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Background and Aims: Subjective Well-Being and Academic Self-Efficacy is 

one of the most important topics of research in universities. The aim of the present 

study was to investigate the relations of goal orientation (skill-oriented goal, 

performance-oriented goal, performance-avoidance goal) and metacognition with 

subjective well-being and academic self-efficacy among the students of Islamic Azad 

University of Ahvaz year 2015-2016. 

Methods: The research was canonic correlation. The sample of research included 

400 subjects (200 boy and 200 girls) who were selected based on cluster random 

sampling. For the measurement of the variable, Midgley’s goal orientation 

questionnaire, State metacognition invertory (ESM), satisfaction with life scale 

(SWLS) and Colleg academic self-efficacy scale (CASE) were used. 

Results: Data analysis by canonical correlation revealed: there were significant 

relations between goal orientation (skill-oriented goal, performance-oriented goal, 

performance-avoidance goal) and metacognition with subjective well-being and 

academic self-efficacy all of students. The results also revealed that: there is strongest 

relation between metacognition from first set of variables (independent) and subjective 

well-being from second set of variables (dependent) (p<0.01). 

Conclusion: It can be concluded that for the development of sense self-efficacy 

and subjective well-being of students, it will be important for goal orientation and 

metacognition. These factors can be made to improve the academic performance of 

students. 
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ترین مباحث قابل احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی از مهم زمینه و اهداف:

ت. بر این ی آن بسیار حائز اهمیت اسبینی کنندهاست و تشخیص متغیرهای پیش هادانشگاهپژوهش در 

و  )تبحری، عملکردگرا و عملکردگریز(گیری هدف اساس هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه کانونی جهت

فراشناخت با احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  اهواز بود.

نفر از  044پژوهش شامل روش پژوهش همبستگی از نوع کانونی بوده و نمونه  :بررسیروش 

ها پسر( که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده 044دختر و  044دانشجویان )

(، ESM، پرسشنامه حالت فراشناختی )(8991) همکاران میدگلی و اهدف پیشرفتگیری از پرسشنامه جهت

( CASE) دانشجویان تحصیلی دیپرسشنامه خودکارآم ( وSWLSذهنی )پرسشنامه احساس بهزیستی 

 ها با استفاده از ضریب همبستگی کانونی تحلیل شد. استفاده شد. داده
 

گیری رویکردی، جهت-گیری عملکردیگیری تبحری، جهتنتایج نشان داد که بین جهت: هایافته

ار وجود اجتنابی و فراشناخت با احساس بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معناد-عملکردی

دارد و نیز قویترین رابطه بین فراشناخت از متغیرهای مجموعه اول )مستقل( و احساس بهزیستی ذهنی از 

 (.p < 48/4)باشد متغیرهای مجموعه دوم )وابسته( می
 

می توان نتیجه گرفت که برای تعالی احساس خودکارآمدی تحصیلی و در پی آن : : گیرییجهنت

شجویان، توجه به مسیر و جهت انتخاب شده در روند پیشرفت تحصیلی و فرایند افزایش بهزیستی ذهنی دان

 باشد و می تواند بر کیفیت عملکرد تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد.های فراشناختی آنها مهم می

 
 

گیری هدف، خودکارآمدی تحصیلی، دانشجویان، احساس بهزیستی ذهنی، جهت کلیدی کلمات

 فراشناخت.
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 مهمقد

کشور، گروهی  سازندهیآقشر  عنوانبهدانشجویان هر جامعه 

ی و بودجه اجتماع را به خود زیربرنامههستند که بخش عمده 

 تحصيلی از سوی دیگر پيشرفت و موفقيت. دهندیماختصاص 

 است عالی آموزش در ارزیابی مهم هایشاخصه از یكی دانشجویان

 این به پوشاندن عمل جامۀ برای اکشوره کوشش و سعی تمام و

طور ویژه آموزش عالی . به عبارتی، جامعه و به[1]باشدمهم می امر

آميز وی و جایگاه نسبت به سرنوشت فرد، رشد و تكامل موفقيت

 عوامل به نگاهی دقيق . با[2]مند و نگران استاو در جامعه عالقه

 عوامل هک بریممی پی نكته این به تحصيلی پيشرفت بر مؤثر

و خودکارآمدی تحصيلی در  مختلفی ازجمله احساس توانایی

به باور فرد  خودکارآمدی تحصيلی .[3]دارند  تأثير موفقيت درسی

آميز یک تكليف یا های خود برای انجام موفقيتدر مورد توانایی

کننده موفقيت عنوان یک عامل تعيينو به [4] شودمی گفته کار،

. این [5]به دانشگاه محسوب می گردد  در مدرسه و منتقل شدن
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 زای تحصيلیحوادث استرس مقابل در آشفتگی کاهش عامل باعث

طور غيرمستقيم ميزان رضایت از و در پی این مسئله به [6]شده 

. [4]زندگی و احساس بهزیستی ذهنی را در فرد تغيير می دهد 

مفهوم رضایت و احساس بهزیستی ذهنی، تجربه درونی است که 

گيرد ها و نبود احساسات منفی را در برمیضور مثبت هيجانح
اند که تفاوت در رضایت از . محققين در پژوهشی نشان داده[4]

زندگی و احساس بهزیستی ذهنی دانش آموزان به دليل 

. بر این اساس در [9]توانمندی و احساس خودکارآمدی است 

افزایش شده که موفقيت تحصيلی با تحقيقات دیگر نيز مشخص

 Laughlinکه طبق نظر  [11،11]خودکارآمدی و احساس بهزیستی

& Huebner  [12]  نوعی ارزیابی شناختی فرد از کيفيت زندگی

 داریمعنیابد که البته هميشه این تغيير ، تغيير میباشدخود می

نبوده و این مسئله باعث خلعی در علم شده است. ازجمله عواملی 

های مؤثر در تحصيل مانند احساس بر مؤلفهتواند که احتماالً می

باشد، نوع  رگذاريتأثخودکارآمدی و رضایتمندی دانشجویان 

ی هدف در تحصيل است. بر این اساس ريگجهتی و نیگزهدف

طی پژوهشی روی دانشجویان نشان داده شد که خودکارآمدی 

سازگاری تحصيلی، پيشرفت  تواندیمتحصيلی و حمایت محيطی، 

را احساس شادی در زندگی تبحری و رویكردی و  در اهداف

رفتارهای  نيبشيپو محققين دیگر نيز  [13]کندبينی پيش

ی هدف و هایريگجهتتحصيلی و پيامدهای یادگيری از روی 

دانستند اما  ریپذامكانی دانش آموزان از خود را هایخود سنج

 . [14]نبوده است داریمعنهميشه این رابطه 

ی هاهینظری اهداف ازجمله ريگجهتیی یا گراهدفنظریه 

بسيار سودمند در حوزه انگيزش تحصيلی است. هسته مفهومی 

یی)تبحری، عملكردگرا و عملكردگریز( این نكته گراهدفنظریه 

است که فراگيرنده چه قصد و نيتی برای فعاليت و پيشرفت در 

 در [51]ی همچون دوئک پردازانهینظرانجام تكاليف درسی دارد. 

 معرفی را هدف به گرایش نوع چندین توضيح اهداف پيشرفت

 هدف به گرایش است از عبارت آن متداول نوع دو اما اندکرده

 هدف به گرایش عملكردی است. در هدف به گرایش و تبحری

 یهامهارت رشد تكليف، بر تسلط دنبال فرد به تسلط و تبحر،

 است و خود یستگیتكوین شا و بينش و درك به دستيابی جدید،

بيرونی  یهاجلوه بر فرد عملكردی، هدف به گرایش در مقابل در

 شیهاییتوانا ابراز او اصلی هدف و دارد تمرکز توانایی یا شایستگی

 قضاوت از اجتناب و جمع در بودن دیگران، بهترین مقابل در

و در اهداف اجتنابی فرد در راستای  [16] باشدیم دیگران نامطلوب

ب از اثبات ناتوانایی و عدم شایستگی به خویشتن تمرکز اجتنا

. این افراد اهداف پایينی برای خود در نظر [14]ابدییم

و بيشترین نگرانی در مورد مردود شدن را نشان  [14]رنديگیم

 .[19]باشندیمپيشرفت تحصيلی  نیترفيضعداده و دارای نيمرخ 

مثال، عنوانبههای پيشرفت )های تبحری، در موقعيتانگيزه

های تفكر، احساس و رفتار ، کار و ورزش(، با شيوهدانشگاهدر 

های عملكردی، انگيزه کهیمثبت و سازنده در ارتباط است، درحال

های تفكر، احساس و رفتار های پيشرفت، با شيوهدر موقعيت

حاصل ارتباط دارد و فرد ممكن است برای نسبتاً منفی و بی

در همين . [21] پایين آوردن دیگران باشد ارتقای خود به فكر

 یک اتخاذ که است آن راستا تحقيقات پژوهشگران مختلف بيانگر

 استفاده به منجر که کندیم فراهم سازگارانه الگویی تبحری، هدف

. عالوه بر اتخاذ هدف [2122،] شودیم عميق یادگيری راهبردهای از

های اییمناسب برای تحصيل، عامل رشد شناختی و توان

فراشناختی نيز بر ميزان احساس خودکارآمدی و بهزیستی ذهنی 

ی تحقيقات پژوهشگران نيز بر هاافتهی دانشجویان مؤثر است.

و نقش  [23]در بهزیستی روانی دانش آموزان دارجهتنقش اهداف 

ی و فرایندهای انگيزشی در کارکرد نگرندهیآباورهای سازگارانه 

 با توجه به اینكه در. [24]ندینمایم ديتأکسالمت بدنی و روانی 

در  Kevin & Gary   [25]امروز، پژوهشگرانی ازجمله دنيای

نيست و  راهگشا زیاد اطالعات نظریات خود بيان کردند که داشتن

 آن یريکارگبه و اطالعات وسيع از حجم استفاده دارد اهميت آنچه

 این منابع از استفاده برای لذا است، زندگی یهاطهيح همه در

 و تفكر عالی سطوح به فراگيران است الزم مفهومی، گسترده

که  مسئله حل و شناختی در فرایندهای و یابند دست خودشناسی

. [24،24،26]باشند  داشته کافی تبحر از نمودهای فراشناخت است،

به آگاهی فرد از  Fisher & Wells  [29]فراشناخت که طبق نظر

انایی اداره نمودن فرایندهای شناختی فرایندهای تفكر و نيز تو

 داکردهيپ دوچندان اهميتی عالی آموزش اشاره دارد، امروزه در

 یهایريگميتصم با بتوانند باید کردهليتحص افراد چراکه است؛

نمایند  فصل و حل را رو پيش مسائل پيچيده مناسب، و درست
فراشناختی سطح  ژهیوبه و سطح باالتر تفكر توانایی و به [31،31]

دست یابند و از طریق آن سبک یادگيری مناسبی را استفاده 

کرده و در انتها به موفقيت تحصيلی که ازجمله اهداف مهم نظام 

 توانیمبر این اساس آموزشی هر کشوری است، دست یابد. 

عنوان توانایی دریافت احتماالً موفقيت تحصيلی که از آن  به

شود، نيز ازجمله عوامل متأثر از گذراندن مراحل تحصيل یاد می

شده است که در تحقيقات محققين مشخص [32]فراشناخت است 

بين ابعاد راهبردهای فراشناختی با پيشرفت دانشجویان رابطه 

و همچنين هدف تسلط [34،36،35،34،33]وجود دارد  داریمعنمثبت و 

 [34]گرای تحصيلی با انگيزش درونی شناختی  مرتبط بوده است
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واضح نشان ندادند که آیا  صورتبهاز تحقيقات  کدامچيها ام

ی کننده مناسبی نيبشيپی هدف ريگجهتفراشناخت و  تواندیم

ارتباط  هامؤلفهبرای احساس خودکارآمدی تحصيلی باشد و یا 

ی اجامعهدر هر  کهنیاحال با توجه به دارند.  باهمی داریمعن

جامعه هستند و سالمت روانی ۀ کنندادارهدانشجویان قشر فعال و 

 هاآنآنان و در پی آن رضایت از زندگی اجتماعی و خانوادگی 

باشد و عوامل مختلفی نيز سبب اختالل در حائز اهميت می

عملكرد شغلی و تحصيلی و اجتماعی و پيشرفت تحصيلی و به 

طبع آن تغيير در خودکارآمدی و خودباوری تحصيلی آنان 

از  کنندهمنحرفی مقابله با عوامل هاراه حالنيدرعو  گرددیم

یی تحصيلی در این قشر از گراهدفکارآمدی تحصيلی آنان مانند 

ی جدید هابيآسافراد جامعه نقش مهمی در پيشگيری از بروز 

و با توجه به این  گذاردیمی و ... بر جای شناختروانرفتاری، 

همی در نقش م تواندیمنكته که داشتن هدف و کنترل شناختی 

پيشگيری بروز احساس پوچی و افزایش احساس بهزیستی ذهنی 

در کاهش یا  هامؤلفهاین افراد داشته باشد، و متعاقباً کليه این 

افزایش عملكرد و خودکارآمدی تحصيلی دانشجویان نقش مهمی 

گيری هدف کنند، پرسش اصلی آن بود که آیا بين جهترا ایفا می

 بااحساس( و فراشناخت زیكرد گرعملو  عملكرد گرا)تبحری، 

در دانشجویان  بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصيلی

 بر این اساس هدف از مطالعه اخير  وجود دارد؟همبستگی کانونی 

 (.1نمودار) ایجاد این مدل و آزمون آن است

 در پژوهش حاضر یبررس مدل کلی مورد. 0 نمودار
 

 بررسی  روش

مقطعی در قالب طرح  -پژوهش حاضر به روش توصيفی  

ی در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز همبستگ

 411 ی به حجمانمونهانجام شد.  1394-1395در سال تحصيلی 

ی بر اچندمرحلهی اخوشهدانشجویان به روش تصادفی نفر از 

. بدین منظور [39]انتخاب شدند Krejcie & Morganاساس جدول 

 4ی دانشگاه تهيه شد و از بين هاانشكدهدابتدا ليستی از 

طور تصادفی انتخاب شد )علوم انسانی، دانشكده به 4دانشكده، 

دانشكده  4کشاورزی، فنی و مهندسی و علوم پایه( و از بين 

مشخص،  هادانشكدهاز آن  هرکدامی موجود در هارشتهانتخابی، 

س تصادفی انتخاب و سپ صورتبهو در هر دانشكده دو رشته 

تصادفی به دو کالس از هر رشته مراجعه و آزمون اجرا شد  طوربه

پژوهشگران در  نفر بود(. 25طور متوسط )ظرفيت هر کالس به

به  مراجعه باو هماهنگی قبلی با اساتيد،  روزهدهیک دوره زمانی 

بودن  درس و شرح اهداف پژوهش و حفظ محرمانه یهاکالس

 پاسخگویی منظوربهوهش را پژ یهاپرسشنامهنتایج نظرسنجی، 

تا در محيط کالس با اختصاص  قراردادنددر اختيار دانشجویان 

، از هادادهی آورجمع منظوربهدقيقه تكميل نمایند.  41 زمان

  ابزارهای استاندارد زیر استفاده شد. 

اهداف پیشرفت: ی ریگپرسشنامه جهتالف( 

 ,Midgley, Kaplan لهيوسهدف به یريگپرسشنامه جهت

Middleton, Maehr, Urdan, Anderman, Anderman &  

Roeser  های به سؤال یدهسؤال دارد که پاسخ 14و   شدههيته

 کامالًدرست تا  کامالًاز  ليكرت یادرجه 4آن بر اساس مقياس 

سه مورد  هدف یريگهای جهت. خرده آزمون[41]است نادرست

-و عملكردیرویكردی -عملكردی تبحری، است به اسامی؛

ی گيرد. دربرمرا  سؤال 6که هر خرده مقياس به ترتيب  اجتنابی

 42و  1حداقل و حداکثر نمره برای هر خرده مقياس به ترتيب 

 126و  1باشد و حداقل و حداکثر نمره برای کل پرسشنامه می

هدف  یريگهای جهتخرده آزمون در تحقيقی پایایی باشد.می

این پرسشنامه  اجتنابی-عملكردیرویكردی و -عملكردی تبحری،

. [41] ستشده اگزارش 44/1تا  41/1برحسب آلفای کرونباخ بين

ل عاملی ها، پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ و تحليپژوهش در

های آن، به خرده آزمون پایایی مورد تائيد قرار گرفت وتأیيدی 

در  و پایایی کلی آن آمدهدستبه 46/1و 44/1، 44/1ترتيب 

شده است و همچنين روایی پرسشنامه گزارش 44/1اجرای نهایی 

نيز در همان پژوهش با استفاده از تحليل عاملی تأیيدی و 

. در پژوهش حاضر پایایی این [41]اکتشافی احرازشده است 

هدفی  لفهؤبرای خرده مپرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 

 لفهؤبرای خرده مو  44/1، رویكردی لفهؤ، خرده م91/1 تبحری

 به دست آمد. 64/1اجتنابی 

 توسط نامهپرسش این ب( پرسشنامه حالت فراشناختی:

O,Neil & Abedi  حالت پرسشنامه. [42]است شدهساخته 

 هایمهارت یا باالتر سطوح تفكر که است ابزاری فراشناختی،

 شدهتشكيل ماده 21 از نامهپرسش این سنجد.می را فراشناختی

 و بوده ترتيبی فراشناختی حالت گيریاندازه رسشنامهپ. است

 نمره باالترین .است متغير 4 تا 1 از آن دامنه ليكرت، طيف شبيه

 قیتحقي در. بود خواهد 21 ممكن نمره ترینپایين و 41ممكن

 آلفای روش دو از استفاده با فراشناختی حالت نامهپرسش پایایی
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آمد و  به دست  64/1و  41/1 برابر ترتيب به تنصيف و کرونباخ

 نيز  Spearman & Guttmann –Brown روش دو از آن بر عالوه

 44/1برابر  آن نتایج شد، که استفاده نامهپرسش این پایایی جهت

 مقياس نامه،پرسش این اعتباریابی گزارش شد و برای 44/1و 

 داریمعن مثبت همبستگی که گردید حالت فراشناختی اجرا

 راهبردهای الزم پرسشنامه اعتبار دهندهاننش شدهمشاهده

در پژوهش حاضر  .[43]( r=54/1و  p< 1111/1فراشناخت  است )

و  91/1پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و تنصيف 

 آمد. به دست 44/1

 ,Diener ج( پرسشنامه احساس بهزیستی ذهنی:

Emmons, Larsen & Grrifen نی مقياس احساس بهزیستی ذه

 سؤال 11بود. سؤال 44. این مقياس متشكل از [44]را تهيه کردند

ی هایبررسبهزیستی ذهنی مرتبط بود که پس از  بااحساسآن 

گزینه  4کاهش یافت و هر ماده دارای  سؤال 5به  تیدرنهامتعدد 

موافق(  کامالً) 4مخالف( تا  کامالً) 1که در این بررسی از

تعيين روایی پرسشنامه حاضر،  منظوربهی شده است. گذارنمره

ی مقياس احساس هانمرهمحققين، همبستگی منفی و قوی بين 

 r= -42/1بهزیستی ذهنی و فهرست افسردگی بک یافتند)

،111/1 =p و همچنين همبستگی بين مقياس احساس بهزیستی )

و 51/1ی عاطفه مثبت و منفی به ترتيب هااسيمقذهنی و 

ق حاضر برای تعيين پایایی در تحقي. [45]به دست آمد34/1

از دو روش آلفای کرونباخ احساس بهزیستی ذهنی نيز پرسشنامه 

و تنصيف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتيب برابر با 

پرسشنامه  قبولقابل، که بيانگر ضرایب پایایی 45/1و  41/1

 باشد.می ادشدهی

 این تحصیلی دانشجویان: خودکارآمدی د( پرسشنامه

 و دارد سؤال 33و  شدههيته  Owen & Fromanسشنامه توسط پر

. در پژوهشی [4644،]ليكرت است  یادرجه 5مقياس اساس بر

و پایایی  [44]شده است گزارش 93/1همسانی درونی پرسشنامه را 

 است آمدهدستبه 91/1پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ 

ونی خوبی برخوردار این ابزار از همسانی در دهدیمکه نشان 

آمده با روش آلفای دستاست. در پژوهش حاضر ضریب پایایی به

کرونباخ و تنصيف برای پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی به 

قبول به دست آمد که حاکی از پایایی قابل 44/1،  49/1ترتيب 

 باشد.آن می

 افزار ها از نرممنظور تحليل دادهدر تحقيق حاضر به

Spss v22 (IBM, Armonk, NY, USA)  استفاده شد و نتایج در

منظور سنجش قالب آمار توصيفی و استنباطی گزارش شد. به

ميزان همبستگی بين متغيرهای تحقيق از آزمون همبستگی بين 

متغيرهای تحقيق از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد و به 

-فها از آزمون کولموگروجهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

بينی سهم ای استفاده شد. جهت پيشاسميرنف تک نمونه

بينی واریانس احساس بهزیستی بين در پيشمتغيرهای پيش

ذهنی و خودکارآمدی تحصيلی در دانشجویان از همبستگی 

 کانونی استفاده شد.

  هایافته

نفر پسر  211نفر دختر و  211کننده، شرکت 411از تعداد 

 243نفر متأهل بودند. همچنين  121نفر مجرد و  249بودند و 

نفر  314نفر کاردانی،  44نفر غير شاغل بودند و  154نفر شاغل و 

نفر کارشناسی ارشد بودند. با استفاده از  39کارشناسی و 

های توصيفی، ميانگين و انحراف معيار نمونه متغيرهای شاخص

و  152/24گرایی تبحری بين و مالك به ترتيب هدفپيش

، 944/4و  14/24رویكردی -گرایی عملكردیدف، ه914/4

، فراشناخت 534/4و  462/22اجتنابی -گرایی عملكردیهدف

، 94/6و  445/24، احساس بهزیستی ذهنی 622/14و  225/56

  باشد.می 459/36و  124/64خودکارآمدی تحصيلی 

 عملكرد گراگيری هدف )تبحری، فرضيه پژوهش: بين جهت

بهزیستی ذهنی و  بااحساسناخت ( و فراشزیعملكرد گرو 

خودکارآمدی تحصيلی در دانشجویان رابطه کانونی وجود دارد. 

، ضرایب همبستگی شودیممالحظه  1که در جدول  گونههمان

معنی دار هستند.  11/1دومتغيری در سطح آماری کمتر از 

در  داریمعنبين کليه متغيرهای تحقيق رابطه  صورتنیبد

 دارد. وجود  p  > 11/1سطح

کاررفته با ی برای کل مدل بهداریمعنهای ابتدا نتایج آزمون

داری چندمتغيری مختلف ارائه استفاده از چهار شاخص معنی

آمده است. سپس ضرایب همبستگی  2شود که در جدول می

ی چندمتغيری برای هر یک از ابعاد نشان داده هاآزمونکانونی و 

داری مقدار ، معنی2 شود. طبق نتایج مندرج در جدولمی

( >1111/1Pمقدار،  =449/233F=  ،144/1المبدای ویلكز)

داری وجود متغيرها رابطه معنی دودستهکه بين  دهدیمنشان 

ی حاصل از تحليل متعارف و هاشهیر، 3دارد. طبق جدول 

را برای دو متغير همگام و دو متغير وابسته در  هاآنی هایژگیو

کانونی به دست آمد که طبق نتایج  مدل پژوهش حاضر دو بعد

نی، وهمبستگی کانمجذور ضریبباشد. می داریمعنحاصل هر دو 

آمده در متغيرهای مجموعه اول دستدرصدی از واریانس به

های ابتدا نتایج آزمون باشد.متغيرهای مجموعه دوم می لهيوسبه

 کاررفته با استفاده از چهار شاخصداری برای کل مدل بهمعنی

 3شود که در جدول داری چندمتغيری مختلف ارائه میمعنی
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ی چند هاآزمونآمده است. سپس ضرایب همبستگی کانونی و 

 صورتبهشود. متغيری برای هر یک از ابعاد نشان داده می

حائز  هایهمبستگمتعارف اولين همبستگی کانونی از سایر 

اولين  برای 3طبق نتایج حاصل از جدول اهميت بيشتری است.

یا « متغير همگام»همبستگی کانونی یا متعارف متغير کانونی 

درصد واریانس در متغير کانونی وابسته را  914/1مستقل تنها 

.دینمایمتوضيح و تبيين 
 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .0جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغير ردیف

 **415/1 **444/1 **444/1 **442/1 **461/1 1 تبحری 1

 **311/1 **439/1 **441/1 **441/1 1 - رویكردی-عملكردی 2

 **311/1 **465/1 **-424/1 1 - - اجتنابی-عملكردی 3

 **411/1 **932/1 1 - - - فراشناخت 4

 **444/1 1 - - - - بهزیستی ذهنی 5

 1 - - - - - خودکارآمدی تحصيلی 6

 

 برای مدل کامل تحلیلی کانونی )متعارف( داریهای چندمتغیری معنینتایج آزمون .5 جدول

 Pسطح معناداری خطاdf فرضيه F dfنسبت  مقدار هاآزمونشاخص آماری 

 اثر پيالیی

 المبدای ویلكز

 اثر هتلينگ

 ریشه روی نیتربزرگ

945/1 

144/1 

546/9 

914/1 

11/96 

449/233 

944/464 

4 

4 

4 

491 

444 

446 

1111/1 

1111/1 

1111/1 

 

 ویژه و همبستگی کانونی : مقدار3جدول 

 مقدار ویژه درصد درصد تراکمی RCهمبستگی کانونی  مجذور همبستگی هاشهیرشماره توابع یا 

1 

2 

914/1 

141/1 

951/1 

245/1 

169/99 

111 

169/99 

931/1 

454/9 

144/1 

 

نشان  F، نتایج آزمون 4طبق نتایج حاصل از جدول 

باشد. می داریمعنری آما ازنظرکه هر دو بعد یا ریشه  دهدیم

و برای دومين بعد برابر  449/233برابر  Fبرای اولين بعد نسبت 

 باشد. می 691/11

 نتایج تحلیل کاهش بعد .4جدول 

 هاشهیر
 المبدای

 ویلكز
 خطا df فرضيه F dfنسبت 

سطح 

 Pمعناداری

 2از  1

 2از  2

144/1 

914/1 

449/233 

691/11 

4 

3 

444 

395 

1111/1 

1111/1 
 

 نیتریقواولين بعد یا متغير کانونی،  5طابق نتایج جدول م

( و سپس با متغير 949/1بهزیستی ذهنی ) بااحساسرابطه را 

( دارد. دومين متغير کانونی -461/1خودکارآمدی تحصيلی )

( دارد 514/1همبستگی را با خودکارآمدی تحصيلی ) نیتریقو

در رتبه  -146/1احساس بهزیستی ذهنی با ضریب  کهیدرحال

 بعدی قرار دارد.

 ضریب همبستگی بین متغیرهای کانونی . 5جدول 

 و متغیرهای مجموعه اول

 تابع دوم تابع اول متغيرهای وابسته

 -146/1 949/1 احساس بهزیستی ذهنی

 514/1 461/1 خودکارآمدی تحصيلی
 

است، فقط  شدهداده، نشان 6که در جدول  طورهمان

ای وابسته با اولين بعد کانونی قابل واریانس متغيره 129/46

واریانس  129/46توضيح است. به عبارتی بعد اول مسئول تنها 

واریانس  942/13بعد دوم  کهیدرحالمتغيرهای وابسته است، 

 دهدیممتغيرهای وابسته را توضيح 
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 شودیح داده مینتایج واریانس متغیرهای مجموعه اول )وابسته( که توسط متغیرهای کانونی توض .6جدول 

 درصد تراکمی متغير همگام درصد متغير همگام درصد تراکمی متغير وابسته درصد متغير وابسته متغير کانونی

1 

2 

129/46 

942/13 

129/46 

111 

413/44 

139/1 

413/44 

942/44 

 

رابطه  نیتریقومتغير فراشناخت  4بر اساس جدول 

گرایی تبحر هدف ( را با اولين متغير کانونی دارد و944/1)

گرایی ( و هدف-464/1اجتنابی )-گرایی عملكردی(، هدف943/1)

( به ترتيب در رتبه دوم، سوم و 449/1رویكردی )-عملكردی

 اجتنابی-گرایی عملكردیچهارم قرار دارند. در بعد دوم نيز هدف

( را با اولين متغير کانونی دارد و -541/1رابطه ) نیتریقو

گرایی تبحری (، هدف393/1رویكردی )-گرایی عملكردیهدف

به ترتيب در رتبه دوم، سوم و  (162/1( و فراشناخت )222/1)

بر  است. شدهدادهنشان  2چهارم قرار دارند. این یافته در نمودار 

از واریانس متغيرهای همگام  196/56، 4های جدول اساس یافته

ن مقدار در یا مستقل با اولين متغير کانونی قابل توضيح است. ای

 ت.اس 626/13متغير کانونی دوم برابر با 

 همبستگی بین متغیرهای کانونی و متغیرهای . 7جدول 

 مجموعه دوم یا متغیر همگام

 تابع دوم تابع اول متغيرهای همگام

 222/1 943/1 گرایی تبحریهدف

 393/1 449/1 رویكردی-گرایی عملكردیهدف

 -541/1 -464/1 اجتنابی-گرایی عملكردیهدف

 162/1 944/1 فراشناخت

 

 شودنتایج واریانس متغیرهای همگام که توسط متغیرهای کانونی توضیح داده می .8جدول 

 درصد تراکمی متغير همگام درصد متغير همگام درصد تراکمی متغير وابسته درصد متغير وابسته هاشهیرشماره توابع یا 

1 

2 

424/51 

111/1 

424/51 

434/52 

196/56 

626/13 

196/54 

422/41 

 شدهون نمودار کلی آزم. 5نمودار 

 بحث

گرایی و فراشناخت هدف این پژوهش بررسی رابطه هدف

بهزیستی ذهنی و خودکارآمدی تحصيلی در دانشجویان  بااحساس

، ضرایب شودیممالحظه  1که در جدول  گونههمانبود. 

همبستگی دومتغيری برای کليه متغيرها در سطح آماری کمتر از 

 [ 14،13،3]های دیگرهستند. این یافته با یافته داریمعن 11/1

شده است باشد.در تحقيق برخی پژوهشگران مشخصهمخوان می

نيازهای پيشرفت )نياز به  لهيوسبهی اتااندازهکه اهداف پيشرفت 

. شوندیمی دیگر تعيين هاینگران( و پيشرفت و ترس از شكست

یی که ممكن است بر اهداف پيشرفت تأثير هاینگرانازجمله 

. کنندیمگذارد اهداف فردی ارزشمندی هستند که افراد دنبال 

برای اهداف فردی سودمند تشخيص  شدهادراكتكليف  کهیوقت
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داده شود، ارزش مشوقی آن تكليف از طریق ارتباط با اهداف 

ميزان تمرکز فرد و  رونیازا. [49] رودیمدانش آموزان باال  آینده

ی شناختی و فراشناختی بيشتر برای موفقيت هامهارتاستفاده از 

و در پی آن موفقيت در آن زمينه  ابدییمدر آن موضوع افزایش 

احساس سالمت روان و بهزیستی ذهنی  شیبرافزاخود  تواندیم

نين داشتن اهداف مشخص و فرد اثر مثبتی داشته باشد. همچ

ی همراه با ميزان نگرش صحيح به توانایی افتنیدستو  ليتحلقابل

در افزایش احساس قدرت تأثير بر محيط و  تواندیمشناختی خود 

 ازنظر شدهادراكخودکارآمدی فرد مؤثر باشد. وقتی تكليف 

شناختی و توانایی فراشناختی فرد سودمند تلقی شود به دليل 

تی دانش یا مهارت در تكليف، دانشجو با احتمال اهميت ذا

بيشتری اهداف مناسبی همچون اهداف تبحری را در امر 

فرد موضوعی را  کهیوقت. بنابراین [22] کنندیمیادگيری انتخاب 

تكليف، منجر به افزایش  شدهادراك، ارزش کندیمسودمند ادراك 

 ازآنپسيت شده و این عامل و موفق موردنظر نهيدرزمتالش فرد 

شود باعث رشد احساس شایستگی و کارآمدی در آن موضوع می

و این نكته به افزایش احساس کارآمدی مخصوصاً احساس 

باشد و خود تأیيدی بر یافته کارآمدی تحصيلی فرد مؤثر می

در مدل پژوهش حاضر دو بعد کانونی در  حاضر است.همچنين

نتایج  4از جدول  نظر گرفته و محاسبه شد که طبق نتایج حاصل

آماری  ازنظرکه هر دو بعد یا ریشه  دهدیمنشان  Fآزمون 

و برای  449/233برابر  Fباشد. برای اولين بعد نسبت می داریمعن

اینكه همبستگی  ليبه دلباشد. اما می 691/11دومين بعد برابر 

 نیتریقوعنوان است، بعد اول به تریقوکانونی برای بعد اول 

 نیتریقو توانیمشود. به عبارتی انونی انتخاب میهمبستگی ک

رابطه را با بعد اول کانونی بين متغير فراشناخت از متغيرهای 

مجموعه اول )وابسته( و احساس بهزیستی ذهنی از متغيرهای 

های مجموعه دوم )مستقل( در نظر گرفت. این یافته با یافته

  همخوان است. [31،24،24،26،11،11]دیگر

 هر استنباط کرد؛ در توانیميين این فرضيه چنين در تب

 فكری یهاییتوانا پرورش تربيت و تعليم اهداف از یكی ی،اجامعه

 طوربه بتواند فرد که یاگونهبه است، شناختی دانشجویان و

 را اشیشناخت فرایندهای بيندیشد و مختلف مسائل درباره مستقل

کند. در کل  ایتهد مطلوب جهت در و بهينه استفاده برای

ده به شمار  خود نظماستفاده از فراشناخت جزئی از یادگيری 

و در این نوع یادگيری، دانشجو، فعاليت یادگيری را بر  [51]آید می

کند. لذا احتمال اش تنظيم میاساس نيازها و عالیق درونی

شود، آنچه درگيری بيشتر یادگيرنده با تكليف یادگيری فراهم می

وفقيت فعاليت یادگيری را بيشتر کند و باعث تقویت تواند ممی

ی این اهداف ريکارگبهاهدافی مفيد و تبحری شود و فرد را برای 

تر نماید، استفاده از توجه به در موضوعات آینده مصمم

ی موجود در ذهن هایآگاهی درونی و تسلط بر هاشناخت

فراد ی در تحصيل انیگزهدف درروندباشد. این مسئله خود می

باشد و یادگيرنده به طبع آن اهدافی را که به درك و فهم مؤثر می

ی محققين نشان هاافته. یکندیمی انجاند را ارجح م مطالب

 و اوليه راهبردهای یهيکلتبحری   هدف یريگجهت دهندیم

. دینمایم ینيبشيپ مثبت طوربه را یادگيری یشرفتهيپ

 فهم دنبال به دارند ناسبیتبحری و م اهداف که یادگيرندگانی

 یادگيری منظوربه . لذا[51]باشند آن می بر تسلط و مطالب عميق

 نكات کليدی حفظ و مطالب تكرار ذهنی، مروربه ابتدا درس یک

 قبلی یشده فراگرفته مطالب با را آن مطالب سپس پرداخته آن

 آن نقد و تأمل به و دهندیم سازمان ذهن خود در و داده ربط

 هدف یک که اتخاذ است آن بيانگر موجود شواهد .پردازندیم

 کند. بهمی را فراهم شناختی پيامدهای سازگاری، الگوی تبحری با

می یادگيری عميق راهبردهای از استفاده منجر به صورت که این

به اهميت افزایش خودآگاهی در دانشجویان  شود. در پی آن توجه

ه پردازش خود و همچنين به معنای تبحر و تسلط فرد بر نحو

سهم  تواندیمی فرد از همان سالهای اوليه، زیربرنامهافزایش توان 

ی بعدی داشته باشد. هاسالبسزایی در بهداشت روانی فرد در 

ی به توجهیبتمرکز صرف بر یادگيری مطالب و  گریدعبارتبه

های فراشناختی که بيشتر درگير نحوه و فرایند آموزش مهارت

به یادگيری  تواندیم اگرچهی است تا موضوع یادگيری، یادگير

به افزایش مهارت  الزاماًمطلب ختم شود، ولی این یادگيری 

اگر در  کهیدرحالشود. شناختی و بهداشت ذهنی فرد منجر نمی

های شناختی و کنار تأکيد بر موضوع یادگيری به مهارت

 تنهانهود فراشناختی افراد نيز توجه شود و به آن پرداخته ش

فرایند یادگيری تسهيل شده بلكه بهداشت ذهنی یادگيرندگان 

 بردن باال. بر اساس تحقيقات پيشين توجه به ابدییمنيز افزایش 

و  هاقوتآگاهی فرد از احساسات و تجارت خود نسبت به 

که همان فراشناخت شخص است و  اشیشناختی هاضعف

 توانیمهایش، ییهمچنين دادن بينش به فرد درباره توانا

 .[5235،]ی فرد را باال برد شناخترواناحساس بهزیستی 

است  شدهدادهی علمی نشان هاپژوهشاز سوی دیگر در 

احساس بهزیستی ذهنی  دهندهکاهشبين فراشناخت و عوامل 

مانند اضطراب و افسردگی و وسواس رابطه معكوس وجود دارد 
ی مناسب بر اساس نیگزهدف. حالت فراشناختی با تأثير بر [55،54]

بر عملكرد  تواندیمی فرد زیربرنامهدهی و  نظم خودموقعيت، 

باشد و بر بهبود سطح عملكرد  اثرگذارتحصيلی یادگيرنده 
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دانشجویان کمک کرده و در پی آن ميزان احساس خودکارآمدی 

یادگيری و تحصيل افزایش دهد و قدرت حل   نهيدرزمافراد را 

اد باال ببرد و به طبع آن ميزان احساس رضایت از مسئله را در افر

زندگی و بهزیستی ذهنی را در یادگيرندگان و در موقعيت 

بينی پيش تواندیمفراشناخت  رونیازایادگيری افزایش دهد و 

کننده مناسبی برای احساس بهزیستی ذهنی افراد و در کنار آن 

. رودیمی یادگيرندگان به شمار اثربخش خودبرای احساس 

گيری هدف تسلط محققين نيز طی تحقيقاتی نشان دادند جهت

. در پایان باید [56]با پردازش عميق شناختی رابطه مثبت دارد

هایی روبرو بود. ازجمله یتمحدودمتذکر شد تحقيق حاضر نيز با 

توان به عدم همكاری برخی از یمهای این پژوهش یتمحدود

آمده محدود به دستنكه نتایج بهها و اییآزمودنو افت  هایآزمودن

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بوده، 

باشد اشاره نمی ریپذامكانی دیگر هاگروهبنابراین تعميم نتایج به 

شود تا تحقيق در مناطق دیگر نيز کرد. بر این اساس پيشنهاد می

 پيچيده نقش به جهتو گردد و همچنين با ميتعمقابلانجام و نتایج 

 در عوامل این تعامل و اجتماعی و فردی، خانوادگی یهانهيزم

عوامل فراشناخت قوی و اهداف مناسب پيشرفت  یک از هر ایجاد

به موفقيت در زندگی و تحصيل فرد شده و راه  منجر تواندیم که

کوتاهی را برای رسيدن به شكوفایی استعدادهای درونی فرد رقم 

ایجاد و تداوم و رشد این  سازنهيزمزودرس عوامل  بزند، شناسایی

ی در موردبررس مهم فكری و شناختی بایستی ريمتغدو 

 قرار جوانان کشور باألخصی تحصيلی و شغلی جامعه زیربرنامه

این روند و بررسی این عوامل از سنين کمتر  حالنيدرعگيرد و 

 در مقطع متوسطه و دبستان انجام گيرد. مثالعنوانبه

 گیرینتیجه

این برنامه درسی با در نظر گرفتن دو عنصر مهم اهداف و 

جنبه های مختلف و  محتوا در برنامه درسی آموزش پرستاران،

جامع توانمند سازی پرستاران در زمينه بحران را به ویژه جنبه 

 .عملی و مهارتی را مورد توجه قرار داده است

سخگویی مطلوب تربيت و توانمند سازی پرستاران برای پا

به نياز مصدومين حوادث و بالیا با بازنگری در برنامه درسی فعلی 

واحد درسی مورد تأکيد  3و توجه به محتوای مورد نياز در حد 

این برنامه درسی به برنامه ریزان درسی وزارت بهداشت،  است.

درمان و آموزش پزشكی پيشنهاد می گردد تا در بازنگری برنامه 

به این نياز مهم توجه شده و در برنامه گنجانيده  درسی این رشته

 شود.

 تقدیر و تشکر

 ، اساتيدآزاد اسالمی واحد اهوازاز کليه دانشجویان دانشگاه 

محترم، آموزش دانشكده و کليه کسانی که در اجرای 

 .میرادار، کمال تشكر و سپاس رساندنیاری به ما هاپرسشنامه

 اخالقی هیدییتأ

نده در پژوهش در مورد محرمانه بودن کنبه افراد شرکت

 .است شدهدادهاطمينان  هاپرسشنامه نتایج

 تعارض منافع

تعارضی در منافع و فرایند داوری از طرف  گونهچيه

  .گزارش نشده است نویسندگان

 یمنابع مال

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه آزاد 

 .باشداسالمی واحد اهواز می
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