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Introduction
Curriculum as an essential element of any field of study affects the level of
academic engagement of students. Overall, studies show that both quality of
curriculum and self-efficacy play a role in students' academic engagement, but
psychological self-efficacy seems to play a mediating role in the relationship
between quality of curriculum and academic engagement. Therefore, the present
study was conducted to investigate the relationship between quality of
curriculum and academic engagement with the mediating role of students'
psychological self-efficacy.

Method
This study was a descriptive-correlation (prediction). one the statistical
population was all undergraduate students of Guilan University in the academic
year of 2018-2019. The research sample includes 600 undergraduate students
who were selected by cluster random sampling. From different faculties, 6
faculties were selected (technical and engineering, Sciences, agriculture, natural
resources, physical education, and architecture). For data collection, quality of
curriculum questionnaire (Clark, 2008), academic engagement scale (Fredericks
et al. 2004) and psychological capital questionnaire (Luthans et al. 2007) were
used. The obtained data were analyzed using AMOS-24 statistical software a
path model approach and with Pearson correlation coefficient.
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Results
The path coefficient between quality of curriculum and psychological selfefficacy explains about 25% of the variance in psychological self-efficacy;
also, the path coefficient between psychological self-efficacy and academic
engagement explains about 23% of the variance in academic engagement.
Therefore, path coefficients are significant (p < 0.05). In addition, with the
presence of psychological self-efficacy variable, the path coefficient between
quality of curriculum and academic engagement was significantly reduced (β
= 0.32, p < 0.01). But the significance of the indirect path model between the
quality of curriculum and academic engagement indicates the existence of a
partial mediation role between them. Thus, the partial mediation role of
psychological self-efficacy is confirmed.

Discussion
This result can be explained by the fact that self-sufficient people think that
they can achieve the desired result in performing an activity and in this case,
students value academic activities and their academic engagement increases.
Therefore, people who consider themselves more confident and capable in
doing academic work, compared to others, have a strong academic selfconcept, their academic achievement increases, as a result Over time, the
student feels that the learning environment is a good place to progress.
Therefore, student is eager to stay in the university and do academic activities
and participate in affairs. Also, this desire and engagement leads to further
growth of the academic self-concept. In the long run, it leads to more success.
This encourages students to stay in the university and invest more in
education. As a result, it increases students' academic engagement. In general,
it can be concluded that educational systems can provide academic
engagement in students by improving the quality of curriculum and the sense
of psychological self-efficacy in them, and remove the atmosphere of
universities and classrooms from apathy, discouragement and despair.
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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بين کيفيت برنامه درسی و اشتياق تحصيلی با نقش ميانجی
خودکارآمدی روانشناختی دانشجويان انجام شد .اين پژوهش توصيفی ،از نوع همبستگی بود .نمونه
پژوهش  600نفر از دانشجويان دانشگاه گيالن بود که به صورت نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه کيفيت برنامه درسی کالرک ( ،)2008مقياس
اشتياق تحصيلی فردريکز و همکاران ( )2002و پرسشنامه سرمايه روانشناختی لوتانز و همکاران
( )2000استفاده شد .دادههای پِژوهش با تحليل مسير به کمک مدلسازی معادالت ساختاری تجزيه و
تحليل شد .نتايج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی روانشناختی دانشجويان در رابطه بين کيفيت
برنامه درسی و اشتياق تحصيلی دانشجويان نقش ميانجیگری جزئی ايفا میکند (.)r=0/23، p<0/09
بنابراين ،با بهبود کيفيت برنامه درسی رشتههای تحصيلی و خودکارآمدی روانشناختی در دانشجويان
میتوان اشتياق تحصيلی آنان را ارتقاء داد.
کلید واژگان :کيفيت برنامه درسی ،خودکارآمدی روانشناختی ،اشتياق تحصيلی.
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مقدمه
در محيطهای آموزشی فراگيران برای دستيابی به اهداف آموزشی خود با چالشهای متعددی
مواجه هستند .زمانیکه اين چالشها منفی در نظر گرفته شوند ،اثرات زيانباری بر انگيزش،
عملکرد تحصيلی و بهزيستی روانشناختی فراگيران خواهد گذاشت ( )Pirani, 2015و تمايالت
مثبت تحصيلی آنها را به شکل منفی تحت تأثير قرار خواهد داد .بر اين اساس ،يکی از مفاهيم
مهم مورد توجه پژوهشگران آموزشی ،مفهوم اشتياق تحصيلی 9است .اشتياق تحصيلی برای
يادگيری امری حياتی تلقی شده و از آن به عنوان يک منادی مهم يادگيری نيز ياد شده است
( .)King, McInerney & Ganotice, 2015از اينرو ،مطالعه عوامل مؤثر بر اشتياق تحصيلی و
تالش برای بهبود آنها از اهميت قابل توجهی برخوردار است.
عدم اشتياق تحصيلی (بیانگيزگی تحصيلی) دارای چهار بُعد مهم اس :که شامل باورهای
توانايی ،باورهای تالش ،ارزشمندی تکاليف تحصيلی و ويژگیهای تکليف است .الف)
باورهای توانايی ،بيانگر ارزيابی منفی فرد از توانايیهای خود در انجام تکاليف تحصيلی است،
ب) باورهای تالش به عدم تمايل فرد برای صرف وقت و انرژی برای انجام تکاليف درسی
محوله اشاره دارد ،ج) ارزشمندی تکاليف تحصيلی نيز به ناتوانی فرد در يافتن اهميت و فوايد
الزم در تکاليف تحصيلی گفته میشود که طی آن فراگير حس میکند که مطالب درسی فوايد
و کاربردهای الزم را برای وی ندارند ،و د) ويژگیهای تکليف ،فراگير تکاليف تحصيلی را
به عنوان مجموعهای از رفتارهای تکراری و خستگی آور تلقی میکند

( & Legault, Pelletier

 .)Green-Demers, 2006بر اين اساس ،باورهای فراگير و برنامه درسی از عناصر کليدی در
ايجاد و يا نفی اشتياق تحصيلی است .برنامه درسی 2به عنوان يکی از عناصر اساسی هر رشته
تحصيلی ( )Sloan, 2018بر ميزان اشتياق تحصيلی دانشجويان تأثير دارد

(Ashwin & , 2015

 .)McVittyيک برنامه درسی به قصد ايجاد تغييرات مثبت در رفتار يادگيرنده و دستيابی به
پيامدهای مثبت تحصيلی طراحی و اجرا میشود (

Kashtiara, Fathi Wajaragah, Zimmitat

 )& Foroughi, 2000که کيفيت آن میتواند نقش مؤثری بر ارزيابی فراگير از فوايد و
ارزشمندی محتوای آموزشی و به تبع آن اشتياق تحصيلی آنها داشته باشد .اشتياق تحصيلی با
1- academic engagement
2- quality of curriculum
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پيشرفت تحصيلی ،کاهش ترک تحصيل و استراتژیهای موفقيت فراگيران که باعث افزايش
خوشبينی تحصيلی و مشارکت فعال دانشجو است ،رابطه دارد

( Day, 2012; Zahed Babalan,

.)Karimianpour & Dashti, 2017
بررسی سوابق تحقيقاتی حاکی از آن است که خودکارآمدی روانشناختی 9دانشجويان هم
از جمله عوامل مؤثر بر اشتياق تحصيلی است (

Azimi, Gadimi, Khazan & Dargahi,

 .)2017خودکارآمدی به عنوان يکی از مؤلفههای سرمايه روانشناختی ،به احساس عزتنفس
و ارزش خود ،احساس کفايت و کارايی در برخورد با زندگی اطالق میشود (

& Kreith

 .)Kreider, 2005سرمايه روانشناختی به عنوان قابليتهای حالت خودکارآمدی ،خوشبينی،
اميدواری و تابآوری يک فرد تعريف میشود (.)cited by Neisi, Arshdi & Rahemi, 2011
افرادی که خودکارآمدی پايينی دارند به آسانی در روبرو شدن با مشکالت متقاعد میشوند
رفتارشان بیفايده است و سريعاً دست از تالش برمیدارند .در حالیکه افراد با خودکارآمدی
باال ،موانع را به وسيله بهبود و اصالح مهارتهای خود از سر راه بر میدارند و عدم اطمينان
کمتری را تجربه میکنند ( .)Schewarzer & Scholz, 2000خودکارآمدی پيشبينیکننده قوی
عملکرد تحصيلی دانشآموزان سال اول دانشگاه است (

Golestane, Soleimani & Dhghni,

 .)2017بنابراين ،افرادی که در انجام فعاليتهای تحصيلی ،توانايی خود را باور میکنند و به
خود اطمينان دارند ،در مقايسه با ديگران از تصور مثبت تحصيلی برخوردار هستند .طبيعتاً اين
تصور مثبت باعث اشتياق ،رشد و پيشرفت تحصيلی فرد شده و از تصورات منفی او در مورد
تحصيل و اشتياق به آن جلوگيری میکند .پژوهشهای

)Nurttila, Ketonen and (2015

 Lonkaنشان میدهد که احساس خودکارآمدی در انجام فعاليتهای تحصيلی و خوشبينی
باعث افزايش اشتياق تحصيلی میشود .تحقيق ) Möller and Marsh (2013نشان داد که
اشتياق تحصيلی و موفقيت تحصيلی رابطه متقابلی با هم دارند .دانشجويان با خودکارآمدی باال
برای کسب موفقيتهای تحصيلی تمايل بيشتری از خود نشان میدهند و در مقابل احساس
بیکفايتی يکی از مؤلفههای بیانگيزگی تحصيلی است .همچنين ،يافتههای پژوهشی

)(2018

 Esen Sucuogنيز نشان داد که بين خودکارآمدی و پيشرفت تحصيلی همبستگی مستقيم و
مثبت وجود دارد Nasir and Iqbal (2019) .نيز در پژوهشی به اين نتيجه رسيدند که
1- psychological self-efficacy
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دانشجويان با اعتقاد قوی به توانايیهای خود ،که در امتحانات ميانترم نمرات باالتری انتظار
داشتند ،نمرات واقعی نسبتاً باالتری کسب میکردند.
يک برنامه درسی به قصد ايجاد تغييرات در رفتار يادگيرنده اجرا میشود و نخستين و
مهم ترين عنصر و معيار برنامه درسی هدفهای آن میباشد و فعاليتها و طراحیهای ديگر
فرآيند برنامه ريزی درسی با توجه به هدفها انجام می گيرند .معموالً در برنامه درسی هدف-
ها به ظاهر چشمگير نيستند ،ولی تهيه آنها وقت گير و تا حدودی پيچيده است .هدفها در
واقع نيازها ،کاستیها و خالءها را نشان می دهند و به قصد پاسخگويی به آنها تعيين می-
شوند ( .)Kashtiara et al., 2000بهبود مداوم و ارتقاء کيفيت برنامه درسی در آموزش عالی
يکی از مباحث عمده و حساس در فرآيند برنامهريزی درســی در آموزش عالی ،عبارت
است از تغيير برنامههای درسی( ،Stephens and Hamblin (2006) .)Khorasani, 2004در
مطالعه ای به بررسی نقش برنامه درسی در کارراهه و توانمندی شغلی دانشجويان پرداختند،
نتايج بيانگر فاصله بين محتوای آموزشی با کارراهه دانشجويان هست و تدوين يک برنامه
آموزشی کارآمد ،مستلزم بررسی نقاط ضعف اين برنامه و تمرکز بر مهارتهای شغلی است.
همچنين در مورد رابطه کيفيت برنامه درسی و اشتياق تحصيلی بيان شده است که
ويژگیهای يادگيرنده ،برنامههای درسی به لحاظ کمی و کيفی ،ويژگیهای معلمان ،شرايط و
ويژگیهای محيط آموزشی ،فعاليتها و تکاليف يادگيری و ساير عوامل محيطی بر عالقه و
انگيزش فراگيران برای يادگيری تأثير دارند (

Morton, Atkin, Corder, Suhrcke & Van

)Sluijs, 2016؛ و برنامهريزیهای آموزشی نادرست موجب دلزدگی تحصيلی در دانشجويان
میشود (.)Needham, Crosnoe & Muller, 2004
با توجه به اين که هم کيفيت برنامه درسی و هم خودکارآمدی بر اشتياق تحصيلی
دانشجويان نقش دارند ،اما به نظر میرسد که متغير خودکارآمدی روانشناختی در رابطه بين
کيفيت برنامه درسی و اشتياق تحصيلی نقش ميانجی داشته باشد .بر اين اساس ،در پژوهش
حاضر نقش ميانجی و واسطهای خودکارآمدی روانشناختی دانشجويان در رابطه بين کيفيت
برنامه درسی و اشتياق تحصيلی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است .شکل  9مدل مفهومی
پژوهش را نشان میدهد.
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کیفیت برنامه درسی

اشتیاق تحصیلی

درسی

خودکارآمدي
Figure 1. Conceptual model of research

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
پژوهش حاضر توصيفی ،از نوع همبستگی بود .جامعه آماری آن شامل تمامی دانشجويان
مقطع کارشناسی دانشگاه گيالن در سال تحصيلی  90-98بود ( .)N=90000نمونه پژوهش
 600دانشجوی دوره کارشناسی بود که به شيوه نمونهگيری تصادفی خوشهای از ميان
دانشکدههای مختلف  6دانشکده انتخاب شدند (از دانشکدههای مکانيک فنی و مهندسی ،962
علوم پايه  ،992کشاورزی  ،55منابع طبيعی  ،6تربيتبدنی  ،86و معماری  59نفر).

ابزار پژوهش
ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:
مقیاس اشتیاق تحصیلی :اين مقياس توسط ) Fredricks et al. (2004جهت سنجش اشتياق
تحصيلی در  95ماده ساخته شد .اين ابزار سه بعد عاطفی ،شناختی و رفتاری و با طيف ليکرت
پنج درجهای (=9خيلی کم تا =5خيلی زياد) اشتياق تحصيلی را اندازهگيری میکند .آنها
ضريب پايايی اين مقياس را  0/88گزارش کردهاند Pirani (2013) .بعد از ترجمه و تأييد
روايی صوری آن ،ضريب پايايی به روش آلفای کرونباخ را  0/60محاسبه کردند (

Abbasi,

 .)Pirani & Salehi, 2017در اين مطالعه ،پايايی اين آزمون به روش ضريب آلفای کرونباخ
 0/88محاسبه شد.
پرسشنامه کیفیت برنامه درسی :اين پرسشنامه به صورت محقق ساخته بود که بر اساس
مؤلفههای ادراک از نقش برنامه درسی در ايجاد مهارتهای قابليت اشتغال ،مؤلفههای قابليت
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اشتغال در برنامه درسی ،مهارتهای بنيادی ،مديريت فردی ،کار تيمی ،عوامل محيطی،
نگرشهای فردی ،کيفيت آموزشهای نظری ،کيفيت آموزشهای عملی و ادراک از مناسب
بودن تدريس استادان از مطالعه کالرک استخراج و تهيه شده است ( .)Clarke, 2008اين
پرسشنامه دارای  29ماده میباشد و در مقياس ليکرت سهدرجهای (=9کم=2 ،متوسط=3 ،زياد)
نمرهگذاری میشود ،در اين مطالعه ،ضريب آلفای کرونباخ  0/92محاسبه شد.
پرسشنامه سرمایه روانشناختی :9اين پرسشنامه توسط

Luthans, Avolio, Avey and

) Norman (2007به منظور سنجش سرمايه روانشناختی مثبت ساخته شده است که دارای 22
ماده و چهار خردهمقياس خوشبينی ،اميد ،تابآوری و خودکارآمدی میباشد .نمرهگذاری اين
پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت ششدرجهای (=9کامالً مخالفم تا =6کامالً موافقم) است .در
اين مطالعه ،اين پرسشنامه اجرا اما فقط از نمره خردهمقياس خودکارآمدی استفاده شد .روايی
اين پرسشنامه با روش تحليل عاملی اکتشافی مورد تأييد قرار گرفته است و ضريب آلفای
کرونباخ آن برای کل آزمون  0/88و برای خردهمقياس خودکارآمدی  0/05محاسبه شده است.
در نمونه ايرانی همسانی درونی کل آزمون به روش ضريب آلفای کرونباخ  0/85گزارش شده
است ( .)Sarami Foroshani, Akhondi, Alipour & Arabshaibani, 2014در اين مطالعه،
همسانی درونی خردهمقياس خودکارآمدی به روش آلفای کرونباخ  0/80محاسبه شد.

نحوه جمعآوري اطالعات
برای اجرای پژوهش ،پژوهشگر در يک دوره سه ماهه با مراجعه به دانشکدهها و
کالسهای درس و پس از کسب رضايت آگاهانه از دانشجويان از آنها درخواست کرد که
ظرف مدت نيم ساعت به پرسشنامههای پژوهش پاسخ داده و آنها را عودت دهند .رعايت
حقوق مشارکتکنندگان ،رضايت آگاهانه ،حفظ رازداری و گمنام بودن پرسشنامهها ،بهعنوان
مالحظات اخالقی مد نظر پژوهشگر بود .سرانجام ،برای تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار
آماری  Amos-24بهره گرفته شد .در اين راستا ،از رويکرد مدل مسير و آزمونهای آماری
ضريب همبستگی پيرسون و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
1- Psychological Capital Questionnaire
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یافتهها
 229نفر از دانشجويان مرد ( )%20/9و  280زن ( )%52/9بودند .از اين تعداد  298مجرد
و  39نفر متأهل و همچنين  329نفر بومی و  908نفر غيربومی بودند..
جدول  9نشاندهنده ميانگين ،انحراف معيار و ماتريس همبستگی بين متغيرهای پژوهش
میباشد .ضرايب همبستگی حاکی از آن است که کيفيت برنامه درسی با اشتياق تحصيلی
( )r=0/20و خودکارآمدی ( )r=0/23رابطه مثبت دارند ( .)p<0/09ميزان ضرايب آلفای
کرونباخ در قطر ماتريس و داخل پرانتز قرار دارد که مقدار آن برای متغيرها باالتر از  0/00و در
حد قابل قبول میباشد.
Table1.
Descriptive statistics and correlation matrix between research variables
6

5

3

4

2

1

Mean S.D

-

1.52 0.50

1 Gender

1.06 0.24 0.08

2 Marital status

20.04 1.99 0.02

3 Age

)1.97 0.42 0.05 -0.07 0.01 (0.92

4 Quality of curriculum

3.71 0.49 0.05 -0.01 0.02

5 Self-efficacy

**

)0.43 (0.80
**

)0.49 (0.88

**

0.47

**

0.23

Variables

*

6 Academic engagement 3.24 0.55 0.10 -0.04 0.01
p< 0.01

**

*

N=511, p<0.05,

برای بررسی توزيع نرمال دادهها ،از توزيع نرمال تکمتغيری و چندمتغيری (ضريب
مارديا )9استفاده شده است .با توجه به اين که قدرمطلق نسبت بحرانی برای چولگی متغيرهای
پژوهش کمتر از  ( 2/58کيفيت برنامه درسی ،0/632خودکارآمدی  -9/82و اشتياق تحصيلی
 )-0/922است ،مورد تأييد میباشد؛ اما نسبت بحرانی مربوط به کشيدگی برای متغير کيفيت
برنامه درسی ( )3/08و خودکارآمدی ( )3/20باالتر از  2/58میباشد .همچنين نسبت بحرانی
ضريب مارديا برای مفروضه نرمال بودن چندمتغيری ( )3/60باالتر از حد نرمال قرار دارد و
مورد تأييد نمیباشد؛ بنابراين ،از رويکرد بوتاستراپ 2برای بررسی مدل فرضی پژوهش
1- Mardia's Coefficient
2- bootstrap
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استفاده شده است (.)Arbuckle, 2017
همچنين ،برای ارزيابی روايی سازه متغيرهای اصلی پژوهش ،تحليل عاملی تأييدی بر
اساس سه مدل متفاوت مورد بررسی قرار گرفت ( )Hu & Bentler, 1999نتايج نشان داد که
مدل سه عاملی پژوهش دارای برازش خوبی با دادهها بود ( χ2=837.59, df=340, χ2/df=2.46,

.)CFI=0.92, TLI=0.91, RMSEA=0.05, RMR=0.02
همان طور که در جدول  2مشاهده میشود ،مدل فرضی پژوهش (سه عاملی) بر اساس
شاخصهای برازش مورد تأييد میباشد ،اما مدلهای دو عاملی و تکعاملی از برازش الزم
برخوردار نيستند.
Table 2.
The result of confirmatory factor analysis
df

χ2

χ2 /df TLI CFI RMR RMSEA
0.05

0.91 0.92 0.02

2.46

3.40

837.59

0.08
0.09
<0.08

0.78 0.80 0.03
0.74 0.76 0.03
>0.9 >0.9 <0.05

4.57
5.28
<5

345
346
--

1579.18
1826.92
--

Model
Hypothetical Research
)Model (Three Factor Model
Two-factor model
Single-factor model
Goodness of fit model

برای بررسی اثر غيرمستقيم متغير ميانجی از تجزيه و تحليل مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شده است .در اين رابطه ،شکل  9ضرايب مسير ارائهشده برای مدل فرضی پژوهش را
نشان می دهد .ضرايب مسير حاکی از آن است که در ابتدا ،ضريب مسير بين کيفيت برنامه
درسی و خودکارآمدی روانشناختی با فاصله اطمينان بوتاستراپ اصالحشده 95 9درصد
( )0/29 ،0/50برابر با  0/5میباشد ( )β=0/50 ،p<0/09و حدود  25درصد از واريانس
خودکارآمدی روانشناختی را تبيين میکند .همچنين ضريب مسير بين خودکارآمدی روان-
شناختی و اشتياق تحصيلی با فاصله اطمينان بوتاستراپ ( )0/36 ،0/56برابر با  0/20میباشد
( )β=0/20 ،p<0/09و حدود  23درصد از واريانس اشتياق تحصيلی را تبيين میکند .با توجه
به اينکه در فاصله اطمينان بوتاستراپ ،عدد صفر قرار نمیگيرد ،بنابراين ضرايب مسير
معنیدار هستند و فرضيههای پژوهش مورد تأييد میباشند ( .)p<0/05عالوه بر اين ،با حضور
1- 95% bias-corrected bootstrap confidence interval
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متغير خودکارآمدی روانشناختی ،ضريب مسير بين کيفيت برنامه درسی و اشتياق تحصيلی به
طور معنیداری کاهش پيدا کرد ( .)β=0/32 ،p<0/09اما معنیدار بودن ضريب مسير
غيرمستقيم بين کيفيت برنامه درسی و اشتياق تحصيلی ،نشاندهنده وجود يک نقش ميانجی
جزئی بين آنها است .اين نتيجه ،به معنای نقش ميانجی جزئی خودکارآمدی روانشناختی در
ارتباط بين کيفيت برنامه درسی و اشتياق تحصيلی است .بدين ترتيب:
با استفاده از رويکر بوت استرپينگ با  2000تکرار ،نتايج نشان داد که اثر غيرمستقيم کيفيت
برنامه درسی بر اشتياق تحصيلی از طريق خودکارآمدی روانشناختی با يک فاصله اطمينان
بوتاستراپ اصالحشده  95درصد ( )0/90 ،0/30برابر با  0/23بود ،که صفر را در بر
نمیگيرد؛ بنابراين ،نقش ميانجی جزئی خودکارآمدی روانشناختی در مورد تأييد قرار میگيرد.

Figure1. Path coefficients of research hypothetical relationships

بحث و نتیجهگیري
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بين کيفيت برنامه درسی و اشتياق تحصيلی با نقش
واسطهای خودکارآمدی روانشناختی در دانشجويان انجام شد .نتايج پژوهش نشان داد که
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متغيرهای کيفيت برنامه درسی با اشتياق تحصيلی همبستگی مثبت معنیداری دارند .اين نتيجه
با نتايج مطالعات پيشين در اين زمينه همسو است ( Ashwin & McVitty, 2015; Kashtiara et

 .)al., 2000با توجه به مبانی نظری پژوهش ،میتوان نتيجه به دست آمده را اينگونه تبيين کرد
که اشتياق تحصيلی تحت تأثير دو دسته از منابع فردی و حرفهای است .کيفيت برنامه درسی از
جمله منابع حرفهای در سيستم آموزشی است که کيفيت آن عملکرد تحصيلی دانشجويان را
تحت تأثير قرار میدهد و نقش مؤثری بر ميزان اشتياق تحصيلی دانشجويان ايفا میکند.
يافتههای پژوهش ) Amirul Islam (2019نيز حاکی از آن است که برنامه درسی ابزار مهم يک
مؤسسه آموزشی برای ايجاد فارغ التحصيالن با کيفيت است که در صورت طراحی خوب،
پيشرفت تحصيلی و حرفهای را تضمين میکند .در اين رابطه،

& Susilana, Herlina Rudi

) Asra (2014در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که بيشتر معلمان به عنوان مجری برنامه
درسی ،از نظر تئوريک درباره برنامه درسی (و چه بسا در مورد کيفيت برنامه درسی) آگاهی
زيادی ندارند .اين بدان معنا ا ست که معلمان در اجرای برنامه درسی (انجام فرايند يادگيری)
توسط سند برنامه درسی هدايت نمیشوند .در صورتیکه کارآيی برنامه درسی هنگامی افزايش
میيابد که استادان بر اهداف آموزشی ،ماهيت و نيازهای دانشجويان ،محتوا و سطوح پيشين آن
تأمل کنند .چنانچه ) Bronfenbrenner (1994معتقد است که کيفيت نظام آموزشی و برنامه
درسی يکی از سه رکن مهم در ايجاد اشتياق تحصيلی در دانشجويان است

( cited by Bakker

.)& Demerouti, 2008

همچنين نتايج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی دانشجويان نقش ميانجی و واسطهای بين
کيفيت برنامه درسی و اشتياق تحصيلی آنان ايفا میکند .اين يافته با نتايج پژوهش

Gutiérrez

) and Tomás (2019که بيانگر نقش واسطهای خودکارآمدی بين رابطه اشتياق تحصيلی و
موفقيت تحصيلی دانشجويان در دانشگاه است ،همسو میباشد .همچنين نتايج تحقيقات نشان
داده است که متغير خودکارآمدی با اشتياق تحصيلی دانشجويان همبستگی مثبت دارند ( Azimi
& & et.al., 2017; Zimmerman, 2000; Nurttila, Ketonen & Lonka, 2015; Möller
 .)Marsh, 2013; Ozkal, 2019در اين رابطه ) Bandura (2004معتقد است که افراد

خودکارآمد تصور میکنند که در انجام يک فعاليت میتوانند به نتيجه مورد نظر برسند و در
اين حالت ،فراگيران به فعاليتهای تحصيلی ارزش و اهميت میدهند و اشتياق به تحصيل آن-
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ها افزايش پيدا میکند .به عبارت ديگر ،وقتی که فراگيران چنين احساس میکند که توانايی
الزم برای تالش و کوشش در جهت پيشبرد امور درسی و تحصيلی را دارند ،فعاليتهای
آموزشی را جالب و برانگيزاننده تلقی میکنند و سطح اشتياق آنها به تحصيل افزايش پيدا
میکند .بنابراين ،افرادی که در انجام کارهای تحصيلی خود را مطمئنتر و توانمندتر میدانند،
در مقايسه با ديگران خودپنداره تحصيلی قدرتمندی دارند که اين سبب رشد و پيشرفت
تحصيلی فرد میشود .پيشرفت تحصيلی به مرور زمان اين احساس را در فراگير ايجاد میکند
که محيط آموزشی مکان مناسبی برای پيشرفت اوست؛ پس به ماندن در دانشگاه و انجام
فعاليتهای تحصيلی و مشارکت در امور آن تمايل و اشتياق پيدا میکند .اين تمايل و اشتياق
در طوالنیمدت باعث رشد بيشتر خودپنداره تحصيلی وی شده و به کسب موفقيتهای بيشتر
منجر میشود .اين امر تمايل دانشجو به ماندن در دانشگاه و سرمايهگذاری بيشتر در آموزش را
تشويق میکند و در نتيجه اشتياق به تحصيل فراگيران را افزايش میدهد (

Zahed et al.,

 .)2017همچنين ،در تبيين رابطه بين خودکارآمدی با اشتياق تحصيلی میتوان چنين استدالل
کرد که خودکارآمدی منجر به افزايش احساس کفايت فراگيران میشود و اين عامل اشتياق به
تحصيل فراگيران را افزايش میدهد .خودکارآمدی باعث میشود تا فراگير فعاليتهای آموزشی
را عاملی در جهت کامروايی نيازهای خود در نظر بگيرد و اهداف آموزشی و يادگيری را در
راستای اهداف شخصی خود ببيند .در نتيجه ،تحصيل را امری با معنا تصور کند و اشتياق وی
به تحصيل افزايش يابد .چنانچه يافتههای ) Karimi and Sotoudeh (2017نيز نشان داد که
قضاوتهای خودکارآمدی تـالش و پايداری در انجام تکليف درسی را پيشبينی میکند .به
اين معنا که دانشـجويان خودکارآمد ،فعاالنه در انجام تکاليف درسی شرکت میکنند ،عاطفه
مثبتی نسبت به تحصيل و درس دارند و تمرکزشان در فعاليتهای تحصيلی بيشتر است.
مطابق با نتيجه حاصله در پژوهش حاضر میتوان نتيجه گرفت که نظامهای آموزشی با
بهبود کيفيت برنامه درسی و احساس خودکارآمدی روانشناختی در دانشجويان میتوانند
اشتياق تحصيلی را در آنان فراهم آورده و فضای دانشگاهها و کالسهای درس را از
بیانگيزگی ،دلسردی و نااميدی خارج نمايد .از محدوديتهای اين مطالعه میتوان به کمبود
ادبيات نظری و تحقيقی در زمينه متغير کيفيت برنامه درسی و بهرهگيری از روش خوداظهاری

)7  شمارهي،9311  پاییز و زمستان،72  سال،(دورهي چهارم
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در جمعآوری دادههای مبتنی بر پرسشنامهها اشاره کرد که احتمال سوءگيری در آن میتواند
.نتايج پژوهش را تحت تأثير قرار بدهد
 ارسال و اصالحات مقاله و، تدوين مطالب، طراحی چارچوب کلی، عبدالناصر جوان مجرد:سهم مشارکت نویسندگان
 همکاری در طراحی چارچوب کلی و بررسی نهايی؛ دکتر عباس،نويسنده مسئول؛ دکتر علی اکبر شيخی فينی
 تحليل نتايج و نتيجهگيری؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی،ابوالقاسمی و دکتر حسين زينلی پور
.قرار داده و تائيد نمودهاند
. نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه دانشجويان شرکت کننده در پژوهش اعالم می کنند:سپاسگزاري
 اين مقاله مستخرج از. نويسندگان اذعان می کنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد:تضاد منافع
. با راهنمايی دکتر علی اکبر شيخی فينی و مشاورت دکتر عباس ابوالقاسمی و دکتر حسين زينلیپور است،رساله دکتری
. اين مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است:منابع مالی
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