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 چکيده
گری العمر با واسطهرابطه فرهنگ دانشگاه و گرایش به یادگيری مادامهدف پژوهش حاضر بررسی 

تاری یابی معادالت ساخهمبستگی و از نوع مدل-پژوهش توصيفی طرحخودکارآمدی تحصيلی بود. 

کارشناسی دانشگاه شيراز در سال تحصيلی  دورة چهارم بود. جامعه آماری شامل کليه دانشجویان سال

ای ای چند مرحلهگيری خوشهنفر با استفاده از روش نمونه 380ها بين آن بودند که از 1401-1400

و  العمر، فرهنگ دانشگاهگرایش به یادگيری مادامهای اسمقي ،انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش

ز نرمبا استفاده او یابی معادالت ساختاری مدل روشها با . تحليل دادهندخودکارآمدی تحصيلی بود

ها نشانگر تأثير مثبت فرهنگ دانشگاه بر خودکارآمدی تحصيلی و انجام شد. یافته AMOSافزار 

العمر بود. همچنين، فرهنگ دانشگاه با واسطه نيز خودکارآمدی تحصيلی بر گرایش به یادگيری مادام

اضر، بينی کرد. مطابق با نتایج پژوهش حالعمر را پيشخودکارآمدی تحصيلی گرایش به یادگيری مادام

تواند به اصالح الگوهای فکری و ارزیابی شناختی دانشجویان منجر تمرکز بر فرهنگ دانشگاه می

 دهد. ها افزایش العمر را در آنها را بهبود و گرایش به یادگيری مادامشود، باورهای خودکارآمدی آن

 رالعممادامخودکارآمدی تحصيلی، فرهنگ دانشگاه، گرایش به یادگيری  :کليديهاي واژه
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 مقدمه 
 یهاشرفتيپ و یکیتکنولوژ راتييتغ ها،ینوآور جوامع، روزافزون راتييتغ ر،ياخ یهاسال یط

 و یزندگ س   ب  راتييتغ نیا تبع به و کرده جادیا افراد یزندگ در یعيوس    یهایدگرگون ،یعلم

ست کرده رييتغ افراد یريادگی یازهاين  راتييشتابنده تغ رشد وجود(. با 2010 رل،ي)کاسکان و دم ا

نييتع شيپ از یراهبردها و هاوهيش  تص ورات، یريکارگهب با توانینم ،یو رقابت در عرص ه جهان

یريادگی حاصل که ییهاآموخته یعبارتبه ای ليتحص دوران اطالعات و کرد مقابله هاچالش با شده

 به قادرند یجوامع(. 2018 ،و دميرل )تکول س  تنديافراد ن یازهاين یگوپاس    هس  تند، یس  نت یها

را داش   ته  یريادگی یهاتيظرف و هاتيقابل از یريگبهره توان که دهند ادامه خود مطلوب اتيح

شن شد تحوالتبا  سوهمو  دبا س ازين دیجد طیشرا با شدن همگام یبرامنظور،  نای هب. ابندی ر ت ا

سانیروزبهخود را  اطالعات فرادا شند، یريادگی حال مدام در کنند، ديتول دیجد اطالعات کنند،ر  با

 یريادگیاس  ت فرد در  ازي(. ن2021 ل،يکاراف و چ يچی)آ باش  ند 1العمرمادام رندهيادگی یعبارتبه ای

 ازين یاطالعات چه بداند کند، دنبال را یتکنولوژ و علوم در عیسر راتييتغ تا العمر شرکت کندمادام

 را اطالعات چگونه و یک کجا، و کند کس     را هاآن چگونه دارد، ازين اطالعات نیا به چرا دارد،

 سعهتوو  فرصت رشد و بوده بقا اساس عمرلامادام یريادگیاساس،  نیا بر .دهد قرار استفاده مورد

 یکنون رييتغ حال در یايدن در بتوانند تا سازدیم فراهم افراد یبرا را هایستگیشا و مهارت دانش،

 (.2018 ،پستلکامیدا و ويل ما،يناروشداشته باشند ) سازگارانه و زيآمتيموفق یزندگ

ای یا شخصی دالیل حرفهدانش به 3و داوطلبانه 2العمر پيگيری مداوم، خودانگيختهیادگيری مادام

درس نيست، بلکه در سراسر  است. بر مبنای این اصطالح، یادگيری محدود به کودکی یا کالس

(. در فرایند یادگيری 2010دهد )کاسکان و دميرل، های مختلف رخ میزندگی و در موقعيت

کند و با ميل و های یادگيری را حفظ میها و دانش، فرد فرصتالعمر، با رشد و توسعه مهارتمادام

 (. 2009پردازد )پاترسون، عالقه فردی به یادگيری می

اما  ،رسدنظر می هببرانگيز بحثالعمر مفهومی مبهم و گرایش به یادگيری مادام اگرچه مفهوم

ای از باورها، اهداف و راهبردهای متمرکز بر این عقيده که گسترده ةمعموالً برای ارجاع به مجموع

 رود. امروزهکار میدسترس باشد بهقابلنظر از سن و موقعيت های یادگيری برای همه صرففرصت

 )ناروشيما و این مفهوم حاصل رشد سریع دانش و اطالعات و مترادف جدیدی برای یادگيری است

مؤسسات آموزشهای اصلی مدارس و این ترتي ، یکی از اهداف و دغدغه (. به2018همکاران، 

العمر است )ریتيلون، های جدید و ترغي  گرایش به یادگيری مادامجانبه مهارترشد همه عالی

                                                           
1. lifelong learner 
2. self-motivated 
3. voluntarily 
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المللی نيز تأکيد دارند هدف آموزش این های بين(. بسياری از سازمان2018ونگ و کانجاناواسی، ثال

آموزان به پوشش جامع موضوعات درسی، پيشایندهای الزم فراهم شود تا دانش جایبهاست که 

؛ 2015، ؛ توماس2015باپوریکار، العمر تبدیل شوند و قادر به یادگيری مستقل باشند )یادگيرنده مادام

 .(2016و، چن و ما، ز

 طرحم یمختلف یهاهینظر و هامدل ی،ريادگی نييتب یبرا پژوهش   گران تالش درطور کلی، به

ست شده سر والبرگ، مثال، عنوانبه. ا صر1986) ولچ و فرا که برای فهم یادگيری در کردند  حی( ت

ميت ک موفقيت قبلی، سن و انگيزش(،آموزان، محيط تحصيلی، متغيرهای فردی )مانند توانایی دانش

 س   االن وگروه همهای محيط اجتماعی مانند جو کالس، محيط خانه، و کيفيت آموزش   ی و جنبه

سانه ستردهمواجهه با ر سه به های گ هب اهميت فراوانند.عنوان متغيرهای کليدی حائز خارج از مدر

و  یشناخت ،یزشيانگ یرهايبر متغ ،1زشيو انگ یليتحص یستگی( در مدل شا2007) گروم  عالوه،

ست نیا هامدل نیا ضعف نقاط از اما. کندیتأکيد م یريادگی کنندهنييعنوان عوامل تعبه یاجتماع  ا

 نييتب رها،يمتغ یتأثيرگذار یعملکرد زميمکان یعبارتبه ای گریکدی بر رهايمتغ تأثيرات یچگونگ که

شده ست ن ستفادهبنابراین،  .سازدیم دشوار را قيدق مطالعه انجام هاآن یدگيچيپ و ا  ارچوبهچ از ا

شيپ یرهايمتغ یعملکرد س  ميمکان و باش  د برخوردار یو عمق کاف یکه بتواند از گس  تردگ ینظر

نده ینيب جانيز را  یريادگیکن هد  یدر خود  ند در تبیمد العمر و رفع خأل مادام یريادگی نييتوا

 تأثيرگذار باشد. نهيزم نیا در یپژوهش

 یگرنييخودتع و یشناخت یابیارز ،یاجتماع یشناخت دگاهید از را انسان رفتار که یپردازانهینظر

 ،)بندورا دهندیم قرار تأیيد مورد را بر رفتار یشخص و یطيمح  تاثير عوامل یهمگ، ندکنیم یبررس

ها، اس  اس آن برکه  اس  ت نیا ینظر یهادگاهید نیمش  ترا ا وجه(. 2000 ،یو دس   انیر؛ 2001

 دهد،یم ونديپ یريادگیو  ش  رفتيمانند پ یس  طح فرد یامدهايبا پ را یطيمح عواملکه  یريمس  

 اساس، نیا بر(. 2001، ریانو  ی، کاستنر؛ دس1978)بندورا،  گذردیم یشناختمعموالً از حوزه روان

شکل هب یشناخت یابیارز شناختی مانندی روانندهایافر یفراخوان با یطيمح ای یاجتماع یهامحرا

 تالش، مانند یزش   يانگ یرفتارهاابراز  یرا به س   و اوو  کندیم کم فرد از خود  ادراا یريگ

شتکار سلطها و چالش یبه جستجو لیتما و یریپذانعطاف و پ  و چینتريپ) دهدیسوق م هاآن بر ت

ست  معتقد( 1978) بندورا(. 2002 شان ، یستگیشا ای یفرد یهایتوانمند از فرد یابیخودارزا

 یابیارز یديش  اخک کل ش  ود،یم یاتيعمل 2یخودکارآمد عنوان تحت اغل  کهش  ده ادراا یها

مس  ئله و حل عملکرد ری،يادگیر بدرونی بوده و  زشيانگ ةکنندنييتب هایس  ازه از کییو  یش  ناخت

س  مهارت بهفرد  شیگرا  که یافراد ،یاجتماع یشناخت دگاهید بر بنا .گذاردیم شترتأثيريبهای ک

                                                           
1. Model of Academic Competence & Motivation (MACM) 
2. self-efficacy 
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 و کنند هيتک خود عمل ابتکار به د،یبا که یهنگام دارند یآمادگ یخوبدارند، به یقو یخودکارآمد

 (.1986 ندورا،)ب دهند آموزش را خود

 و جینتا به یابيدست منظوربه کنش انجام و یدهسازمان ییتوانا به فرد باور به یخودکارآمد

 ،یاجتماع یشناخت هینظر .(2003بندورا و الا، ؛ 2006 ،)بندورا دارد اشاره دلخواه یهاتيموفق

 تيعامل در یديو عنصر کل 1خود دانشر بر تأثيرگذا و مهم یهاجنبه از یکی عنوانبه را یخودکارآمد

 اوتضق انگريب یليتحص یخودکارآمد اساس، نیا بر. داندیم دادهایو اعمال کنترل بر رو 2یشخص

 (.1997)بندورا،  شودیم فیتعر یريادگی و یآموزش اهداف به یابيدست در خود ییتوانا مورد در فرد

 ینيبشيپ در مثبت طوربهرا  ی عمومی و تحصيلیخودکارآمد ینقش باورها یاريبس یهاپژوهش

 ،(2016، ، چوی، لی، هی و چویهوانگ؛ 2017 مالوندا، و نايستیکر ورکا،يل) یليتحص شرفتيپ

ی، فرزاد و یسوار) العمرمادام یريادگی به شیراگ ن،ي( و همچن2019 ،)ساکمن یليتحص یريدرگ

( در پژوهش خود 2019) اوغلو و اُنورکازی  اند.دهکر گزارش( 2019 ، اوغلو و اُنورکازی ؛ 1396

بينی طور مثبت پيشها را بهنشان دادند خودکارآمدی تحصيلی دانشجو معلمان، گرایش به یادگيری آن

دارند، مسائل و  ییباال ی تحصيلیکه خودکارآمد یآموزاندانش(، 2017) ازیل ید باور بهکند. می

؛ رنديگیها را ماهرانه انجام دهند در نظر متوانند آنیکه م یفيعنوان تکالهرا ب زيبرانگچالش اهداف

 یريگينسبت به پ یشتريب لیو تعهد و تما شوندیقائل م فيتکال یبرا یشتريب یدرون یگذارارزش

در  یخودکارآمد یضمن تأکيد بر نقش محور یو  ،ياین ترت دارند. به یريادگی اومها و تدآن

 رییپذانعطاف کنندهنييخودکارآمدی تع یباورهاالعمر، در پژوهش خود نشان داد که مادام یريادگی

رود افرادی و انتظار می هستندبه هدف  لين یبرادر مواجهه با مشکالت و تالش  افراد دارییپا و

( 2018) یادمون .کنند مشارکت ریيادگیدر  شتريبباالتری دارند،  تحصيلی که باورهای خودکارآمدی

با  یخودکارآمد که دادند نشان خود یهادر پژوهش زي( ن2016) وستد  یلیو را یم ن،يو همچن

 مستمر و مداوم رابطه دارد. یريادگی یبرا زهيانگ شیافزا

 انزيم در مؤثر مهم عوامل از یو رفتار یطيمح یدادهایروبر اساس رویکرد شناختی اجتماعی، 

 و معلم ازش  ده افتیدر تیحما زانيم مثال، یبرا (.2006بندورا، ) روندیم ش  مار به یخودکارآمد

 شان ) است گذارتأثير آموزاندانش یبرخودکارآمد معلم یسو از شدهافتیدر بازخورد و ساالنهم

شان م زين هاپژوهش(. 2006 س،يم و ش طيعوامل موجود در مح دهندین -مانند روابط معلم یآموز

کيفيت و کميت آموزشی  ن،يهمچنو  گریکدی با آموزاندانش تعامل سطوح و روابط نوع، آموزدانش

؛ 2020 تاس،) دنگذاریم تأثير هاآن یريادگی و شرفتيپدر نهایت، و  آموزانی دانشخودکارآمدبر 

سيل، هيروونن، آنوال و کيوروکلم؛ 2021 چابا،دی ؛ وانگ و 2015، ليو و وانگ، جیان؛ 2021 ،، رودا

                                                           
1. self-knowledge 
2. personal agency 
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بر  1مدرس  ه فرهنگ نقش بر ناظر عوامل، نیا. (2020 ،، هوآنگ، هن، هی و لیوی؛ 2017همکاران، 

 د.ها هستنآن یريادگیو  شرفتيآموزان و پدانش یسازگار

مترادف  ميکاربرد مفاه و صورت گرفته است فرهنگ مدرسه از یمتفاوت یهایپردازمفهوم

جامع،  یفیبه تعر یابيدست دست نیاز ا یاصطالحاتو  3، رسم و سنت2همچون جو یاگسترده

؛ نقل از راهپيما، 1986) ونگلرتفرهنگ مدرسه را دشوار ساخته است. فور توافق از موردهماهنگ و 

 انضباط ةنيمدرسه در زم یاعضا یو باورها هادگاهیها، دبر نگرشفرهنگ مدرسه را مشتمل (، 1399

آموزش  تيفيبه ک توجه ق،ياحترام به توف ها، احساس تعلق به مدرسه،و انسجام مدرسه، وضوح نقش

 یجانبه در حل مسائل مدرسه تلقهمه یهمکاراعضا و  نيب انهیگراتیاز جان  پرسنل، روابط حما

، وجود هنجار احترام و 4تعلقاحساس  زانيم رافرهنگ مدرسه  (1997) و ساد نزيگيه. کرده است

فرهنگ مدرسه  بر این اساس، .کنندیم فیتعرمثبت درون مدرسه  یفردنيمراقبت و ارتباطات ب

آموزان و دانش تعامالت ةنحو و تيفکي گر،یکدیآموزان با دانش ارتباط ةحون بيانگر چهار بعد است:

 مطالعات .یها و امکانات آموزشارائه فرصت یگونگچو  مدرسه در مقررات تیاعر زانيم ،معلمان

 و یريادگی اقياز مدرسه، اشت تیرضا ،یليفرهنگ مدرسه بر انتظارات تحص دهندیمختلف نشان م

 (. 2011 ودر،ی و کالمم ؛ 1398و بهادری،  موحدصفایی برای مثال،) گذاردیمتأثير  یليعملکرد تحص

 از( و 2004 سلو،ي)س کنندیم فراهم ار یريادگی تداوم یبرا محکم یانيبن ،یآموزش یهاطيمح

که چگونه  اموزنديب دیبا آموزاندانش کشد،یر طول نمتمام عم یبرا یآموزش رسم جیآنجا که نتا

 چنانچهه کدر این راستا، اعتقاد بر آن است را تجربه کنند.  یريادگیمثبت به  یو نگرش رنديبگ ادی

ر آن و ناموفق د یبر آن حاکم بوده و تجارب منف یکنند که جو نامناسب ليتحص ییهاطيدر مح هاآن

 (.2004 سلو،ينخواهند داشت )س یريادگیبه ادامه  یلیند، تماشاب داشته طيمح

 تشرفيداشته باشد و پ انیدانشجو یباورها و رفتارها بر یتوجهتأثير قابل تواندیم زين دانشگاه

 و اردگام برد دیعصر جد راتييبا بروز تغ راستاهم دیبا نهاد نیا .کند نييها را تعآن شرفتيپعدم ای

سع سعهمادام یريادگیبه  شیگرا ةبا تو ساختار تو  و کند ادجیا افراد یريادگی متداو یبرا یاالعمر، 

 ،دهد )سندن یاری یاحرفه یدر زندگ خود ازيموردن دانش یبازساز و عهتوس ل،يتکم یبرا را هاآن

 تسين روشن هنوز العمرمادام یريادگی توسعه در ما کشور در خصوصبه دانشگاه نقش اما(. 2018
مورد  العمرمادام یريادگی به انیدانش  جو شیگرا در آن بر حاکم طیش  را تأثير و( 1391 ،ی)کوچک

س ست یبرر ساس، نی. بر اقرار نگرفته ا شناختی اجتماعی و پژوهش ا شين با تکيه بر نظریه  های پي

صيلی و یادگيری،  شرفت تح سه بر پي ضر، در مورد تأثير فرهنگ مدر رهنگ فسازه در پژوهش حا

                                                           
1. school culture 
2. climate 
3. ambiance  
4. affiliative  
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شگاه به  نیت. اگرف قرار توجه موردالعمر مادام یريادگیبه  شیگرا ندیشاياز عوامل پ یکی عنواندان

 حضور از یشاخصعنوان ( در مورد فرهنگ مدرسه و به1997) دو سا نزيگيه دگاهیسازه بر اساس د

 گرفتهر نظ در دانشگاه درون یآموزش یهافرصت و یفرد نيبروابط مراقبت در  ها،ارزش ،هنجارها

هم، روابط  چگونگی روابط دانش  جویان با که چهار بعد حمایت اجتماعی از جمله، اس  ت ش  ده

ها و امکانات آموزش  ی و انتظارات هنجاری یا ميزان دانش  جویان، چگونگی ارائه فرص  ت-اس  اتيد

 .(1399 ما،ي)راهپرعایت قوانين در دانشگاه را در بردارد 

 یسع العمر،مادام یريادگی به شیگرا نييتب یبرا حاضر پژوهش شده،مطرح مطال  به توجه با

عصر  در مهم مسائل از یکی العمرمادام یريادگی رایز دارد، آن ییربنایز سازوکار نمودن روشن در

 است وابسته طیشرا و هاحوزه تمامافراد در  یريادگیبه  کشورها یو بقا رودیشمار محاضر به

العمر انجام شده است، مادام یريادگیبه  شیگرا نهيدر زم ییها(. هر چند پژوهش2015)توماس، 

 دنيرس یرو، برانیاازگرفته شده است.  دهیناد نيشيپ یهادر پژوهش یعوامل اجتماع یلکن بررس

 یهاشالعمر به پژوهمادام یريادگیبه  شیگرا نهيدر زم یو رفع خأل پژوهش قيمعتبر و دق جیبه نتا

از عوامل  یآگاه عالوه،هب. افتیدست  یبهتر نييها به تبآن جینتا بر هياست تا بتوان با تک ازين یشتريب

در  تيتربوميتعل گذاراناستيس یالعمر برامادام یريادگیبه  شیگرا سازنهيزم یو اجتماع یشناخت

 هيدارد. با توجه به مباحث مطرح شده، نگاه پژوهش حاضر با تک تيت اثربخش اهممداخال یراستا

ميان  یروابط ساختار یآن است که به بررس شده برانجام یهاپژوهشو  شناختی اجتماعی هیبر نظر

ر د بپردازد. انیدر دانشجو یخودکارآمد یالعمر و باورهامادام یريادگیبه  شیگرا دانشگاه، فرهنگ

 های پژوهش حاضر به شرح زیر است: راستا، فرضيه این

 العمر است.کننده گرایش به یادگيری مادامبينیشدانشگاه پي. فرهنگ 1

 تحصيلی است. خودکارآمدی کنندهبينیش. فرهنگ دانشگاه پي2

 کند.بينی میخودکارآمدی تحصيلی گرایش به یادگيری مادام العمر را پيش .3

قش العمر نفرهنگ دانشگاه و گرایش به یادگيری مادام ة بينخودکارآمدی تحصيلی در رابط .4

 . دهدیپژوهش را نشان م پيشنهادیمدل  1شکل  ای دارد. واسطه

 

 

 

 

 
فرهنگ 

 دانشگاه

گرایش به یادگيری 

 العمر مادام

خودکارآمدی 

 تحصيلی

 . مدل پيشنهادی پژوهش1شکل 
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 3. در پژوهش حاضر، متغيرها از نوع مکنوناست 2از نوع همبستگی 1این پژوهش توصيفی طرح

واسطه و عنوان متغير ، خودکارآمدی تحصيلی به4زابرونعنوان متغير و شامل فرهنگ دانشگاه به

 .بود 5زاعنوان متغير درونالعمر بهگرایش به یادگيری مادام

 کنندگان پژوهششرکت

کارشناسی دانشگاه شيراز  دورةجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کليه دانشجویان سال چهارم 

مورد مطالعه  تعداد افراد نمونهمشغول به تحصيل بودند.  1400-1401 که در سال تحصيلی هستند

برابر تعداد پارامترهای مدل انتخاب گردید.  20تا  10 حداقل مبنی بر (2011کالین )نظر بر اساس 

( بودند که به روش مرد 172و  زن 208دانشجو ) 380کنندگان، تعداد شرکت بر این اساس،

های انشکدهد از کليه فهرستی . به این ترتي  که ابتداانتخاب شدندای ای چندمرحلهگيری خوشهنمونه

علوم پایه، کشاورزی، هنر، ادبيات و علوم  دانشکده علوم مهندسی، 6دانشگاه شيراز تهيه شد و سپس 

آموزشی  تصادف دو گروهبهدانشکده . سپس، از هر ندشناسی انتخاب شدانسانی و علوم تربيتی و روان

طور وزشی ی  کالس بهگروه آموزشی بودند. آنگاه از هر گروه آم 12انتخاب شد که در مجموع، 

عنوان نمونه آماری فوق به هایحاضر در کالس دانشجویان شد. در نهایت، کلتصادفی انتخاب 

 یابی معادالت ساختاریها با استفاده از روش مدلپژوهش انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده

 تحليل شد. AMOSافزار نرم 21در نسخة 
 پژوهش هايابزار

 توسط گور 6العمرمقياس گرایش به یادگيری مادام: العمرگرايش به يادگيري ماداممقياس 

و گشودگی به  7( ساخته شد و دارای دو مولفه است: تمایل به یادگيری2016) ان و آرسالغاردو

ر دها گویهکنندگان ميزان موافقت خود را با گویه است و شرکت 17 برده دارایمقياس نام. 8شرفتيپ

)کامالً موافقم( مشخک نمودند. در این مقياس  5)کامالً مخالفم( تا  1ای ليکرت از گزینه 5مقياس 

استفاده  با گانمقياس توسط سازندپایایی ضری  شوند. گذاری میصورت مثبت نمرههها بتمام گویه

همچنين روایی مقياس با استفاده از روش تحليل گزارش شده است.  86/0 از روش آلفای کرونباخ

ان و غاردو )گور است احراز شدهعامل  2 و استخراجهای اصلی عاملی اکتشافی به روش مؤلفه

ای مقياس، از تحليل عاملی تأیيدی (. در پژوهش حاضر برای سنجش روایی سازه2016آرسال، 

های خود بارگذاری شدند و وجود در عامل هااستفاده شد. بر اساس نتایج تحليل عاملی، همه گویه

                                                           
1. descriptive 
2. correlational 
3. latent 
4. exogenous 
5. endogenous 
6. Lifelong Learning Tendency Scale 
7. willingness to learn 
8. openness to improvement 

 روش پژوهش
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های نيکویی برازش مؤید برازش مطلوب مدل بود. شاخک دو عامل مورد تأیيد قرار گرفت. شاخک

بود.  PCLOSE، 81/0و مقدار  04/0برابر  RMSEA، شاخک 74/1مجذور کای به درجه آزادی 

، GFIد. همچنين، شاخک حاصل ش 95/0و  98/0، 98/0به ترتي   NFIو  CFI ،IFIهای شاخک

د ش دست آمد. برای بررسی پایایی مقياس از ضری  آلفای کرونباخ استفاده به TLI ،97/0و  95/0
و  89/0، 88/0که ضری  آلفا برای گرایش به یادگيری، گرایش به پيشرفت و کل مقياس به ترتي  

  دست آمد.ه ب 92/0
ایلروی م   1مقياس خودکارآمدی تحصيلیدر مطالعه حاضر از  مقياس خودکارآمدي تحصيلی:

ای از کاماًل درجه 7ليکرت  طيفگویه است و بر اساس  10که دارای  ( استفاده شد2002) و بانتينگ

سازمانها و به ارزیابی رفتارها، برنامه ( تنظيم شده است. این مقياس7( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

ایلروی و بانتينگ . پایایی این مقياس توسط م پردازدو دانشجویان می آموزاندهی تحصيلی دانش

بررسی  منظور، بههمچنينگزارش شده است.  81/0( با استفاده از ضری  آلفای کرونباخ 2002)

نشان از  آمدهدستههای بشاخکاز تحليل عاملی تأیيدی استفاده شده که  این مقياسسازه  روایی

 (1391)لواسانی غالمعلیورزنه و ی، یزدانیالهذبيحدر ایران،  .ها داردبا داده مقياسبرازندگی مناس  

رازندگی ب مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشانگرتأیيدی  یتحليل عامل روایی مقياس را با استفاده از

دی خودکارآم مقياسپایایی ضری  در این مطالعه، همچنين  بود. مقياست  عاملی این مناس  مدل 

. در پژوهش حاضر، روایی سازه با استفاده از تحليل محاسبه شد 70/0نباخ برابر با وبه روش آلفای کر

بارگذاری شدند  ها در عاملگرفت. نتایج مؤید آن بود که همه گویهمورد بررسی قرار عاملی تأیيدی  

ؤید برازش مطلوب مدل های نيکویی برازش مو وجود ی  عامل مورد تأیيد قرار گرفت. شاخک

و مقدار  05/0برابر  RMSEA، شاخک 14/2بود. شاخک مجذور کای به درجه آزادی 

PCLOSE ،31/0 های بود. شاخکCFI ،IFI  وNFI   حاصل شد.  96/0و  97/0، 97/0به ترتي

به دست آمد. برای بررسی پایایی مقياس ضری  آلفای  TLI ،96/0 و GFI ،97/0همچنين، شاخک 

  دست آمد.ه ب 84/0خ مورد استفاده قرار گرفت و ضری  کرونبا

مقياس فرهنگ  یافتهنسخه تغيير و انطباق 2مقياس فرهنگ دانشگاه مقياس فرهنگ دانشگاه:

برای سنجش فرهنگ مدرسه ساخته شد. مقياس  (1997توسط هيگينز و ساد )است که  3مدرسه

های حاکم بر مدرسه، ميزان حاکميت مساوات، هنجارها فرهنگ مدرسه با تمرکز بر باورها و ارزش

 26مقياس فرهنگ دانشگاه از  کند.آموزان ارزیابی میهای حاکم بر مدرسه را از نظر دانشو ارزش

گویه(،  7دانشجو )-گویه(، ارتباطات استاد 7جاری )گویه ساخته شده است که چهار بعد انتظارات هن

کند. گيری میگویه( را اندازه 7های آموزشی )گویه(، و فرصت5ارتباطات دانشجویان با یکدیگر )

                                                           
1. Academic Self-Efficacy Scale 
2. University Culture Scale 
3. School Culture Scale 
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نمره  شود.انجام می )هميشه( 4)هرگز( تا صفر  این مقياس بر اساس طيف ليکرت ازگذاری نمره

بيانگر فرهنگ  4شود. نمره حاصل می 26تقسيم بر  هاویهگجمع نمره از حاصل نامبرده کلی مقياس

(. پایایی مقياس توسط سازندگان 1399است )راهپيما، منفی  فرهنگ ةدهند نشان صفر مثبت و نمره

و برای کل مقياس  82/0تا  77/0ها در دامنه مقياسردهبا استفاده از ضری  آلفای کرونباخ برای خ

اکتشافی مورد بررسی قرار گزارش شده است. روایی مقياس نيز با استفاده از تحليل عامل  85/0

فرهنگ مقياس در ایران، روایی  (.1997هيگينز و ساد، ) گردیدگرفت و وجود چهار عامل تأیيد 

ج قرار گرفت. نتای تأیيدی مورد بررسی یاز تحليل عامل( با استفاده 1399دانشگاه توسط راهپيما )

ارتباط دانشجویان با ند از: اکه این چهار عامل عبارت را مورد تأیيد قرار داد عامل وجود چهار

(، 74/0تا  55/0(، ارتباط اساتيد با دانشجویان )با بار عاملی 87/0ا ت 53/0یکدیگر )با بار عاملی 

. (84/0تا  48/0های آموزشی )با بار عاملی ( و فرصت70/0تا  57/0املی انتظارات هنجاری )با بار ع

ای مقياس، از تحليل عاملی تأیيدی استفاده شد. نتایج در پژوهش حاضر برای سنجش روایی سازه

های خود بارگذاری شدند و وجود چهار عامل ها در عاملتحليل عاملی مؤید آن بود که همه گویه

های نيکویی برازش مؤید برازش مطلوب مدل بود. شاخک مجذور ت. شاخکمورد تأیيد قرار گرف

بود.  PCLOSE ،25/0و مقدار  06/0برابر  RMSEA، شاخک 39/2کای به درجه آزادی، 

، GFIحاصل شد. همچنين، شاخک  90/0و  94/0، 94/0، ترتي به NFIو  CFI ،IFIهای شاخک

پایایی مقياس ضری  آلفای کرونباخ مورد استفاده برای بررسی  دست آمد. به TLI ،92/0و  90/0

ارتباط اساتيد با دانشجویان،  برای هر ی  از ابعاد ارتباط دانشجویان با یکدیگر، قرار گرفت که

، 87/0، 86/0، 87/0 ی ضر ترتي آموزشی و نمره کل مقياس به هایفرصت انتظارات هنجاری،

  دست آمد. به 94/0و  90/0
 

 هايافته
 هایهای پرت و دادههای اوليه )بررسی دادهگری اوليه دادهپيش از آزمون مدل پيشنهادی، غربال

 هایهای پژوهش، مفروضهگرفت تا اطمينان حاصل شود که داده رفته( مورد بررسی قراردستاز

یابی های اصلی مدلکند. پس از آن، مفروضهیابی معادالت ساختاری را برآورده میبنایی مدلزیر

خطی چندگانه و نرمال بودن( مورد بررسی قرار گرفت و سپس مدل معادالت ساختاری )هم

های کجی و کشيدگی ها از شاخکپيشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی نرمال بودن داده

تا   -082/0ی  کشيدگی از او دامنه ضر -059/0تا  -028/0ی  کجی از ااستفاده شد. دامنه ضر

بيانگر آن است که توزیع  1بود. مقدار ضرای  کجی و کشيدگی متغيرهای پژوهش کمتر از  034/0

مل و تورم واریانس های تحداری با توزیع نرمال ندارد. همچنين، آمارهمتغيرهای پژوهش تفاوت معنی

خطی چندگانه متغيرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر شاخک تحمل برای بررسی هم
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ست. شاخک آماره تورم ا خطی چندگانه متغيرهاهمعدممؤید بود و  85/0تا  48/0  آمده ازتدسهب

ها خطی چندگانه دادههمعدمو بيانگر  است 10بود که کمتر از  86/2تا   29/1واریانس متغيرها از 

  آورده شده است. 1در جدول  متغيرها های توصيفیاست. شاخک

 

 متغيرهای پژوهشهای توصيفی شاخک .1جدول 
 نمره حداکثر نمره حداقل انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

 25 6 2/3 18 همبا  ارتباط دانشجویان .1

 35 7 4/3 25 دانشجو–تاداس ارتباط .2

 35 7 5/4 22 هنجارها .3

 35 7 4/4 25 فرصت .4

 70 25 8 52 خودکارآمدی .5

 30 14 6/3 25 تمایل به پيشرفت .6

 55 24 7/5 44 تمایل به یادگيری .7

 
طور که مشاهده ضری  همبستگی بين متغيرهای پژوهش است. همان ةدهندنشان 2جدول 

های گرایش به های فرهنگ دانشگاه با خودکارآمدی تحصيلی و همچنين مؤلفهشود، همه مؤلفهمی

 العمر ارتباط مثبت دارند. یادگيری مادام

 

  پژوهش شدهمشاهده رهایيصفر متغماتریس همبستگی مرتبه  .2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

       1 همبا  ارتباط دانشجویان .1

      1 65/0* دانشجو–تاداس ارتباط .2

     1 65/0* 57/0* هنجارها .3

    1 58/0* 67/0* 61/0* فرصت .4

   1 36/0* 37/0* 43/0* 37/0* خودکارآمدی .5

  1 58/0* 40/0* 27/0* 37/0* 40/0* تمایل به پيشرفت .6

 1 72/0* 74/0* 40/0* 34/0* 42/0* 40/0* تمایل به یادگيری .7
*P<0/01   

 
داری مسيرهای مربوط به مدل معنی آمده است. 2گيری نيز در شکل مدل ساختاری و مدل اندازه

 مکنون مربوط به خود است.گيری بيانگر آن است که هر زیرمقياس معرف متغير اندازه
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  شدهآزموننهایی . مدل 2شکل 

 

، df2X ، 96/0= GFI/ =2/1)ش مدل های برازشاخکبررسی مدل پژوهش، و با در ادامه، 

96/0= CFI ،91/0 =AGFI، 054/0= RMSEA 26/0، و= PCLOSE نشان دادند که مدل )

 .پژوهش حاضر از برازش مطلوبی برخوردار است

. بر ارائه شده است 3مستقيم و کل متغيرهای پژوهش در جدول عالوه، اثرات مستقيم، غيربه

، نتایج حاکی از آن است که فرهنگ دانشگاه گرایش به یادگيری 3اساس اطالعات مندرج در جدول 

طور مثبت را به( p  ،54/0=β<001/0)( و خودکارآمدی تحصيلی p ،10/0 =β<001/0العمر)مادام

نشان  هاافتهعالوه، یبهشود. کند. بنابراین، فرضيه اول و دوم پژوهش تأیيد میبينی میدار پيشو معنی

بينی يشدار پطور مثبت و معنیالعمر را بهدهند که خودکارآمدی تحصيلی گرایش به یادگيری ماداممی

 که بيانگر تأیيد فرضيه سوم پژوهش است.  ،(p ،81/0 =β<001/0کند )می

 

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 هنجارها

 هافرصت
 تمایل به یادگیری

فرهنگ 

 دانشگاه

3 

5 

2 

6 4 7 

8 

1 

R2= 0/30 

9 

10 

گرایش به یادگيری 

 العمرمادام
 تپیشرف هبی گشودگ

**45/0 

 روابط استاددانشجو

 روابط دانشجویان

R2=0/75 **P<0/001 

**10/0 
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اثر  مسير

 مستقيم

سطح 

 داریمعنی

اثر 

 ممستقيغير

سطح 

 داریمعنی

 اثر کل

 54/0 - - 001/0 54/0 فرهنگ دانشگاه خودکارآمدی تحصيلی

 54/0 04/0 44/0 001/0 10/0 العمرگرایش به یادگيری مادام -فرهنگ دانشگاه

 81/0 - - 001/0 81/0 عمرالگرایش به یادگيری مادام-خودکارآمدی تحصيلی

 
قيم، طور غيرمستفرضيه چهارم پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ دانشگاه بههمچنين، بررسی 

برآورد و  برای کند.بينی میالعمر را پيشو از طریق خودکارآمدی تحصيلی گرایش به یادگيری مادام

های افتهاستفاده شد. ی AMOSافزار استراپ در نرمقيم از آزمون بوتداری مسير غيرمستتعيين معنی

گ فرهن ة بيندر رابطای نقش واسطه یليتحصخودکارآمدی نشان داد که  استراپز بوتحاصل ا

بين شيپ یرهاي. در مجموع متغ(p ،44/0=β<008/0 (داردالعمرگرایش به یادگيری مادامو  دانشگاه

 .دکردن نييتبالعمر را درصد از واریانس گرایش به یادگيری مادام 75موجود در مدل 

 گيرينتيجهبحث و  
 یريادگی به شیگرا و دانشگاه فرهنگ نيب یساختار رابطه یبررس پژوهش، نیا انجام از هدف

 شیراگ دانشگاه فرهنگ پژوهش، یهاافتهی با مطابق. بود یليتحص یخودکارآمد واسطه با العمرمادام

 ،یو دس انری ؛1997 بندورا،) ینظر یمبان با افتهی نیا. کندیم ینيبشيپ را العمرمادام یريادگی به

خوان دانند همگذار بر رفتار یادگيری میکه عوامل محيطی را عاملی تأثير (2007گرو؛ م ؛ 2000

 ،یو عبدل یانيکذ؛ 2021 چابا،ید ؛2020 تاس،) نيشيپ هایاست. همچنين، این یافته با نتایج پژوهش

برای مثال، نتایج پژوهش یو  است. سوهمنيز ( 2020، و همکاران وی؛ 2021و همکاران،  کلم؛ 1396

دانشجویان با هم و با اساتيد که منجر به افزایش هيجان مثبت  ( نشان داد تعامل2020و همکاران )

 ( نيز در پژوهش خود نشان2020مثبت دارد. تاس ) ها تأثيرآن 1شود بر پایداری در یادگيریها در آن

آموزان باعث افزایش مشارکت دانش معلم تنبيهی از سویپاس  عدمو مثبت  داد دریافت بازخورد

سازد. پژوهش ذکيانی و عبدلی العمر توانمند میها را برای یادگيری مادامشود و آندر یادگيری می

 ( نيز بيانگر رابطه مثبت فرهنگ مطلوب مدرسه با عملکرد تحصيلی بود.1396)

ندگان شناختی رفتاری، ارتباط صميمی یادگيرتوان گفت بر اساس نظریه در تبيين این یافته می

م، رفتارهایی مانند ابراز تأیيد معل یادگيرنده، از جملهو همچنين، ارتباط مطلوب معلم با  با یکدیگر

های اجتماعی و موقعيتی را آموزان، انگيزههای عالقه و احترام او به دانشبازخورد مثبت و نشانه

ی انگيزش یادگيری و ميزان مشارکت یادگيرنده در فرایند یادگير بر کند و بيشترین تأثير رافراهم می

                                                           
1. learning persistence 

 اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهای پژوهش .4جدول 
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 است داده نشانی اجتماعی شناخت هینظر بر متمرکز مطالعات(. از سوی دیگر، 1986دارد )بندورا، 

 شدت به بافتبه است العمرممادا یريادگی یاصل یکه از اجزا یريادگی یميخودتنظ ندیفراکه 

 شده توسطایجادانگيزه  نداه نشان دادهاست ک نیادر مطالعات  نیا اهميت. وابسته است یتماعاج

 رشد و توسعه به رندگانيادگی توسط حمایت اجتماعی اجتماعی مطرح شده و دریافتهای مشوق

تبع آن، افزایش تعهد یادگيرنده به یادگيری بيشتر و مشارکت بيشتر در رفتارهای خودتنظيمی و به

 شرفتيپ بامحيط اجتماعی  تأثير(.2017، دیتوزیمرمن، شان  و دیبنهشود )فرایند یادگيری منجر می

های بيشتر و توانایی و یادگيرندگان با کس  مهارت رودینم نياز ب مهارت کس یادگيری و 

رد و ه رابطه متقابل فبای که با توجه گونهبه آن تکيه دارند. به ، همچنانخودتنظيمی در یادگيری

های خود را ها و راهبردمهارتدهد محيط بر اساس این نظریه، خودتنظيمی به فراگيران اجازه می

هبود و ضمن انطباق با شرایط، به بای تطبيق دهند و با تغيير شرایط شخصی و زمينه مندنظامطور به

 بابر این اساس، اعتقاد بر آن است که  (.2019،  اوغلو و اُنورکازی ) رشد مستمر خود ادامه دهند 

ی برا راها آموزان، آندانش یميضمن تأثير بر خودتنظ توانیم ،یريادگی یبرا یطيمح طیشرا بهبود

 .(2010)شان ،  کرد آماده درس کالس از فراتر هم و کالس در هم بهتری ريادگی

توان انتظار داشت وجود فرهنگ مطلوب که ارچوب شناختی اجتماعی میهبنابراین، بر اساس چ

تقابل و های احترام متيد، هنجاراسا-بيانگر مطلوب بودن ارتباط دانشجویان با هم، ارتباط دانشجویان

به یادگيری در حوزه تخصصی خود را افزایش  دانشجویانهای آموزشی است، انگيزه و تمایل فرصت

با درونی کردن انگيزه و گرایش به یادگيری، در مسير عمق بخشيدن به کس  دانش  هاآندهد و می

 دارند. میدر این زمينه گام بر

 العاتاط و مشاوره افتیدر گران،ید مشاهده باافراد  نظریه شناختی اجتماعی،مطابق با  عالوه،به

 و گران،ید با خود تيموقع دادن ارتباط گران،ید نظرنقطه و دگاهید از اطالعات درا گران،ید از

از آنجا که (. 2003 س،ي)بول گيرندمی ادی رهيغ و هاپروژه انجام در گریکدی با سازندهی همکار

 هایکالسهم واز مراجع متعدد مانند معلمان  یرسمريو غ یرسم یريادگی شامل العمرمادامی ريادگی

 یرسمريغ یهایريادگی نیشدن دانشجو در ا ريو امکان درگ لیتما یمطلوب فرهنگ طیشرا، است

 .دهدیم شیرا افزا

 یليتحص یخودکارآمد دانشگاه، فرهنگاز آن است که  یپژوهش، حاکی هاافتهی از گریدی کی

(، 2021) کلم و همکاران هایاین یافته با نتایج پژوهش کندیم ینيبشيپطور مثبت و معنادار را به

(، وانگ و 2020برگ و شوآبسکی )س( زای2021دیچابا )(، 2020(، تاس )2020یو و همکاران )

محيط آموزشی ( که نشان دادند عواملی مانند جو مدرسه، 2015و همکاران )جی ان(، 2017همکاران )

مدی آموزان با هم با خودکارآآموز و ارتباط دانشدانش-ط معلمخودمختاری، رواب ةکنندیتحما

های مطلوب محيط تحصيلی (، ویژگی1997ا )بندور باور به سو است.، همهستندتحصيلی مرتبط 



 

 

 

 

 60  العمر با واسطه ...رابطه فرهنگ دانشگاه و گرایش به یادگیری مادام

 

ارائه بازخورد و  باز و صادقانه ارتباط وجود رنده،يادگی یهادگاهید به توجه رش،یپذ و درا اميپ مانند

؛ 1997 بندورا،) شوندیم قلمدادی خودکارآمد شیافزا مهمی راهبردهااز  رندگانيادگی بهسازنده 

فرهنگ مطلوب دانشگاه که با ابعادی مانند تعامل  . بر این اساس،(2006 کاب،م  و سيمارگول

بل هنجارهایی مانند احترام متقاهم، روابط مناس  اساتيد با دانشجویان، رعایت  مطلوب دانشجویان با

شود، با فراهم ساختن شرایط فوق، های آموزشی برابر برای دانشجویان مشخک میو ارائه فرصت

 دهد.خودکارآمدی دانشجویان را افزایش می

 شیراگ یقو نيبشيپ یليتحص یخودکارآمدکه  است آن از یحاک پژوهش یهاافتهی ن،يهمچن

آبادی، ميرمهدی و مرآتی خميس (،2018ی )ادمون های پژوهشکه با یافته استالعمرمادام یريادگی به

مبنی بر رابطه مثبت باورهای  (2019) اوغلو و اُنورکازی ( و 1396) فرزادی و یسوار، (2021)

در تبيين این یافته . سو استالعمر همخودکارآمدی عمومی و تحصيلی با گرایش به یادگيری مادام

 مطرح العمرمادام یريادگی یاصل شرط عنوانبه یريادگیو کنترل بر  تيعامل احساستوان گفت می

 ،العمرمادام یريادگی ندیاست که فرد در فرا یضرور(. چرا که 2015، و پالسون )پاترسون است شده

یم اجهمو آن با که را یمشکل هر بتواند تا باشد داشته اعتماد در کنترل و مدیریت شرایط خود به

 ییتوانا از فرد یابیخودارزی، اجتماعی شناخت هینظر(. 2019،  اوغلو و اُنورکازی ) کند حل ،شود

رین عامل مؤثر بر عامليت فرد مطرح کرده عنوان مهمتی را بهخودکارآمد یباورها ،یعبارتهب ای خود

 ندهیآ اعمال بر فرد ةشدادراا کنترل زانيم انگريباست. بندورا معتقد است باورهای خودکارآمدی 

ا تعيين او ر موفقتالش، پشتکار و عملکرد  ف،یمانند انتخاب وظااو  زيآمتيموفق یرفتارهاو  است

 خود یهاییتوانا به که یرندگانيادگی با سهیمقا دردر حوزه تحصيلی نيز  .(2006بندورا، ) کندمی

 شتريبانگيزه باالیی برای یادگيری دارند،  با خودکارآمدی تحصيلی باالتر، آموزاندانش دارند، ش 

و در موقعيت  کنندمی یغلبه بر مشکالت پافشار یبرا کنند،یم تالشبيشتر  شوند،یم فيتکال ريدرگ

به اعتقاد بندورا،  عالوه،به (.2010، شان ؛ 1997، )بندورا کنندمیتحصيلی، پيشرفت را تجربه 

 1باالتری برخوردارند، راهبردهای استقالل یادگيریآموزانی که از خودکارآمدی تحصيلی دانش

، این افراد قادرند عملکرد یادگيری خود را مستقالنه عبارتیبرند. بهکار می موفقيت بهبيشتری را با 

نند، های یادگيری مناس  را انتخاب کپيش ببرند، اهداف یادگيری را تعيين کنند، راهبردها و  تکني 

یادگيری خود را ارتقا دهند، و پيشرفت خود  هاینظر قرار دهند، تواناییتحترا روند یادگيری خود 

 های فراترتوانند حتی در موقعيت(. بنابراین، این افراد می2016و همکاران،  زوبگيرند ) را زیر نظر

(، ویژگی که 2003)بندورا و الا،  از محيط آموزشی نيز به آموزش خود بپردازند و پيشرفت کنند

 شود. العمر دیده میراد یادگيرنده مادامدر اف

                                                           
1. learning autonomy 
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وه بر عال دانشگاه فرهنگمعلوم شد که  یابی معادالت ساختاری،مدل جیدر ادامه و با توجه به نتا

 را العمرمادام یريادگی به شیگرا یليتحص یخودکارآمدو با واسطه  ميرمستقيطور غبه م،يمستق ريمس

 هب شیگرا دانشگاه، فرهنگ مطلوب سطوح گر،یعبارت د به. کندیم ینيبشيپ معنادار و مثبت طوربه

 . کرد ینيبشيپی تحصيلی خودکارآمد شیافزا قیرا از طر العمرمادام یريادگی

نظریه شناختی اجتماعی، عملکرد انسان را در ی  ساختار ارتباط متقابل عوامل محيطی، فردی 

 هایراستا، مشوق نیا در(. 2006)از جمله افکار و باورهای فردی( و رفتاری در نظر دارد )بندورا، 

و تجارب  مانند هيجانات مثبت، تجارب مستقيم شناختی ناشی از محيطحاالت روان ،یعاجتما

روابط  یسطوح باال ادراا. (1997هستند )بندورا، احساس خودکارآمدی  ای از منابع مهممشاهده

که از فرهنگ مطلوب در دانشگاه  یآموزشفرصت مناس  و ارائه  عدالتو  یبرابر وجودمطلوب، 

 و مثبت وردبازخ مانند ییهایژگیو با که است یطيکننده محمنعکس ،(1399)راهپيما،  شودیم یناش

 یاجتماع یشناخت هیاساس نظر برو  شودمی مشخک محراو  کنندهتیحما جو  ی در تعامل

شناختی الزم برای افزایش خودکارآمدی تحصيلی افراد را فراهم های اجتماعی و حاالت روانمشوق

به  خود ارزش قائل باشد، یهایتوانمند یبرا چه فردنچنا (.2010؛ شان ، 1997سازد )بندورا، می

به بداند، کنترلتحترا  یليتحص طیدر شرا مختلف یدادهایباشد و روداشته باور  خود یهاییتوانا

کند، یادگيری با اطمينان نگاه میبرای به هر تالش  برخوردار باشد، ییباال از خودکارآمدیبيان دیگر 

 تأکيد بندوراموضوع،  نیتأیيد ا در (.2003)دری ، دارد انگيزه و در هر مکان و زمانی برای یادگيری 

فراهم  مطلوبی در بافت آموزشی طیشرا که باشد یاگونه هب دیبا یرسم آموزش هدف که کندیم

 پرورش و ميتعل تداوم امکان تا ندمجهز شو یو عالقه درون یخودکارآمد یشود که افراد به باورها

 (.2006، 1997، بندورا) شود فراهم هاآن یبرا یزندگ طول در خود

ان العمر را نشگذار بر گرایش به یادگيری مادامی پژوهش نقش عوامل تأثيرهادر مجموع، یافته

ای زمينهعنوان ها بهتأمل است. زیرا امروزه دانشگاهن، نقش فرهنگ دانشگاه بسيار قابلدر این ميا داد.

 عالیآموزشو  روندشمار میالعمر بهمادامسعه یادگيری در راستای توصالحيت کليدی برای کس  

های پيشين العمر تغيير کند. اگرچه در پژوهشبرخی نيازهای یادگيرندگان مادامسویی با همباید در 

برخی عوامل محيطی و فردی بر پيشرفت تحصيلی مورد بررسی قرار گرفته است، اما پژوهش حاضر 

، با بررسی نقش همزمان عوامل فردی برای نخستين باردانشگاه، به اهميت فرهنگ  عالوه بر توجه

 توسعه مطالعات قبلی پرداخته است. العمر، به بسط و و اجتماعی بر گرایش به یادگيری مادام

ژوهش پ ، اینلحاظ نظریبه است. تيحائز اهمکاربردی و  یپژوهش حاضر از دو جنبه نظر جینتا

گذار است که در آن توالی جدیدی از عوامل اجتماعی و شناختی تأثير اجتماعی مؤید نظریه شناختی

گرفت و توانست در جهت تبيين گرایش به یادگيری  نظر قرارمدالعمر یادگيری مادامبر گرایش به 

تربيت باشد. وگشای متصدیان امر تعليمتواند راهالعمر گام بردارد. در عمل نيز نتایج پژوهش میمادام
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ایند گرایش تواند با تأثير بر عوامل پيشها میای مبتنی بر این یافتههای مداخلهبرنامه تي  کهاین تر به

د و گذار باشالعمر در جهت ترغي  افراد به یادگيری مداوم در سراسر زندگی اثربه یادگيری مادام

راه افزایش مشارکت افراد  نظرانن مطل ، صاح مقدمات توسعه کشور را فراهم کند. در تأیيد ای

د ندانها میدر یادگيری و دستيابی به پيشرفت را مستلزم اصالح شناختی انتظارات خودکارآمدی در آن

آموزشی نيز در نظریه شناختی  (. از سوی دیگر نقش محيط2006؛ پکران، 2003)بندورا و الا، 

ژوهش حاضر، و نتایج پ يه بر این نظریهاجتماعی بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است. بنابراین، با تک

العمر در تمرکز بر فرهنگ بخشی از مداخالت مورد نياز برای افزایش گرایش به یادگيری مادام

 دانشگاه و باورها و الگوهای فکری دانشجویان قرار دارد. 

از آن باید  یاستنباط علّدر  ، به همين دليل،بودی همبستگ یهااز نوع پژوهش حاضر پژوهش

 های آتی،شود در پژوهشیم شنهاديپ تیمحدود نیبا در نظر گرفتن ا .را مالحظه کرداحتياط جان  

که در آن امکان پيگيری افراد وجود دارد. در مطالعه  اجرا شودطولی  یهاطرح در قال  طرح نیا

العمر مورد بررسی ، روابط فرهنگ دانشگاه، خودکارآمدی تحصيلی و گرایش به یادگيری مادامحاضر

ابتدا در مدرسه برخی راهبردهای یادگيری و عادات  آموزانقرار گرفت. با این حال، از آنجا که دانش

خصوص در دوران تحصيل ها و بهیادگيری بعدی آن شدت بردهند که بهرا یاد گرفته و توسعه می

ر افراد نيز د راهبردهای یادگيری های آتیشود در پژوهشگذارد، پيشنهاد میدر دانشگاه تأثير می

 ها مورد بررسی قرار گيرد.مدل

 منابع

 فارسی الف.

 زشيو انگ یخودکارآمد یرابطه ساده و چندگانه باورها(. 1396فرزادی، فاطمه ) و سواری، کریم

کاربردی روان هایفصلنامه پژوهش. انیالعمر دانشجومادام یريادگیبه  لیتما با یدرون

 .143-155(، 1)8، شناختی

(. خودکارآمدی 1391مسعود )لواسانی، ورزنه، محمدجواد و غالمعلیزدانیی ؛الهی، کاظمذبيح

شناسان روان: شناسی تحولیروانآموزان دبيرستانی. سازی در دانشتحصيلی و خودناتوان

 .203-212(، 34)9، ایرانی

آموزان: نقش (. فرهنگ مدرسه و ازخودبيگانگی تحصيلی دانش1396ذکيانی، فاطمه و عبدلی، جواد )

-79(، 45)12، شناختیهای نوین روانفصلنامه پژوهشای خودکارآمدی تحصيلی. واسطه

59. 
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آوری اخالق  ی تحص  يلی مبتن  ی ب  ر نظری  ه م  دل تبيين  ی ت  اب(. 1399راهپيم  ا، س  ميرا )
انش  کده عل  وم تربيت  ی و شناس  ی تربيت  ی. دنام  ه دکت  رای روانپایان. گریخ  ودتعيين

 ، دانشگاه شيراز.شناسیروان

ی فرهنگ هیس  رما و مدرس  ه فرهنگتأثيری (. بررس  1398)هناز ب ،یبهادر و عيدس   موحد،ییص  فا

ی هانظام دری زیربرنامه و تیریمد هینش   ر .آموزاندانشی ليتحص    عملکرد بر خانواده

 .127-158 (،21)11،یآموزش
بررسی رابطه بين عوامل کليدی دانشگاه نوآور با گرایش دانشجویان به (. 1391کوچکی، الله )

انشکده علوم تربيتی و نامه کارشناسی ارشد، د. پایانالعمر: مطالعه موردییادگيری مادام

 ، دانشگاه شيراز.شناسیروان
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The Relationship between University Culture and Lifelong 

Learning with the Mediating Role of Academic Self-

Efficacy 
 

Farzaneh Yazdani, Massoud Hosseinchari, Bahram Jowkar, 

Razieh Sheikholeslami 

  

The aim of the present study was to investigate the relationship between 

university culture and lifelong learning tendency with the mediating role 

of academic self-efficacy. This research used a correlational design. The 

study population consisted of fourth-year undergraduate students of Shiraz 

University in the academic year of 2021-2022. Of these students, 380 

students were selected as the study sample using a multistage cluster 

sampling method. The research instruments included the Learning 

Tendency Scale, Academic Self-Efficacy Scale, and the University 

Culture Scale. Data were analyzed using structural equation modeling. The 

results indicated that university culture had a positive effect on academic 

self-efficacy and that academic self-efficacy, in turn, had a positive effect 

on lifelong learning tendency. In addition, university culture predicted 

lifelong learning tendency indirectly and through academic self-efficacy. 

According to the results, focusing on the university culture can modify 

students’ cognitive appraisal and thought patterns, enhance their self-

efficacy, and increase their tendency to lifelong learning.   

Keywords: academic self-efficacy, lifelong learning tendency, 

undergraduate students, university culture 
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