشانمیدهدرابطه
متغیرهایهدفگراییعملکردگراوبهزیستیذهنی0/779است
که0/604درصدازواریانسنمراتخودکارآمدیتحصیلیرابه

طورمعنیدارتبیینمیکند.

مدلسهمیزانرابطهبینمتغیرهایپیشبینهدفگرایی
اثرتعدیلکننده عملکردگراوبهزیستیذهنیراپسازورود

بهزیستیذهنینشانمیدهد.بامقایسهمدلها،مالحظهمیشود
بهزیستیذهنیسببافزایشR2از0/09به0/734شدهاست
،ΔF=795/234 ،ΔR2=0/130) است معنیدار میزان این که
P=0/0001).مدلسهنشانمیدهد0/130درصدازواریانس
مشاهدهشدهدرنمراتخودکارآمدیتحصیلیبااثرتعدیلکننده

احساسبهزیستیذهنیتبیینمیشود.

جدول 1. ماتریسهمبستگیبینمتغیرها

123456متغیرردیف

*0/805*0/878* 0/887*0/472-*10/461تبحری1

*0/311*0/439*0/441*0/870-1-عملکردگرا2

*0/300-*0/465-*0/428-1--عملکردگریز3

*0/800*10/932---فراشناخت4

*10/778----بهزیستی ذهنی5

1-----خودکارآمدی تحصیلی6

28/05227/0722/86256/22524/74568/127میانگین

8/9177/9487/53414/6226/9736/859انحراف معیار

P<0/01معنیداریدرسطح*

جدول 2. نتایجتحلیلرگرسیونتعدیلیبهمنظوربررسینقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگراییتبحریوخودکارآمدیتحصیلی

R2ΔR2ΔFP تعدیل شدهRR2مدل

10/8050/6480/6470/648731/776

0/0001 20/8180/6700/6680/02226/721

30/9300/8640/8630/194566/352

مدل1.متغیرپیشبین:هدفگراییتبحری؛مدل2.متغیرهایپیشبین:هدفگراییتبحریوبهزیستیذهنی؛مدل3.متغیرهایپیشبین:هدفگراییتبحریو
بهزیستیذهنیواثرتعدیلکنندگیبهزیستیذهنی

جدول 3. ضرایباستانداردوغیراستانداردتحلیلرگرسیوننقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگراییتبحریوخودکارآمدیتحصیلی

BSEβtPمتغیرهای پیش بین

3/3270/120/80527/0510/0001هدف گرایی تبحری

2/1970/2490/5328/8260/0001هدف گرایی تبحری

1/6460/3180/3115/1690/0001بهزیستی ذهنی

11/2030/0001-0/738-3/0520/272-هدف گرایی تبحری

7/1360/0001-1/7860/2500/338-بهزیستی ذهنی

0/1880/0081/91723/7980/0001هدف گرایی تبحری× بهزیستی ذهنی
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ضرایباستانداردوغیراستانداردتحلیلرگرسیوندرجدول
اثر میدهند نشان ضرایب این است. شده ارائه 5 شماره
،t=13/973،β=1/211)تعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنی
خودکارآمدی واریانس معنیدار طور به میتواند (P=0/0001

تحصیلیراتبیینکند.

بینهدفگرایی رابطه بهزیستیذهنی احساس فرضیهششم:
عملکردگریزوخودکارآمدیتحصیلیرادردانشجویانتعدیلمیکند.

نتایجتحلیلرگرسیونتعدیلیبهمنظوربررسینقشتعدیلکننده
احساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگراییعملکردگریزو

خودکارآمدیتحصیلیدرجدولشماره6ارائهشدهاست.نتایج
رگرسیوندرمدلیکنشانمیدهدهدفگراییعملکردگریزو
خودکارآمدیتحصیلی0/3استکه0/08درصدازواریانسنمرات
خودکارآمدیتحصیلیرابهطورمعنیداریتبیینمیکند.مدلدو
نشانمیدهدرابطهمتغیرهایهدفگراییعملکردگریزوبهزیستی
ذهنی0/781استکه0/608درصدازواریانسنمراتخودکارآمدی

تحصیلیرابهطورمعنیدارتبیینمیکند.

مدلسهمیزانرابطهبینمتغیرهایپیشبینهدفگرایی
عملکردگریزوبهزیستیذهنیراپسازوروداثرتعدیلکننده

جدول 4. نتایجتحلیلرگرسیونتعدیلیبهمنظوربررسینقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگراییعملکردگراوخودکارآمدیتحصیلی

R2ΔR2ΔFP تعدیل شدهRR2مدل

10/3110/0970/0950/09742/695

0/0001 20/7790/6060/6040/509513/745

30/8580/7360/7340/130795/234

مدل1.متغیرپیشبین:هدفگراییعملکردگرا

مدل2.متغیرهایپیشبین:هدفگراییعملکردگراوبهزیستیذهنی

مدل3.متغیرهایپیشبین:هدفگراییعملکردگراوبهزیستیذهنیواثرتعدیلکنندگیبهزیستیذهنی

جدول 5. ضرایباستانداردوغیراستانداردتحلیلرگرسیوننقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگراییعملکردگراوخودکارآمدیتحصیلی

BSEβtPمتغیرهای پیش بین

1/4430/2210/3116/5340/0001هدف گرایی عملکردگرا

1/0810/280-0/038-0/1760/163-هدف گرایی عملکردگرا

4/2020/1850/79522/6660/0001بهزیستی ذهنی

12/7210/0001-0/723-3/3510/263-هدف گرایی عملکردگرا

0/6170/2980/1172/0690/039بهزیستی ذهنی

0/1530/0111/21113/9730/0001هدف گرایی عملکردگرا × بهزیستی ذهنی

جدول 6. نتایجتحلیلرگرسیونتعدیلیبهمنظوربررسینقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگراییعملکردگریزوخودکارآمدیتحصیلی

R2ΔR2ΔFP تعدیل شدهRR2مدل

10/3000/0900/0870/09039/2530/0001

20/7810/6100/6080/520529/7760/0001

30/8660/7500/7480/140220/8250/0001

مدل1.متغیرپیشبین:هدفگراییعملکردگریز؛مدل2.متغیرهایپیشبین:هدفگراییعملکردگریزوبهزیستیذهنی؛مدل3.متغیرهایپیشبین:هدفگرایی
عملکردگریزوبهزیستیذهنیواثرتعدیلکنندگیبهزیستیذهنی
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مالحظه مدلها، مقایسه با میدهد. نشان ذهنی بهزیستی
میشودکهبهزیستیذهنیسببافزایشR2از0/087به0/748
،ΔF=220/825،ΔR2=0/140)شدهکهاینمیزانمعنیداراست
P=0/0001).مدلسهنشانمیدهد0/140درصدازواریانس
مشاهدهشدهدرنمراتخودکارآمدیتحصیلیبااثرتعدیلکننده

احساسبهزیستیذهنیتبیینمیشود.

ضرایباستانداردوغیراستانداردتحلیلرگرسیوندرجدول
اثر میدهند نشان ضرایب این است. شده ارائه 7 شماره
،t=14/860،β=1/327)تعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنی
خودکارآمدی واریانس معنیدار طور به میتواند (P=0/0001

تحصیلیراتبیینکند.

فرضیههفتم:احساسبهزیستیذهنیرابطهبینفراشناختو
خودکارآمدیتحصیلیرادردانشجویانتعدیلمیکند.

نقش بررسی منظور به تعدیلی رگرسیون تحلیل نتایج
تعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینفراشناختو
خودکارآمدیتحصیلیدرجدولشماره8ارائهشدهاست.نتایج
رگرسیوندرمدلیکنشانمیدهدفراشناختوخودکارآمدی
نمرات واریانس از درصد 0/640 که است 0/8 تحصیلی
خودکارآمدیتحصیلیرابهطورمعنیداریتبیینمیکند.مدل
دونشانمیدهدرابطهمتغیرهایفراشناختوبهزیستیذهنی

0/805استکه0/647درصدازواریانسنمراتخودکارآمدی
تحصیلیرابهطورمعنیدارتبیینمیکند.

مدلسهمیزانرابطهبینمتغیرهایپیشبینفراشناختو
بهزیستیذهنیراپسازوروداثرتعدیلکنندهبهزیستیذهنی
نشانمیدهد.بامقایسهمدلها،مالحظهمیشودکهبهزیستی
ذهنیسببافزایشR2از0/640به0/840شدهکهاینمیزان
.(P=0/0001 ،FΔ=480/934 ،ΔR2=0/193) است معنیدار
مدلسهنشانمیدهد0/193درصدازواریانسمشاهدهشده
احساس تعدیلکننده اثر با تحصیلی نمراتخودکارآمدی در

بهزیستیذهنیتبیینمیشود.

ضرایباستانداردوغیراستانداردتحلیلرگرسیوندرجدول
اثر میدهند نشان ضرایب این است. شده ارائه 9 شماره
،t=21/930،β=2/111)تعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنی
خودکارآمدی واریانس معنیدار طور به میتواند (P=0/0001

تحصیلیراتبیینکند.

بحث 

احساس تعدیلکننده نقش بررسی پژوهش این هدف
بهزیستیذهنیدررابطهجهتگیریهدف(تبحری،عملکردگرا
در تحصیلی خودکارآمدی با فراشناخت و عملکردگریز) و

جدول 7. ضرایباستانداردوغیراستانداردتحلیلرگرسیوننقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینهدفگراییعملکردگریزوخودکارآمدیتحصیلی

BSEβtPمتغیرهای پیش بین

1/4660/2340/3006/2560/0001هدف گرایی عملکردگریز

2/2390/026-0/079-0/3880/173-هدف گرایی عملکردگریز

4/3090/1870/81523/0170/0001بهزیستی ذهنی

14/6070/0001-0/960-3/6960/321-هدف گرایی عملکردگریز

1/1490/2600/2174/4120/0001بهزیستی ذهنی

0/1740/0121/32714/8600/0001هدف گرایی عملکردگریز × بهزیستی ذهنی

جدول 8.نتایجتحلیلرگرسیونتعدیلیبهمنظوربررسینقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینفراشناختوخودکارآمدیتحصیلی

R2ΔR2ΔFP تعدیل شدهRR2مدل

10/8000/6410/6400/641709/9360/0001

20/8050/6480/6470/0088/5940/004

30/9170/8410/8400/193480/9340/0001

مدل1.متغیرپیشبین:فراشناخت؛مدل2.متغیرهایپیشبین:فراشناختوبهزیستیذهنی؛مدل3.متغیرهایپیشبین:فراشناختوبهزیستیذهنیواثر
تعدیلکنندگیبهزیستیذهنی
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دانشجویاناست.نتایجاینپژوهشنشاندادبینجهتگیری
هدف(تبحری،عملکردگراوعملکردگریز)وفراشناختواحساس
بهزیستیذهنیباخودکارآمدیتحصیلیرابطهمعناداریوجود
دارد؛بنابراین،فرضیهاول،دوموسومتحقیقتأییدشد.یافته
و لی ،(2016) همکاران و پوراصغری پژوهشهای با حاضر
همکاران(2010)وسماویوهمکاران(2016)همخواناست.

هر در که کرد بیان میتوان چنین حاضر یافته تبیین در
توانایيهای پرورش تربیت، و تعلیم اهداف از یکي جامعهاي،
فکريوشناختيافراداست.بهگونهايکهیادگیرندگانبتوانند
بهطورمستقلدربارهمسائلمختلفبیندیشندوفرایندهاي
شناختيشانرابراياستفادهبهینهودرمسیرمطلوبهدایت
روند این با مرتبط عوامل از یکی .(2002 (کارشکي، کنند
باورهاي است. افراد تحصیلی روند در خودکارآمدی احساس
خودکارآمديبهعنوانبرداشتافرادازدامنهخاصيازتوانایيها
برايانجاماقداماتالزمبرایرسیدنبهاهدافارزشمندتعریف
شدهاست(گاالگر،2012)وخودمیتواندیکیاززمینههایقوی

برایایجادموفقیتهایتحصیلیشود.

البتهاینمؤلفهبراساسعواملمرتبطیبایدحمایتوتقویت
شودوظهورکند.ازجملهاینعواملکهتسهیلکنندهادراک
خودکارآمدیدردانشجویاناست،میتوانبهجهتگیریهدف
وتالشبرایرسیدنبههدفیاشارهکرد.داشتناهدافمشخص
وقابلتحلیلودستیافتنیهمراهبامیزاننگرشصحیحبه
بر تأثیر قدرت احساس افزایش در میتواند تواناییشناختی،
محیطوخودکارآمدیفردمؤثرباشد.وقتیتکلیفادراکشده
ازنظرشناختیوتواناییفراشناختیفردسودمندتلقیشودبه
دلیلاهمیتذاتیدانشیامهارتدرتکلیف،دانشجوبااحتمال
بیشتریاهدافمناسبیهمچوناهدافتبحریرادرامریادگیری

انتخابمیکند(گرین،میلر،کراوسون،داکواکی،2004).

در احتماالً تحصیلی خودکارآمدی احساس صورت این در
صورتیکهباتکیهبرهدفگزینیتبحریهمراهباشدباعوامل

دیگریمانندنوعتفکروفراشناختشخصوهمچنینازطریق
احساسبهزیستیذهنیکهازجملهبنیانهایاصالحرفتاردر
روانشناسیاست،میتواندباعثشکوفاییاستعدادهایتحصیلی
شود.بیسوسالنووا(2006)ونیلسنوهمکاران(2009)نیزدر
تحقیقاتجداگانهایمشخصکردندرابطهبینخودکارآمدیو
بهزیستیروانشناختیدرگروههایمختلفمعناداراستونقش
بهزیستیونوعتفکروشناختدرخودکارآمدیمعنیدارشدکه

اینخودتأییدیبریافتهحاضراست.

ازسویدیگردراینتحقیقنتایجرگرسیونتعدیلینشانداد
کهاحساسبهزیستیذهنیمیتواندنقشتعدیلکنندهایدر
رابطهبینجهتگیریهدف(تبحری،عملکردگراوعملکردگریز)
وفراشناختباخودکارآمدیتحصیلیدانشجویانداشتهباشد
هفتم و ششم پنجم، چهارم، فرضیه بنابراین (P<0/0001)؛
تحقیقتأییدشد.نتایجبهدستآمدهبایافتههایپژوهشهای
قربانیوخرمایی(2014)،کیندکنزوهمکاران(2013)،پونوین،
ساندروالرکین(2013)،مهبدویوسفی(2017)،ثمرهوخضری

مقدم(2016)وکارشکیوپاکمهر(2011)همسواست.

درتبییناینفرضیهچنینمیتواناستنباطکردکهسالمت
یکیازنگرانیهایاصلیبشراست.درسالهايگذشته،سالمت
در اما میدانستند، برابر جسمانی لحاظ به بیمارنبودن با را
دهههایاخیرباپیشرفتفناوريوتغییردرشیوهزندگیافراد،
تعریفسالمتارتقایافتهاست(توکلیزاده،یداللهیوپورشافعی،
2012).برایناساسمحققانبرايمطالعهسالمتروان،تئوري
ودیدگاههایتحقیقاتیمتفاوتیدارند.اینمحققانبیانمیدارند
داشتن بلکه نیست، کافی سالمتی براي بیماري نداشتن که
احساسرضایتاززندگی،کارکردهايمثبت،ارتباطباجهان،
داشتنانرژيوخلقمثبتالزمهبهزیستیروانشناختیاست

(میکائیلیوبرهمند،2013).

احساس نظر از آن مطالعه که زندگی دورههای از یکی
بهزیستیمهماستدوراندانشجوییاست.ایندورانازمقاطع

جدول 9. ضرایباستانداردوغیراستانداردتحلیلرگرسیوننقشتعدیلکنندهاحساسبهزیستیذهنیدررابطهبینفراشناختوخودکارآمدیتحصیلی

BSEβtPمتغیرهای پیش بین

2/0180/0760/80026/6450/0001فراشناخت

1/4500/2080/5756/9860/0001فراشناخت

1/2770/4360/2412/9310/004بهزیستی ذهنی

8/4400/0001-0/670-1/6880/200-فراشناخت

9/0510/0001-0/613-3/2420/358-بهزیستی ذهنی

0/1130/0052/11121/9300/0001فراشناخت * بهزیستی ذهنی
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مهیجوپرچالشبرایدانشجویاناست.همهدانشجویانبهدلیل
رویاروییباعواملاسترسزایبیشترولزومسازگاریمناسب،
بایدسـالمتروانوخوداتکاییوهدفگزینیمناسببیشتری

داشتهباشند(کارشکیوپاکمهر،2011)

برایمثالشانکاروهمکاران33(2015)درپژوهشینشان
دادندانزوایاجتماعیدرتحصیلباسطحکمبهزیستیذهنی
(2011) محققانیهمچونجانسون34 یافتههای و دارد رابطه
نشانمیدهدیادگیرندگانیکهاهدافتبحریومناسبیدارند
بهدنبالفهمعمیقمطالبوتسلطبرآنهستند؛بنابراینبه
منظوریادگیريیکدرسابتدابهمرورذهني،تکرارمطالبو
حفظنکاتکلیديآنپرداختهسپسمطالبآنرابامطالب
فراگرفتهشدهقبليربطودرذهنخودسازمانمیدهندوبه
بیانگرآناستکه نقدآنمیپردازند.شواهدموجود و تأمل
انتخابیکهدفتبحریباالگويسازگاري،پیامدهايشناختي
رافراهمميکند.بهاینصورتکهبهاستفادهازراهبردهايعمیق

شناختیدریادگیريمنجرميشود.

درایندوران،تمرکزصرفبریادگیریمطالبوبيتوجهي
بهآموزشمهارتهایفراشناختي،اگرچهمیتواندبهیادگیری
مطلبختمشـود،وليایـنیادگیریالزاماًبـهافزایشمهارتهای
شناختيوبهداشتذهنيفردمنجرنميشود.درحاليکهاگر
درکنـارتأکیدبـرموضوعیادگیریبهمهارتهایشناختيو
یادگیری فرایند نهتنها شود، توجه نیز یادگیرنده فراشناختي
تسهیلمیشود،بلکهبامداخلهبهداشتذهنيفراگیران،تسلط
بـه توجه انجامشده تحقیقاتي اساس بر افزایشمییابد. نیـز
باالبردنآگاهيفردازاحساساتوتجاربخودنسبتبهقوتها
وضعفهايشناختياشوهمچنـیندادنبینشبـهفرددرباره

توانایيهایش،بهباالرفتنبهزیستيروانيمنجرمیشود.

مانند راهکارهایي آموزش شامل که خودبازبیني همچنین
پیگیريوتوجههنگامخواندنمتن،سؤالازخوددربارهموضوعها
ونظارتکردنبرسرعتوزمانیکهخواندنیکمتننیازدارد،
میشود،بهانتقالاطالعاتازسطحعینیبهسطحفراشناختیو
همچنینبهافزایشبهزیستیروانشناختیدرآنانمنجرمیشود
(کاظمیوکشاورزیان،2013).درکلفراشناختکلیدیاست
برایتواناییشناختی،کهبهافراداجازهمیدهدتاافکارشانرا
کنترلوبازسازیکنندونقشاساسیدریادگیریموفقیتآمیز
باشد، فراگیربیشتر شناختی تواناییهای هرچه و میکند ایفا
فرایندیادگیریموفقیتآمیزخواهدبود(عطارخامنهوسیف،

.(2010

را فراشناخت (2011 (سیف، اسالوین35 دیگر عبارتی به

33. Shankar, Rafnsson & Steptoe
34. Janassen
35. Slavin

شناختدربارهشناختیادانشدربارهدانستنمعرفیمیکند،
ازدیدگاهاوفراشناختعبارتاستازدانشفرددربارهچگونگی
ازنظراسالوینفراشناخت یادگیریخودش.بهطوردقیقتر،
خودش. یادگیری چگونگی درباره فرد دانش از: است عبارت
مهم بسیار عناصر از فراشناختی راهبردهای کاربرد همچنین
بهشمارمیآید دانشجویان موفقیتتحصیلی تأثیرگذاردر و
(سعید،علینژادوگودرزی،2016).درواقع،نظریهفراشناختی
ترکیبیازنظریههایطرحوارهایونظریهپردازشاطالعاتاست
وبرباورهاییتأکیدمیکندکهفرددربارهنظامپردازشیخویش

دارد(پوردونوکلرک،1999).

ماهیت مقابلهای، رفتارهای از بسیاری نظریه این طبـق
فراشناختیدارندکهبایددرتبیینمسائلمربوطبهخوداثربخشی
وسالمتروانبهآنهاتوجهکرد(ویگنروهمکاران،1987).
فعالشدنباورهایفراشناختیمنفـیموجبارزیابیمنفیفکر
مزاحمبـهعنواننشانهتهدیدمیشودوسالمتروانفردرابا
مشکلمواجهمیکند(پسیوتوهرمن،1992)کهاینیافتهبا

اینپژوهشهمسواست.

ازسویدیگربندورا36معتقدبودهرچهسطحبرانگیختگي
و کارایي احساس باشد، بیشتر ما هیجاني و فیزیولوژیکي
خودکارآمديماپایینتراست.برایناساسهرچهسطحبهزیستي
خودکارآمدي احساس باشد، بیشتر افراد جسماني و رواني
بیشتريخواهندداشت(شولتزوشولتز،2017).درپژوهشهای
اخیربهمنظورگسترشدیدگاهبندورانتایجنشاندادهاستکه
دومفهومسالمتمعنویتوباورهايخودکارآمديارتباطقوي
بایکدیگردارند؛بهطوريکهباورهايخودکارآمديوسالمت
معنويکهنشانهبهزیستیذهنیاستمیتوانندانگیزهايبسیار
قدرتمندبرایپیشرفتافراددرحوزههایمختلفتلقيشوند
(ادکبوال،2011).فوالدوندوهمکاران(2010)درپژوهشخود
بیانکردندکهسطوحبیشترسالمتروانیوجسمانیازطریق
نمراتبیشترخودکارآمدیتحصیلیوحمایتاجتماعیونمرات

پایینتراسترسشغلیپیشبینیمیشود.

تحقیقاتپرتووبشارت(عالیپوربیرگانی،صداقتوسحاقی،
2017)نیزگزارشدادباورهایخودکارآمدیتحصیلیارتباط
گستردهایباسالمتروانوتواناییحلمسئلهدارد.علیپور
بیرگانیوهمکاران(2017)نیزدرتحقیقی،تمامیروابطبین
خودکارآمدیتحصیلیوهوشمعنویبابهزیستیروانشناختی
و اصغری تحقیق در دانستند. معنیدار مطلوبی سطح در را
همکاران(2014)نیزنتایجتحلیلمسیرنشانداد،عالوهبراینکه
تأثیرات خانواده انسجام و روانشناختي بهزیستي متغیرهاي
مستقیمبرخودکارآمديتحصیليدارند،بهصورتغیرمستقیم
نیزبرآنتأثیرمیگذارندکهاینیافتههاخودتأییدیبریافته

36. Bandura
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حاضراست.

بامحدودیتهایی نیز تحقیق این بیانکرد باید پایان در
به میتوان پژوهش این محدودیتهای جمله از بود. روبهرو
اینکه و افتآزمودنیها ازآزمودنیهاو همکارینکردنبرخی
نتایجبهدستآمدهمحدودبهدانشجویاندختروپسردانشگاه
آزاداسالمیواحداهوازبودهاست،اشارهکرد؛بنابراینتعمیم

نتایجبهگروههایدیگرامکانپذیرنیست.

برایناساسپیشنهادمیشودتاتحقیقدرمناطقدیگرنیز
انجامونتایجقابلتعمیمشودوهمچنینباتوجهبهنقشپیچیده
زمینههایفردي،خانوادگيواجتماعيوتعاملاینعواملدر
ایجادهریکازعواملفراشناختقویواهدافمناسبپیشرفت
کهمیتواندبهموفقیتدرزندگیوتحصیلفردمنجرشودوراه
کوتاهیرابرایرسیدنبهشکوفاییاستعدادهایدرونیفردرقم
بزند،شناسایيزودرسعواملزمینهسازایجادوتداومورشداین
دومتغییرمهمفکریوشناختیبایدبررسیشوددربرنامهریزی
تحصیلیوشغلیجامعه،بهویژهجوانانکشورقرارگیردودرعین
حالروندوبررسیاینعواملازسنینکمتر،برایمثالدرمقطع

متوسطهودبستانانجامگیرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

بهمنظوررعایتاصولاخالقی،پیشازاجرایپژوهشتمامی
شرکتکنندگانازاهدافمطالعهواختیاریبودنمشارکتدر
آنآگاهشدند.همچنین،بهشرکتکنندگاندرپژوهشاطمینان
دادهشدکهتمامیاطالعاتآنانمحرمانهباقیمیماند.نکات
دیگرمربوطبهاخالقدرپژوهشمانندرعایتارزشهایاخالقی
درجمعآوریدادههاوعدمسوگیریدرتحلیلدادههانیزرعایت

شد.

حامي مالي

مقالهحاضربرگرفتهازطرحپژوهشیباحمایتمالیدانشگاه
آزاداسالمیواحداهوازمیباشد.

تعارض منافع

بنابهاظهارنویسندهاینمقالهتعارضمنافعنداشتهاست.

سپاسگزاری

ازتماممسئوالن،استادانودانشجویاندانشگاهآزاداسالمی
واحداهوازکهبامساعدتوهمکاریبیدریغخودامکاناجرای

اینپژوهشرافراهمکردند،تشکروقدردانیمیشود..
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