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                                                                                                                                      :دهیچک

 یها رستانیدب آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ میزان با یخودکارآمد و یده خودنظم زانیم   رابطهبا هدف بررسی  حاضر پژوهش  

 بود.  تهران  14 منطقه  دخترانه

تهران به روش  14نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه  100طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد.تعداد 

 نامه پرسش دو از پژوهش در استفاده مورد یرهایمتغ سنجش منظور به تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

 یآمار یها روش ازداده ها  لیتحل و هیتجز یبراو  دیگرد استفاده( 1۹۹۵) همکاران و بوفارد یدهنظم خود و(  ۲000) باندورا یخودکارآمد

 .شد  استفاده(    ونیرگرس  رسون، یپ  یهمبستگ)  یاستنباط  آمار و  یفیتوص

رابطه  یلیتحص شرفتیپ و یخودکارآمد با( یفراشناخت و یشناخت راهبرد) آن ابعاد و یده خودنظم نیب که داد نشان پژوهش یهاافتهی  

 یب هایترغ ، ینیجانش یها تجربه موفق، یها تجربه آن ابعاد و یخودکارآمد نیب که داد نشان نیهمچن جینتا. دارد وجود یدار یمعن

 که داد نشان نیهمچن ونیرگرس لیتحل جینتا. دارد رابطه وجود آزمودنی ها یلیتحص شرفتیپ با یکیزیف حاالت و یعاطف ،حاالتیکالم 

 یخودکارآمد و یلیتحص شرفتیپ ینیب شیپ ییتوانا یشناخت راهبرد و یفراشناخت راهبرد آن بعد دو هر ، یده خودنظم ابعاد نیب از

 و یلیتحص شرفتیپ ینیب شیپ ییتوانا یکالم  بیترغ و موفق یها تجربه بعد دو که داد نشان نیهمچن جینتا. دارند را آموزان دانش

    .دارند را  آموزان  دانش  یخودکارآمد
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و بیان مسئله مقدمه  

 تحصیلی پیشرفت است،  جوامع تمام در آموزشی نظام هر های دغدغه ترین مهم از تحصیل امر در موفقیت فقدان یا موفقیت مسأله  

  زمینه در آموزشی نظام موفقیت دهنده نشان و پرورش آن جامعه  و آموزش ارزیابی در مهم های شاخص از یکی هرجامعه آموزان دانش

  .(1۵  ص  ،1۳۷۹ همکاران،   و  کن  شکر).   است فردی  نیازهای  رفع  به  توجه  و  یابی  هدف  ی

امروزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر 

این، عملکرد تحصیلی همواره برای معلمان، دانش آموزان، والدین، نظریه پردازان، و محققان تربیتی نیز حائز اهمیت بوده است. برای 

لی یادگیرندگان یکی از مهمترین مالک های ارزیابی عملکرد معلمان محسوب میشود. برای دانش آموزان نیز معدل مثال، عملکرد تحصی

تحصیلی معرف توانایی های علمی آنها برای ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی باالتر است. شاید به علت همین اهمیت باشد 

ژوهشهای خود را بر شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز کرده اند )حجازی و که نظریه پردازان تربیتی بسیاری از پ

 .(  1۲، ص 1۳۸۸همکاران،  

منابعی که در این راه اتالف شود خواه به صورت عمر انسانها باشد یا نیز موجب می شود که  مسأله افت تحصیلی در آموزشاز طرفی 

ساالنه ارقام قابل توجهی را تشکیل می دهد، به طوریکه بهبود کارآیی نظامهای آموزشی تا اندازه بسیار  که بصورت منابع مالی و مادی

زیادی در جهت جلوگیری از اتالف منابع و کاهش افت تحصیلی می باشد. افت تحصیلی در هر سال به صورت عدم قبولی در واحدهای  

ادهای بالقوه انسانی و مالی جامعه را تلف نموده و آثار ناگواری در حیات فردی و درسی، ترک تحصیل و یا اخراج تعداد زیادی از استعد

 (۳0، ص 1۳۹0)حبیب زاده و همکاران،    .خانوادگی بر جا می گذارد و نابسامانی های اجتماعی فراوانی را نیز بوجود می آورد

ست. کاهش ضایعات ناشی از افت تحصیلی و خسارت های مشکل افت تحصیلی از دیر باز گریبان گیر نظام آموزشی کشور ما نیز بوده ا

سنگین اقتصادی و فرهنگی حاصل از آن مستلزم تحقیقات و پژوهش های گسترده ای در این زمینه است. برای پیدا کردن علل یک 

نند یک زنجیره با مشکل به ویژه مشکالت انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد، زیرا پدیده های اجتماعی هما

یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند. بنابراین برای یافتن علل افت تحصیلی باید مسائل گوناگون مورد 

 .(1، ص  1۳۷۸توجه قرار گیرد)بیابانگرد،  

ویژه ای برخوردار است. یکی از عواملی  بنابراین، توجه به عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی شده و مانع از افت آن گردد، از اهمیت

؛ عالیی 1۳۹۲؛ پیر کمالی و همکاران، 1۳۹۳که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد، خودکارآمدی )صفاری و همکاران، 

، مجتهد 1۳۹1؛ عظیمی، 1۳۹1و خود نظم دهی )حیاتی ،( 1۳۸۸؛ غالمعلی لواسانی و همکاران، 1۳۹0؛ بردی کر،1۳۹1خرایم و همکاران، 

رابطه بین سطح خودکارآمدی  "( در پژوهشی به بررسی 1۳۹۲پیرکمالی و همکاران)ت. اس( 1۳۸۷؛ توکلیان، 1۳۹0زاده و همکاران، 

پرداختند و به این نتایج دست یافتند که  "معلمان علوم تجربی با انگیزش، نگرش وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی

 کارآمدی معلمان در سطح انگیزش تحصیلی ، نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش دارد.خود 

رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر  "( در پژوهشی با عنوان 1۳۹۲یاسمی نژاد و همکاران )



ج دست یافتند که بین خود تنظیمی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار به این نتای "دوره متوسطه شهر تهران

عوامل موثر بر خود کارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در    "( در پژوهشی به بررسی  1۳۹۲جمالی و همکاران )  وجود دارد.

تند و به این نتیجه دست یافتند که بین خودکارآمدی تحصیلی و موفقیت پرداخ "۹۲-۹1دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 

پژوهش کنونی در پی بررسی رابطه   تحصیلی ، نوع استرس ، واکنش به استرس ، حمایت اجتماعی خانواده و افراد مهم رابطه وجود داشت.

شهر تهران انجام شده  14با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه  و خودنظم دهی هیجانی   بین خودکارآمدی

 است  

 روش پژوهش

میزان خودکارآمدی  و خودنظم دهی دانش آموزان از پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور بررسی 

آموزش و  از از مجوز اخذ از پس دیگرد استفاده( 1۹۹۵) همکاران و بوفارد ی دهنظم خود و(  ۲000) باندورا یخودکارآمد پرسشنامه های

  شد خواسته آنها از و شد داده توضیح ها پرسشنامه از کدام هر مورد در داوطلب افراد به ها،  پرسشنامه بررسی و تهران 4پرورش منطقه 

 آماری بخش در  دو   spss افزار نرم از  استفاده با افراد توسط ها پرسشنامه تکمیل از بعد. دهند پاسخ دقت با پرسشنامه سواالت به

 .  گرفت  قرار  بررسی  مورد ها  داده  پیرسون( همبستگی  ضریب  و  استنباطی)رگرسیون و  توصیفی

فرضیه های پژوهش   

 اصلی: فرضیه        

 .بینی استپیشرفت تحصیلی با ترکیب خطی خودکارآمدی و خودنظم دهی قابل پیش   •

 :فرضیه های فرعی       

 شهر تهران رابطه وجود دارد.   14با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه بین خودکارآمدی   •

 رابطه وجود دارد.  شهرتهران  14منطقه   بین خودنظم دهی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه •

 نمونه گیری : جامعه آماری و روش 

-۹۸ یلیتحص سال در 14 منطقه تهران شهر رستانیدب مقطع دختر آموزان دانش شامل حاضر پژوهش در یبررس مورد یآمار جامعه

  کهبودند  تهران شهر14 منطقهدر دختر دبیرستانی مدرسه  فاطمه الزهرا  آموزان نفر از دانش 100ل شام  حاضر پژوهش نمونه. بودند 1۳۹۷

مقطع  مدارس از بعد درمرحله انتخاب را شهرتهران، مناطق  انیم  از ابتدا که  صورت نیا به به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 

 نتخابا شهرتهران 14 درمنطقه واقع زهرا فاطمه دخترانه رستانیدب خرآدرانتخاب و   را 14 منطقه مدارس تهران شهر در واقعدبیرستان 

 گرفتند.  قرار  یبررس  مورد  و  شده

 

 



 ابزار پژوهش : 

 یم   بعد  چهار  در  را  یخودکارآمد  که  سؤال در طیف پنج درجه ای لیکرت۲۵پرسشنامه ای مرکب از  :  پرسشنامه خودکارآمدی بندورا

 1. نمره گذاری سواالت از است   یکیزیف  و  یعاطف حاالت  ،  یکالم   بیترغ ن، یجانش  یها  تجربه  ،  موفق یها  تجربه  شامل  آن  ابعاد  سنجد که

 .انجام می شود. کسب نمره باالتر نشانگر خود کارآمدی باال است(  1و کامال مخالفم   ۵کامال موافقم  )  ۵به  

( ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه 1۹۹۵سوالی بوفارد و همکاران )14پرسشنامه  :  بوفارد  خودتنظیمیپرسشنامه 

 راهبردهای  و  شناختی  راهبردهای  عامل  دو  و بوده  لیکرت  مقیاس در  پرسشنامه  این سواالت.  است  شده  طراحی  بندورا اجتماعی  شناختی

بدست آمده است پایایی خرده مقیاس   ۷1/0ضریب پایایی کلی پرسشنامه بر اساس آلفای کرانباخ   سنجد.می  را  خودتنظیمی  فراشناختی

  گزارش شده است. 6۸/0خرده مقیاس فراشناختی  و    ۷0/0راهبردهای شناختی  

، جهت بررسی پیشرفت تحصیلی  بدست می آید.در پژوهش حاضر، از میانگین نمرات دروس نهایی دانش آموزان  :  پیشرفت تحصیلی

آماری می طبقه بندی نمرات بشرح زیر براساس روش های  طبقه تقسیم می شود.  ۵معدل نمرات دروس نهایی دانش آموزان به  

 باشد.)عادل آذر،کاربرد آمار در مدیریت(

 0-۹.۹۹ه (                       10-11.۹۹د(                       1۲-1۳.۹۹ج(                 14-16.۹۹ب(                1۷-۲0الف(  

 

 تجزیه و تحلیل داده ها :  

آموزان دختر دبیرستانی است و ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنس و در این تحقیق نمونه آماری شامل دانش  آمار توصیفی : 

تحصیالت یکسان دارند. بنابراین فقط در این بخش آمار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( متغیرهای تحقیق و ابعاد آنها بررسی خواهد  

 شد.نتایج آمار توصیفی درجدول زیر گزارش شده است.

اف معیار متغیرهای تحقیق و ابعاد آنها:میانگین و انحر 1جدول  

 انحراف معیار میانگین متغیر

 ۵۳/۳ 6۹/۲6 خود نظم دهی

 4۵/۲ ۲4/1۲ راهبرد شناختی بعد

راهبرد فراشناختی بعد  4۵/1۳ 1۳/4 

 4۲/۳ ۵۹/۵۵ خود کارآمدی

 0۹/4 ۳۳/1۳ تجربه های موفق بعد



 ۹۸/۵ 4۳/1۵ بعد تجربه های جانشین

 ۵۷/6 ۷۲/1۲ کالمیبعد ترغیب 

بعد حالت فیزیکی و 

 عاطفی

11/14 1۲/4 

 06/1 6۸/۵ پیشرفت تحصیلی

 

در بخش آمار استنباطی جهت تحلیل و بررسی فرضیه های پژوهش  از رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آمار استنباطی : 

 کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.

 .تحصیلی با ترکیب خطی خودکارآمدی و خودنظم دهی قابل پیش بینی استپیشرفت  آزمون فرضیه کلی:

از رگرسیون چندگانه به روش همزمان برای تبیین مجموعه عوامل استفاده شده است و با هدف انجام تحلیل رگرسیون     در این قسمت

در معادله وارد شدند. نتیجه این آزمون در جدول زیر آورده شده   خودکارامدی همزمان  و  دهی  خودنظمچند متغیره مجموعا دو متغیر 

 .است

 همزمان: مدل رگرسیون به روش  ۲جدول 

ضریب  t sig F ضرایب استاندارد ضرایب خام متغیر

 تبیین

B Std.error beta 0۲/11 ۳۳/0 

00/0 6۵/4  4۲/0 ۷۵/1 مقدار ثابت    

00/0 ۹۳/۲ 4۳6/0 06/0 ۲۳۹/0 خود کارآمدی    

00/0 1۲/۳ ۳4۹/0 0۹۳/0 ۲۷۳/0 خود نظم دهی    

 

درصد محاسبه شده  4۳درصد ، اثر خودکارآمدی  ۳4براساس اطالعات جدول باال و با توجه به بتای استاندارد شده اثر خود نظم دهی 

است. بنابراین خودکارآمدی باالترین اثر مستقیم را در بین متغیرهای مستقل معنادار در مدل رگرسیونی دارد. همچنین با توجه به مقادیر 

t  که همگی از سطح معناداری قابل قبولی برخوردارند می توان با اطمینان قضاوت کرد که بخشی از تغییرات و نوسانات در به دست آمده

 خودنظمبوده است.به معنای دیگر می توان گفت که با افزایش  خودکارامدی و دهی خودنظممیزان پیشرفت تحصیلی بر اثر متغیرهای 

 میزان پیشرفت تحصیلی آنها نیز افزایش می یابد.  دانش آموزان دختر،   خودکارامدی  و  دهی



شهر تهران رابطه   14با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه  بین خودکارآمدی  :  آزمون فرضیه فرعی اول

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان    میزانبرای بررسی میزان رابطه بین خودکارآمدی و  وجود دارد.  

.شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول آمده است  

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میزان: ضریب همبستگی بین خود کارآمدی و مولفه ها  با   ۳جدول 

رابطهنوع  وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی  

464/0 خود کار آمدی  001/0  مستقیم دارد 100 

تجربه های موفق بعد  4۵۳/0  00/0  مستقیم دارد 100 

بعد تجربه های 

 جانشین

461/0  00/0  مستقیم دارد 100 

4۷۳/0 بعد ترغیب کالمی  00۲/0  مستقیم دارد 100 
446/0 بعد حالت فیزیکی و عاطفی   00۳/0  مستقیم دارد 100 

 

می پردازد. مقداری آماری آزمون )ضریب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  میزانخودکارآمدی و اول به سنجش رابطه بین  فرعیفرضیه 

درصد،   ۹۵( است ؛ بنابراین در سطح اطمینان 0۵/0( کوچکتر از سطح خطا)001/0است و سطح معناداری) 464/0همبستگی پیرسون( برابر 

رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. بر این اساس فرضیه اول مورد پذیرش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  میزانخودکارآمدی و  بین

قرار گرفت. به این معنا که با افزایش نمره ی خودکارآمدی دانش آموزان دختر، پیشرفت تحصیلی آنها افزایش  می یابد و برعکس. 

نیز رابطه معنی   (  تجربه های جانشین، ترغیب کالمی و حالت فیزیکی و عاطفیتجربه های موفق ،  بعد  )  همچنین مولفه های خود کارآمدی

 و مثبتی با پیشرفت تحصیلی دارند           دار

. 

 

 

 

 

 

 

خودکارآمدی با میزان پیشرفت تحصیلی متغیر دو بین پراکنش نمودار  



شهر تهران رابطه   14با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه بین خودنظم دهی    :آزمون فرضیه فرعی دوم 

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خودنظم دهی  برای بررسی میزان رابطه بین  وجود دارد.  

.نتایج حاصل از این آزمون در جدول آمده است  

 با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: ضریب همبستگی بین خود نظم دهی و مولفه ها   4جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی

۳۸4/0 خود نظم دهی  006/0  مستقیم دارد 100 

راهبرد شناختی بعد  40۲/0  001/0  مستقیم دارد 100 
راهبرد فراشناختی بعد  ۳۷۵/0  00۲/0  مستقیم دارد 100 

 

می پردازد. مقداری آماری آزمون )ضریب با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خودنظم دهی فرضیه فرعی دوم به سنجش رابطه بین 

 ۹۵بنابراین در سطح اطمینان ( است ؛ 0۵/0( کوچکتر از سطح خطا)006/0است و سطح معناداری) ۳۸4/0همبستگی پیرسون( برابر 

رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. . بر این اساس فرضیه دوم مورد پذیرش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خودنظم دهی  درصد، بین

ابد و قرار گرفت. به این معنا که با افزایش نمره ی خودنظم دهی دردانش آموزان دختر، نمره ی پیشرفت تحصیلی آنها افزایش می ی

نیز رابطه معنی دار و مثبتی با پیشرفت  راهبرد فراشناختی وبعد راهبرد شناختی( بعدبرعکس. همچنین مولفه های خود نظم دهی)

 تحصیلی دارند.

. 

 

 

 

 

 

 خودنظم دهی و پیشرفت تحصیلینمودار پراکنش بین دو متغیر 

 



 بحث و نتیجه گیری : 

درصد، بین خودکارآمدی و میزان پیشرفت تحصیلی دانش  ۹۵در سطح اطمینان نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی یکم نشان داد 

قرار گرفت. به این معنا که با افزایش نمره ی  و تایید بر این اساس فرضیه اول مورد پذیرش و آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد

(،  ۲00۲)1ن دختر، پیشرفت تحصیلی آنها افزایش می یابد .این یافته هاهمسو با یافته های پینتریچ و شانکخودکارآمدی دانش آموزا

آموزان از خودکارآمدی و  چه دانشر( می باشدکه نشان میدهد ه1۳۹1( و همچنین حیاتی)4۸۳1( و محسن پور)۳00۲وهمکاران) ۲رینک

برخوردار باشند، میزان  -جانشینی، ترغیب های کالمی، حاالت عاطفی و حاالت فیزیکی تجربه های موفق، تجربه های  -ابعاد آن 

  . پیشرفت تحصیلی آنها بیشتر خواهد بود این نتیجه با یافته های پیشین مطابقت و همخوانی دارد

یشرفت تحصیلی دانش آموزان درصد، بین خودنظم دهی با پ ۹۵در سطح اطمینان نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی دوم نشان داد که 

قرار گرفت. به این معنا که با افزایش نمره ی خودنظم   و تایید بر این اساس فرضیه دوم مورد پذیرش و رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد

رآمدی و های پژوهش حاضر نشان دادند بین خودکا دهی دردانش آموزان دختر، نمره ی پیرفت تحصیلی آنها افزایش می یابد. یافته

(  ۲000)4پونز و پاجارس و میلر -۳با نتایج پژوهش پینتریچ و شانک ، زیمرمن و مارتینز که دار است پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی

آموزان و پیشرفت آنها دارد، همسو است. پژوهش پیرکمالی و  که نشان دادند باورهای خودکارآمدی، تاثیرات مثبتی روی انگیزش دانش

خودکارآمدی،  دار است ؛ به این معنی که با افزایش نشان داد رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی مثبت و معنیهمکاران 

های  شده، خودکارآمدی یکی از مهمترین و قویترین مولفه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان افزایش مییابد. با توجه به پژوهشهای انجام

 ت.اسکننده برای پیشرفت تحصیلی  پیشبینی

همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هر یک از ابعاد خودنظم دهی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی 

  -مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر هر چه دانش آموزان از خودنظم دهی و ابعاد آن راهبرد شناختی و راهبرد فراشناختی

ان پیشرفت تحصیلی آنها بیشتر خواهد بود. این نتیجه با یافته های پیشین مطابقت و همخوانی دارد.در همین زمینه برخوردار باشند، میز

( همخوانی و مطابقت دارد که در پژوهشی نشان دادندکه بین خودتنظیمی و 1۳۹۲)  نتایج این پژوهش با یافته های یاسمی نژاد و همکاران

مطابقت  (همخوانی و 1۳۹1رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج همچنین با یافته های حیاتی ) آموزان دختر انگیزش پیشرفت دانش

 دارد که در پژوهشی نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری، خود نظم دهی و خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد.  
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