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 چکيده 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با معنای تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر ناحیه   هدف:

 .باشدهمبستگی می نوع تحقیقات از هاداده گردآوری  نحوة جهت از  و کاربردی هدف، جهت  از حاضر تحقیق  روش:زنجان انجام شد.    2

 1050مدرسه به تعداد  10زنجان در  2ناحیه  11آموزان دختر دوره دوم متوسطه پایه انشة دکلیشامل  جامعه آماری این تحقیق

نفر بدست آمد. برای   281استفاده گردید که تعداد نمونه  n=Z∝22p.qe2باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان  نفر می

های خودکارآمدی تحصیلی آوری اطالعات از پرسشنامهمنظور جمع . به گردیدگیری خوشه ای استفاده گیری از روش نمونه نمونه 

(  1970)هرمنس  ( و پرسشنامه انگیزه پیشرفت  2006، کینگ و اسمیت )هندرسون(، معنای تحصیلی  2000)  جری جینگ و مورگان

ریب رگرسیون با استفاده از نرم های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و نیز ضاستفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

بین خودکارآمدی تحصیلی با معنای تحصیل های پژوهش نشان داد که : نتایج حاصل از تحلیل دادههایافته انجام شد.  spssافزار 

صیلی تواند معنای تحزنجان رابطه وجود دارد. از سویی خودکارآمدی تحصیلی می 2آموزان دختر ناحیه و انگیزه پیشرفت در دانش

 شود که مدارسهای این پژوهش، پیشنهاد میبا استناد به یافتهگيري:  نتيجه.  بینی کندزنجان را پیش  2آموزان دختر ناحیه  در دانش

 خاص و کارگاه های علمی، آموزشی هایبرنامه اجرای از طریق و کرده ریزیدانش آموزان برنامه خودکارآمدی تحصیلی پرورش برای

 دهند زنجان پرورش 2آموزان دختر ناحیه دانش در  را مهارت ها این

 خودکارآمدی تحصیلی، معنای تحصیلی، انگیزه پیشرفت و دانش آموزان. هاي كليدي:واژه 
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 مقدمه

 با و  گذشته قرن حدود یك از است. معاصر وپرورش آموزش  نظام های اهداف اساسی از یكی آموزان، دانش تحصیلی وضعیت  بهبود

 بخش آن  با مرتبط عوامل و آموزان تحصیلی دانش پیشرفت مطالعه انشناسی تربیتی، رو و علوم تربیتی تخصصی هایرشته  آیی پدید

شناسایی  برای شناسان روان که است قرن  یك به نزدیك. دهدمی تشكیل را رشته  دو این  متخصصان از پژوهش های ای برجسته

می   تحصیلی، معنای تحصیل پیشرفت بر مؤثر عوامل مهمترین از یكی. کنندمی تالش تحصیلی پیشرفت بینی کنندهپیش عوامل

متغیری است که بر نوع درگیری یادگیرنده با فرآیند تحصیل ارتباط   2معنای تحصیل  (.2015،  1باشد )پریموزیك، فارنهام،دیسو و هون 

سیر و انتظارات آنها را نشان می دهد که ممكن است با دارد. این متغیر به اهمیت تحصیالت برای یادگیرندگان اشاره دارد و نوع تف

دیدگاه معلمان، والدین و همساالناش مطابقت داشته یا نداشته باشد. معناها ممكن است در ارتباط با اهداف تحصیلی و نه محدود به 

تحصیل ممكن  برای بعضی از دانش آموزان اینجا اشاره به داللت درونی تحصیل برای دانش آموز است. منظور از معنا درآنها باشد 

کینگ و –منبع فشار محسوب شود )هندرسون  است به عنوان راهی برای رسیدن به یك حرفه و برای دیگری به عنوان یك

 که به عنوان دانشجو وارد محیط دانشگاهی می شوند به نحوی احساسات و نگرش های  تعداد کثیری از دانش آموزان(.3،2016اسمیت 

دید، رفتار تحصیلی و جهت مندی های  نسبت به تحصیل، محیط آموزشی و موسسه مربوطه و در طی گذشت زمان این نوعخاصی 

)مهریان، جناآبادی در موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی آنان ممكن اثر گذار باشد نگیزشی بعدی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد وا

( ضرورت بازشناسی امید، خوش بینی و معنی تحصیل را در پیش بینی عملكرد 1395عیسی زادگان و همكاران) .(1398و پورقاز،

تحصیلی ارتباط مستقیم عملكرد تحصیلی با معنای  (2017)4ماسیاس لستر، لئونارد وتحصیلی دانش آموزان مورد تاکید قرار داد. 

  . ریزی شده است ریزی و برنامه طرح پیامدی است که برای آنتوانایی اثبات موفقیت در اکتساب  دارد. عملكرد تحصیلی به معنای

متعددی بر این متغیر  عوامل تحصیلی نتیجه تأثیر تنها یك عامل نیست بلكه نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که پیشرفت

ارهای انگیزشی بسیاری وجود دارد  ساخت عوامل موثر را می توان از عوامل انگیزشی نام برد اگر چه  تأثیرگذار هستند که برخی از این

تكلیفی  زمینه توانا های خودش است که او را قادر میسازد تا درآموز  مستقیمی در کالس درس دارند، اما باورهای دانش که کاربرد

 درباره افراد باورهای نمایانگر ارزش، - انتظار  در مدل انگیزشی متغیرهای از  یكی عنوان  به بر همین اساس خودکارآمدی را انجام دهد

و همكاران  6چانك گیرد.می نشات بندورا اجتماعی یادگیری نظریه کلی از 5خودکارآمدی تحصیلی نظریه است. تكلیف انجام خود برای

 که دانند. آنها معتقدند می شده تعیین  سطوح  در  فعالیت یا یادگیری  فرد برای مشهود  های توانایی را  خودکارآمدی (2014)

 انگیزش حیاتی جنبه است . خودکارآمدی وظایفش آمیز  انجام موفقیت در هایش توانایی درباره فرد ساخته  خود دی، قضاوتخودکارآم

هایی است خودکارآمدی، یكی از راه(.  1391کند )داودی،  می بینیپیش را فرد خودکارآمدی تغییر میزان نیز افراد و بین رفتار و است

اند. این گونه سازی کردههایشان برای انجام تكالیف مدرسه را مفهوم آموزان درباره قابلیتباورهای دانشکه پژوهشگران، انگیزش و 

 (.2017،  7پنگ) شودیافته عملكرد در شماری از تكالیف منجر میدریافت شده که درجات باالی خودکارآمدی به سطوح افزایش
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کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت های خود انرژی صرف میرای فعالیتکند که افراد تا چه اندازه بخودکارآمدی تعیین می

های ما تعریف عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت تعاملعنوان محصول تعامل ما با جهان و هم بهنمایند. بندورا خودکارآمدی را هم بهمی

گذارد و باورهای خودکارآمدی رهای خودکارآمدی بعدی ما تاثیر میهایمان بر باوها و شكستکند. تعبیرات شناختی ما از موفقیت می

 .(1396)نوری،  دهدبریم را تحت تاثیر قرار میکار میما، تالش پایدار و منابع شناختی که ما برای تعامل با جهان اطراف به

دن کتاب، پاسخ به سئواالت در کالس و معنی اطمینان در انجام وظایف تحصیلی مانند خوان طور خاص، بهخودکارآمدی تحصیلی، به

شود. آمادگی برای آزمون است. سطوح باالی خودکارآمدی تحصیلی منجر به میانگین نمرات باالتر و پایداری برای تكمیل تكالیف می

سودمندتری های یادگیری در نتیجه دانشجویانی که خودکارآمدی تحصیلی باالتری دارند، سازگاری تحصیلی بهتری دارند و راهبرد

 . (2017، پنگ) کار برده و در نهایت، کارکرد بهتری خواهند داشترا به 

ین خودنظم دهی و ابعاد آن )راهبرد شناختی و ( نشان داد ب1396نوری )شود، آنچه که از مرور تحقیقات استنباط می      

به این  (1395همچنین سماوی، ابراهیمی، جاودان)فراشناختی( با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. 

لی به شكل ی ابعاد درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیوسیلهتواند بهیشرفت تحصیلی مینتیجه رسیدند که پ 

( 2017)  1کوریبینی شود. تنها در مورد مؤلفه درگیری عاملیت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نگردید.  معناداری پیش

همچنین وجود رابطه  .بین باورهای خود کارآمدی و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار آماری وجود دارددر تحقیقی نشان داد  

(. 1397)به نقل از غفاری،ین راهبردهای خودتنظیمی عاطفی و انگیزش پیشرفت تحصیلی مورد تأیید قرار گرفتمعنادار آماری ب

مبتال به ناتوانی  ارتباط خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان( در تحقیق خود با موضوع 2010) 2پرلمان

 ارتباط خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری با هدف تعیین رابطه بین    یادگیری

 .باشدآموزان با ناتوانی یادگیری میوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشخودکارآمدی و انگیزه پیشرفت از ع به این نتیجه رسید که 

در این تحقیق محقق در راستای رسیدن به پاسخ مناسبی به این سؤال است که آیا بین خودکارآمدی مطالب بیان شده با توجه به 

 ه وجود دارد؟         زنجان رابط 2آموزان دختر ناحیه تحصیلی با معنای تحصیل و انگیزه پیشرفت در دانش

 روش پژوهش

زنجان  آموزان دختر پایة دوم دورة متوسطة دوم شهر تمام دانش پژوهش راآماری  جامعة تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد.

گیری بدین روش نمونهگیری خوشه ای انتخاب شدند.  صورت نمونهنفر به  281تشكیل دادند. از این بین    1397-98در سال تحصیلی  

 10 یبه صورت تصادف یهناح یناز ا( و 2صورت بود که از بین نواحی شهر زنجان یك ناحیه به صورت تصادفی  انتخاب )ناحیه 

  10از هر مدرسه  . با اخد مجوزات الزم و هماهنگی با مسئولین این سه مدرسه،متوسطه انتخاب شدند دومدوره  دخترانه یرستاندب

کنندگان اطمینان به کلیه شرکتگمارده شدند.  آزمایش و کنترل به نسبت یكسان،    انتخاب و در دو گروه  یصورت تصادفبه  دانش آموز،

های پژوهش داده شد و رضایت خاطر آنها برای شرکت در پژوهش کسب خاطر درباره محرمانه ماندن اطالعات و تحلیل گروهی داده

 شد. 

 
1 Corey 
2 Perlman 

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6738-fa.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6738-fa.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6738-fa.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6738-fa.pdf
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6738-fa.pdf


 ابزار پژوهش

 الف( خودكارآمدي تحصيلي:       

گیرد. ( مورد سنجش و ارزیابی قرار می2000)  جری جینگ و مورگاندر این پژوهش این متغیر با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد  

(، شریفی 1396که پایایی و روایی آن در تحقیق نوری ) آموزان بوده استی تحصیلی دانشخودکارآمدسنجش هدف پژوهش حاضر 

و جری جینگ و 80/0( با پایایی 1992) و ایندربیتزن و فوستر 76/0( با پایایی 1995رابینسون و همكاران )( 1392و همكاران )

سؤال که حدأقل امتیاز آن   30ین پرسشنامه مشتمل بر به اثبات رسیده است. ا( 2017پنگ )و  76/0با پایایی  (MJSES) مورگان

 باشد.آموز مینشانگر خودکارآمدی تحصیلی دانش 90باشد. میانگین باالی می 150و حداکثر امتیاز آن  30

  ت،کینگ و اسمیهندرسوندر این پژوهش این متغیر با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد ب( پرسشنامه معناي تحصيل:        

معنای تحصیل یك ابزار خود گزارش دهی است که توسط پرسشنامه روانشناسی گیرد. ( مورد سنجش و ارزیابی قرار می2006)

 در قالبگویه  18طراحی شده است و برای اندازه گیری معنی تحصیل به کار می رود و شامل  (2006) هندرسون، کینگ و اسمیت

 زیر دارد؛   مولفه 10

رهایی می -10فشار روانی  -9دنیای پیرامون   -8اجتماعی  -7گام بعدی -6خود  -5یادگیری  -4آینده    -3استقالل و    -2مولفه حرفه  -1

(، فرناندز 2014(، ریو )2013پایایی و روایی آن در تحقیق لودان و همكاران )  .ی دهدهر مولفه معنی تحصیلی خاصی را نشان م.  باشد

باشد. میانگین باالی می 90و حداکثر امتیاز آن  18حدأقل امتیاز آن  ( به اثبات رسیده است.2017( و زیمرمن )2015و همكاران )

 باشد.نشانگر معنای تحصیل باال می 54

 :ج( پرسشنامه انگيزه پيشرفت

پرسشنامه گیرد. ( مورد سنجش و ارزیابی قرار می1970)هرمنس در این پژوهش این متغیر با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد 

( 1977هرمنس، یكی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس ) انگیزه پیشرفت

ود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این برمبنای دانش نظری و تجربی موج

که برمبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از   هسوال بود  29پرسشنامه دارای    .پرسشنامه را ساخته است

اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سواالت و محاسبه همبستگی یك یك سواالت   پس از  .گردید  تهیه   افراد با انگیزش پیشرفت پایین

سوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. الزم به ذکر است که پس از تحلیل سواالت هیچ سوال    29با کل آزمون  

این  .ویژگی ساخته شد 9اساس  نهایی تنها برمعناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد، لذا پرسشنامه 

به اثبات رسیده است.  (2017( و پنگ )2017پایایی و روایی آن در تحقیق کوری ) .پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرت می باشد

تجزیه و منظور به  باشد.مینشانگر انگیزه پیشرفت باال  87باشد. میانگین باالی می  145و حداکثر امتیاز آن  29حدأقل امتیاز آن 

استفاده شده   25  نسخة  SPSS   های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمك نرم افزارتحلیل داده

  است.
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 یافته ها

آموزان دختر ناحیه بین خودکارآمدی تحصییلی با معنای تحصییل در دانش "در بررسیی سیؤال اول پژوهش مبنی بر اینكه          

ارائه شد. همانگونه   2و   1و رگرسیون  استفاده شد که نتایج آن در جدول   از آزمون ضریب همبستگی "زنجان رابطه وجود دارد ؟ 2

که   زنجان رابطه وجود دارد 2آموزان دختر ناحیه خودکارآمدی تحصییلی با معنای تحصییل در دانشبین که دهد که نتایج نشیان می

باشید. در نهایت با  + قرار گرفته، به صیورت مثبت و مسیتقیم می1و  0این رابطه با توجه به ضیریب همبسیتگی محاسیبه شیده که بین 

تیأثیر معنیای تحصیییییل  برخودکیارآمیدی تحصییییلی ن گفیت، تواتوجیه بیه ضیییرییب تعیین بیدسیییت آمیده برای متغیرهیای تحقیق، می

 درصدی دارد. 345/0

تحقيق 1(: نتایج آزمون فرضيه 1جدول )  

ضریب همبستگي   

 پيرسون

 نتيجة آزمون ضریب تعيين t سطح معناداري

 قبول فرضیه  0.354 7.925 0.000 0.595 خودکارآمدی تحصیلی

    

بيني معناي تحصيل از طریق خودكارآمدي (: خروجي رگرسيون چندگانه گام به گام براي پيش2جدول )   

متغيرهاي 

بينپيش  

ضرایب  

استاندارد 

 (Bنشده )

ضرایب  استاندارد 

 (Betaشده )

t سطح معناداري 

 0.346 1.642 - 0.770 مقدار ثابت

خودکارآمدی 

 تحصیلی

0.225 0.339 2.734 0.005 

 

توجه به ضرایب استاندارد بدست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی به عنوان متغیرهای با 

انحراف  339/0باشند. به طوری که متغیر خودکارآمدی تحصیلی داری میبینی معنیبین معنای تحصیل دارای قدرت پیشپیش

هد شد. بعبارتی افزایش یك انحراف معیار در متغیر خودکارآمدی تحصیلی موجب معیار در متغیر مالك یعنی معنای تحصیل خوا

 افزایش مقادیر انحراف معیار مذکور در معنای تحصیل خواهد شد.

 2آموزان دختر ناحیه بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزه پیشرفت در دانش "در بررسی سؤال دوم پژوهش مبنی بر اینكه  

ارائه شد. همانگونه   4و    3د.؟ از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدولزنجان رابطه وجود دار

بین خودکارآمدی باشد  ( می05/0با توجه به سطح معناداری محاسبه شده که کمتر از سطح خطای محاسباتی )دهد  که نتایج نشان می

که این رابطه با توجه به ضریب همبستگی محاسبه   زنجان رابطه وجود دارد  2ناحیه    آموزان دخترتحصیلی با انگیزه پیشرفت در دانش

باشد. در نهایت با توجه به ضریب تعیین بدست آمده برای متغیرهای + قرار گرفته، به صورت مثبت و مستقیم می1و    0شده که بین  

 درصدی دارد. 349/0تأثیر انگیزه پیشرفت  برخودکارآمدی تحصیلی توان گفت، تحقیق، می

 



تحقيق 2(: نتایج آزمون فرضيه 3جدول )  

ضریب همبستگي  

 پيرسون

 نتيجة آزمون ضریب تعيين T سطح معناداري

 قبول فرضیه 0.349 6.152 0.000 0.591 خودکارآمدی تحصیلی

 

خودكارآمدي تحصيليبيني انگيزه پيشرفت از طریق (: خروجي رگرسيون چندگانه گام به گام براي پيش4جدول )  

متغيرهاي 

بينپيش  

ضرایب  

استاندارد 

 (Bنشده )

ضرایب  استاندارد 

 (Betaشده )

t سطح معناداري 

 0.859 1.005 - 0.105 مقدار ثابت

خودکارآمدی 

 تحصیلی

0.305 0.412 3.846 0.000 

 

بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی به عنوان متغیر پیشبا توجه به ضرایب استاندارد بدست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه بین  

انحراف معیار   412/0باشند. به طوری که متغیر خودکارآمدی تحصیلی موجب  داری میبینی معنیانگیزه پیشرفت دارای قدرت پیش

تحصیلی موجب افزایش  در متغیر مالك یعنی انگیزه پیشرفت خواهد شد. بعبارتی افزایش یك انحراف معیار در متغیر خودکارآمدی

 مقادیر انحراف معیار مذکور در انگیزه پیشرفت خواهد شد.

 بحث و نتيجه گيري

 زنجان  2رابطه خودکارآمدی تحصیلی با معنای تحصیل و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر ناحیه  پژوهش حاضر با هدف بررسی  

های پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی با معنای تحصیل  و انگیزش پیشرفت در  نتایج حاصل از تحلیل داده  انجام شد.

+ قرار 1و  0زنجان رابطه وجود دارد که این رابطه با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده که بین  2آموزان دختر ناحیه دانش

توان گفت، باشد. در نهایت با توجه به ضریب تعیین بدست آمده برای متغیرهای تحقیق، میمیگرفته، به صورت مثبت و مستقیم 

درصدی دارد. این نتایج همسو با  9/34درصدی و بر انگیزه پیشرفت تأثیر 4/35خودکارآمدی تحصیلی بر معنای تحصیل تأثیر 

 (1395( همچنین سماوی و همكاران )1396نوری ) (2017) ماسیاس لستر، لئونارد و(، 1395عیسی زادگان و همكاران)های یافته

 باشد.می( 2010( ، پرلمان )2017کوری )

های خود را برای مقابله ای است که به موجب آن، فرد مهارتخودکارآمدی توانایی زایندهدر تبیین این یافته ها می توان بیان کرد که  

کند. خودکارآمدی، باور فرد به توانایی خود برای کسب داده و هماهنگ می شود، سازمانکردن با ضروریات و شرایطی که مواجه می

تحصیل در روند تحصیلی زندگی دانش آموز و ازجمله مهم   معنایسازه . و با معنای زندگی ارتباط دارد موفقیت در یك تكلیف است

های تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی که هر جوانی در مسیر رسیدن به آرزوها  ترین مؤلفه ها در مواجه موفقیت آمیز با چالش

تحصیل و عوامل وابسته به آن به عنوان بخشی از عناصر مؤثر بر  معنایو اهدافش با آن مواجه می شود، محسوب می گردد باید به 

( معتقدند که رابطه مثبت بین 2000تین و نورمی )آنوال و استا .(1392موفقیت دانش آموز توجه ویژه مبذول شود )سماواتیان ، 

رفتارهای مثبت در کالس و  .تحصیل است معنایمعلم و دانش آموز، احساس مثبت از مدرسه و یادگیری لذت بخش از مالك های 



رت پافشاری تحصیل را به صو  معنای(. مطالعات اخیر 1391 تحصیل نیز به معنی اشتیاق تحصیلی است )فرازنده و همكاران، معنای

انگیزشی مثبت در مورد کارهای مدرسه بیان کرده است و در برگیرنده سه جنبه است: شور و شعف و از خود بی -و حالت هیجانی

  (.1391، به نقل از فرازنده و همكاران،2005ساالنوا، برسو و شوفلی،)خود شدن و جذب شد 

رها متناسب با معیار برتری است. معیار برتری مواردی، از قبیل: رقابت از سوی دیگر، انگیزش پیشرفت، میل به انجام دادن خوب کا

شود و عنصر مشترك در تمام این موارد این است که فرد با معیار برتری رو با تكلیف، رقابت با خود، و رقابت با دیگران را شامل می

دارند، در مقایسه با افراد دارای نیاز کم به پیشرفت، از  افرادی که نیاز زیاد به پیشرفت گردد.به رو شده، به وسیله آن نیرومند می

های فرد وابسته باشد و نیز مرز بین  ها شانسی نبوده، به تالشانجام تكالیفی که سطح دشواری متوسط داشته و موفقیت در انجام آن

آمدی و انگیزش پیشرفت به نظر لذا با توجه به مفهوم خودکار. کنندشكست و موفقیت در آن تكالیف مشخص باشد، استقبال می

های گذشته های متعددی را در زمینه تحصیلی خود تجربه کرده باشد و کوششآموزی در گذشته شكسترسد، چنانچه دانشمی

های مشابه بعدی نیز انتظار خود را در این خصوص نامناسب قضاوت کند، احساس خودکارآمدی در او کاهش یافته و لذا در موقعیت

آموزان، دالیل انگیزه بودن دانشهای متعدد برای افت یا شكست تحصیلی و بیهر چند در پژوهش نتواند خوب عمل کند. دارد که

آموز و معلم، سطح متعددی از قبیل: عملكرد ضعیف تحصیلی، نگرش منفی به مدرسه، جو خصمانه مدرسه، رابطه ضعیف بین دانش

های تحصیلی یا راهبردهای یادگیری مؤثر، کمتر مورد توجه قرار  عدم آشنایی با مهارتتحصیالت والدین ذکر گردیده است، اما نقش 

را برای خود تعیین می  آموزانی که احساس کارآمدی آنها باالست، اهداف باالتری کند دانش می عنوان( 2008بندورا) گرفته است.

دهند و به عملكردهای هوشی باالتری دست  می بیشتری نشانپذیری راهبردهای  ها انعطاف کنند، در هنگام جستجوی راه حل

خودکارآمدی تحصیلی نقش مهم و  .ترند آموزان با توانایی شناختی برابر دقیق دانش یافته، در ارزیابی کیفیت عملكردهایشان از

 مورد تاکید قرار دادهتاثیر خودکارآمدی تحصیلی را بر موفقیت تحصیلی  های بسیاری کلیدی در موفقیت تحصیلی دارد.پژوهش

 (.1392)جمالی ، نوروزی و طهماسبی،اند

دهی از ابزارهای خودگزارش هایی روبرو بود از جمله اینكه در پژوهش حاضرها با محدودیتاین پژوهش نیز همچون سایر پژوهش 

خرج نداده باشند و با توجه  صداقت و دقت کامل را به  هااستفاده شد، ممكن است افراد در ابراز مشكالت خود و پاسخ به پرسشنامه

های مطالعه حاضر هایی در این خصوص به وجود آمده باشد. از دیگر محدودیتمحدودیت به تأثیر عوامل انسانی، در نتایج پژوهش

اجرا شده و شهر زنجان  بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطهاین مطالعه باید در نظر داشت که تحقیق حاضر در  این است که

این موضوع باید  نیست به همین دلیل در تفسیر نتایج پژوهش و سایر دانش آموزان پسر نتایج آن قابل تعمیم به دیگر نقاط کشور

 خی تر استفاده گردد و اثر برهای گستردهآتی از نمونه هایشود در پژوهشپیشنهاد میبنابراین،  .ها مد نظر قرار گیرداین محدودیت

در مجموع  پیشنهاد می گردد، با توجه به این که بین خودکارآمدی تحصیلی و  گردد. تأثیرگذار نیز کنترل متغیرهای احتمالی

 ریزیبرنامه خودکارآمدی پرورش برای زنجان رابطه وجود دارد، مدارس  2آموزان دختر ناحیه  خودتنظیمی با معنای تحصیل در دانش

 زنجان پرورش 2آموزان دختر ناحیه دانش در  را  مهارتها این خاص و کارگاههای علمی، آموزشی هایامه برن اجرای  از طریق  و کرده

 شود الگوی تدریس معلمین با ارتقاء خودکارآمدی تحصیلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.همچنین پیشنهاد می .دهند
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