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Abstract 
Aim: The purpose of this research is the 
determination of the relationship between self- 
efficacy with in it’s five aspects: (self-regulation, 
self-belief, self- monitoring, self-evaluation, self- 
stimulation) with achievement motivation of pre 
university female students in the City of Tehran in 
2009-2010. Method: Method is correlation with 
random multi stage sampling was used. 340 students 
were selected in Tehran. They were asked to 
complete Herman's Achievement Motivation 
Questionnaire (1970) and the Self Efficacy (B.D.P.) 
Questionnaires. Data was analyzed using inferential 
statistics (regression). Results: Findings of the 
research showed that there was a significant 
relationship between the four aspects of self-efficacy 
(self-monitoring, self-regulation, self- stimulation, 
self-belief) and achievement motivation. But there 
was no significant relationship between self-
evaluation of self- efficacy and achievement 
motivation. Conclusion: There is a relationship 
between achievement motivation and cognitive 
factors of self-efficacy. On the other hand factors of 
self-efficacy are under the influence of different 
stages of development and environmental factors. 
Key words: achievement motivational, pre-university 
girls students, self- efficacy 
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  مقدمه
آموزان شناسان تربيتي بود و نبود و درجات آن را در دانشانگيزش متغيري فرضي است كه روان

 منظور). 2005 ،1ريو(كنند از راه مشاهدة رفتار و يا نمرات درسي در فضاي آموزشي استنباط مي
هايي است كه موفقيت فعاليتت در موفقيت و شرك از انگيزة پيشرفت ميل يا اشتياق براي كسب

سيدمحمدي، : ؛ ترجمه2،2006اسالوين(ها به كوشش و توانايي شخص وابسته است در آن
شناسي تحولي، معتقد است كه تغييرات در تحول شناختي پياژه، يكي از طرفداران روان). 1385

  ).  1380شريفي درآمدي، (افتد تدريجي است و هرگز ناگهاني اتفاق نمي
هاي مرتبط با پيشرفت تحت تأثير ها و هيجاننيز معتقد است عقايد، ارزش) 1984(3ستيپكا

ها همچنين به محورند، آنل كودكي كامالً تكليفكودكان در اواي. گيردتغييرات رشدي قرار مي
سطة واها عقايد توانايي خود را بهدارند؛ اما در مراحل بعدي رشد آنتوانايي نسبتاً بااليي اعتقاد 

اين مؤلفة . آورنددست ميهاي خود با همساالن و از طريق آموزگاران و والدينشان بهارزيابي
-هاي شخص، تواناييهاي محيطي، گرايششناختي تحت تأثير عوامل گوناگوني از جمله مشوق

  . گيردآموزان قرار ميويژه خودكارآمدي دانشيادگيري بههاي 
ارويي با مسائل براي رسيدن به اهداف و موفقيت او اشاره خودكارآمدي به توان فرد در روي

آموز هاي هوش و توان يادگيري دانشخودكارآمدي بيشتر از اين كه تحت تأثير ويـژگي. دارد
، تالشگر بودن و )نفسبهاعتماد(هاي شخصيتي از جمله باور داشتن خود باشد تحت تأثير ويژگي

، آرايش جديد  مقدمات و )خودسنجي(ه هنگام ناكامي تسليم نشدن، وارسي علل عدم موفقيت ب
) خودرهبري(ها و تحت كنترل درآوردن تكانه) خودتنظيمي(هاي اجتماعي رسيدن به هدف روش

آموزان حتي بيشتر از توان يادگيري موجب پيشرفت و اين عوامل در برخي از دانش. قرار دارد
  ). 1386ز پورجعفردوست، ؛ به نقل ا1386بهرامي، (شود موفقيت تحصيلي مي

شماري هاي بيسازيو برونسازي هاي خودكارآمدي طي درونرهپياژه معتقد است طرحوا
واسطة انگيزة دروني موجب خودكارآمدي به. دهدهاي غني رخ ميگيرد كه در محيطشكل مي

. ت يابدشود كه فرد به طور خودانگيخته در محيط تالش كند و به باورهاي كارآمدي خود دسمي
هاي  دارد تا ظرفيتمي جوش  وا و  طبيعت همچون معلمي نامرئي است كه فرد را به جنب

  ). 1380شريفي درآمدي،(گوناگون خود را در مراحل متنوع و متفاوت تحول آشكار نمايد 
آموزاني معموالً دانش. تعاملي وجود دارد بين انگيزة پيشرفت و خودكارآمدي رابطة تداخلي و

بندورا، (هاي تحصيلي خود هستند هاي چشمگيري در موقعيتشاهد موفقيت ودكارآمدي باالبا خ
                                                 
1. Reeve 
2. Slavin  
3. Stipek 
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پيشرفت با نياز به تسلط بر تكاليف  ةانگيزمعتقدند  نيز )2005( 1كارن، روتلر، اسميت). 1986
بنابراين، . باالي برتري ارتباط دارد دشوار، بهتر از ديگران عمل كردن و پيروي كردن از معيارهاي

شود فرد از حداكثر توان خود براي رسيدن به هدف داشتن انگيزة پيشرفت باال موجب مي
بديهي است كه  بين . استفاده كند و به دنبال آن به سطح بااليي از خودكارآمدي دست يابد

به عبارت ديگر، . هاي خودكارآمدي و انگيزة پيشرفت نيز همين تعامل پويا وجود داردزيرمجموعه
كند، در تنظيم ريزي ميهراسد و براي رسيدن به هدف برنامهفرد از شكست نمي هنگامي كه

شدة قبلي به به مقدمات تنظيم ، با توجه)خودسنجي( گيردها توان خود را در نظر ميبرنامه
گام رفتار خود، در رسيدن به بهو در نهايت با كنترل  گام) خودباوري(موفقيت خود اميدوار است 

وي همواره از انگيزة پيشرفت بااليي نيز برخوردار است؛ زيرا عوامل . كندرهبري مي هدف، خود را
ساز انگيزة پيشرفت آميز زمينهيادشده ارتباط مستقيمي با كسب موفقيت دارد و تجارب موفقيت

  . خواهد بود
از طرفي ديگر، اعتقاد بر اين است كه باورهاي خودكارآمدي نقش مهمي در رشد انگيزش 

يابد كه تمايل براي دستيابي به اين معيارها در فرد اين نيروي دروني وقتي رشد مي. ي دارددرون
اين عالقة . كندايجاد شود و در صورت كسب نتيجه فرد به خودسنجي مثبتي دست پيدا مي

كديور، (شود هاي محيطي ميمدت و بدون حضور پاداشهاي فرد در طوالنيدروني موجب تالش
- كه دانشه پيشرفت در ابتدا تحت تأثير تجارب فرد در خانواده است؛ اما پس از آنانگيز). 1382

لذا . گذارندآموز چند سالي در مدرسه كسب تجربه كرد، موفقيت و انگيزش بر يكديگر اثر مي
  .شودنيرومندي يكي باعث قدرتمندي ديگري مي

ورش در جهت پيشرفت هاي درسي را از قبل وزارت آموزش و پردر مدارس، گرچه برنامه
-هاي آموزشي را به طور هفتگي و روزمره معلمان پي ميمشيكند و خطآموزان تنظيم ميدانش

. آموز در پيشرفت تحصيلي او چشمگير استريزند، سهم  خود كارآمدي و انگيزة پيشرفت دانش
و قدرت آموزي كه صرفاً به خاطر داشتن انگيزه موفقيت باال چه بسا ديده شده است دانش

اما انگيزه پيشرفت (آموزي كه توان يادگيري بيشتري داشته مديريت رفتاري كارآمدتر از دانش
  ). 2001، 2بندورا(نمرات بهتري اخذ كرده است ) بااليي نداشته

شود كه فرد از حداكثر توان همسويي انگيزة پيشرفت و خودكارآمدي در سطح باال موجب مي
شود كه فرد نتواند به توان عكس اين موضوع منجر به اين مي. كند بالقوة يادگيري خود استفاده

ماند و راندمان تحصيلي نخورده باقي ميچون گنج دستآن توان هم. بالقوة خود دست يابد

                                                 
1. Karen, Rutler & Smitt 
2. Bandura 
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هاي او همساز پس بهترين موقعيت آن است كه آرزوهاي فرد با توانايي. كندروز تنزل ميروزبه
  ). 1386سيف، (باشد 

براي اين . هداف آموزش و پرورش در تمام جوامع كمك به فرد است تا خودكارآمد شوديكي از ا 
آموزي كه فردي در بزرگسالي كارآمد باشد بايد اين خصوصيت را در دوران طفوليت و دانش

الگوسازي، ( شده و سه راهبرد عموميپيش تعيين هاي ازريزيبا برنامه اين هدف .درخود بپروراند
نين در جهت كارآمدي هرچه بيشتر و همچ )بازخورد اطالعات و بازآموزي اسناداستفاده از 

  ).1995، 1باتلر و وين( شودها به همين منظور تأمين ميارتقاي سطح انگيزة پيشرفت آن
هاي رشد معلمان نيز در اين راستا الگوي مؤثري در جهت آموزش كارآمدي، ايجاد زمينه

شناسان روان). 1386سيف، (شوند آموزان محسوب ميت دانشفرهنگي و  افزايش انگيزة پيشرف
هاي متقابل ميان والدين و فرزندان نيز  در رشد اين دو مؤلفة تربيتي همچنين معتقدند كه كنش

كارآمدي يك توانايي زايشي ؛ زيرا )1980، 2پاول هنريماسن و (سزايي دارد شخصيتي تأثير به
به طور  .دارد) ي، خودتنظيمي، خودسنجي، خودتهييجيخودباوري، خودرهبر(مؤلفه  5است و 

، )نفس، حل مسئله، تفكر مثبت و خودپندارهاعتماد به(خودباوري توان مفاهيم، خالصه مي
، )بخشي به افكار و رفتار خود در ارتباط به هدف مورد نظرخويشتنداري، نظم(خودتنظيمي 
ترل رفتارهاي خود به منظور نزديك گرايي، كنمثبت(خودرهبري ، )خودارزشيابي(خودسنجي 
 را ،)ايجاد انگيزه در خود، مبارزه با شكست(خودتهييجي ، )گام به هدف مورد نظربهشدن گام

  ).1386پورجعفردوست، (گونه تبيين كرد اين
هاي ساز براي مؤلفهجا كه اعتماد به خود و قدرت حل مسئله دو عامل زمينهاز آن

-بههايي كه اعتمادآن. شودخوش تغييرات  فراواني ميرشد دست خودكارآمدي است، طي مراحل
نفس بيشتري دارند و به تبع آن  از احساس خودكارآمدي بااليي برخوردارند، بر موانع و مشكالت 

آموزش و محيط پرورشي كودك در نحوة رشد و ). 1986بندورا، (كنند موجود بهتر غلبه مي
معتقداست افراد با خودكارآمدي باال ) 1986(بندورا . ايي داردسزتغييرات در اين دو عامل سهم به
) 3قبيل تجزيه و تحليل، تركيب و ارزشيابي از طبقة سوم بلوم از( از فرايندهاي فكري سطح باالتر

انگيز موفق تصور اين افراد خود را در تكاليف چالش. كنندبراي حل مسئلة پيچيده استفاده مي
- تر استفاده مياد با خودكارآمدي پايين از فرايندهاي فكري سطح پايينكه افركنند؛ در حاليمي

نجر به ايجاد اين تفاوت نگرش و عملكرد م. دانندكنند و در انجام تكاليف خود را بدشانس مي
  . شودها ميتفاوت در انگيزش آن

                                                 
1. Butler & Win 
2. Mussen & Pavel Henrry 
3. Bloom 
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زان آمونشان داد كه رابطة بين خودتنظيمي و انگيزة پيشرفت دانش) 1387(پژوهش طاهري 
نيز به اين نتيجه دست يافت دانشجوياني كه ) 1383(اصغرزاده . دار استدختر مثبت و معني

) 1382(همچنين پژوهش اميني . ترندنظر تحصيلي موفق خودكارآمدي عمومي باالتري دارند، از
با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت  1عزت نفس نشان داد سه متغير خودكارآمدي، خودتنظيمي و

  .دارد معناداري
) خودپنداره و خودكارآمدي(گويند اداراك خويشتن نيز مي) 2009(2شالويك و شلويك

از . هاي بعدي استتر و مؤثرتري براي موفقيتكنندة قويبينيهاي قبلي، پيشنسبت به موفقيت
هاي جنسي در خودكارآمدي و عملكرد تحصيلي در با بررسي تفاوت )2008(3طرف ديگر، بنچ

يان نشان داد كه دختران دانشجو به طور معناداري در كامپيوتر خودكارآمدي پايين ميان دانشجو
هاي آورند؛ ولي تفاوتدست ميهو در آمار خودكارآمدي باالتري را نسبت به پسران دانشجو ب

 4همچنين فان و زانگ. معناداري بين دختران و پسران در زمينة عملكرد تحصيلي يافت نشد
هاي هاي تفكر و انگيزة پيشرفت نتيجه گرفتند كه سبكابطة بين سبكدر بررسي ر) 2009(

تفكر پيچيده و خالق ارتباط مثبتي با انگيزة پيشرفت در گرايش با موفقيت و ارتباط منفي با 
  .انگيزه پيشرفت در پرهيز از شكست دارد

ل تحت شناسي به طور كامدر پژوهشي دريافتند كه وظيفه) 2009( 5ريچاردسون و ابراهام
  .گيردتأثير انگيزة پيشرفت قرار مي

كارگيري نظرية دوعاملي انگيزة پيشرفت با به) 2009( 6و ماهوني استاسون و استوري، هارت
بيني سه عامل انگيزشي مرتبط با انتظار عمومي موفقيت، نياز براي پيش) عوامل ذاتي و غيرذاتي(

يشرفت ذاتي با هر سه عامل مرتبط با به پيشرفت و خودتقويتي نتيجه گرفتند كه انگيزة پ
كه انگيزة پيشرفت غيرذاتي به طور مثبت تنها با يك عامل انگيزش ارتباط مثبتي دارد؛ درحالي

كنندة بهتري بينيبه عبارتي، انگيزة پيشرفت ذاتي پيش. مربوط به انگيزة پيشرفت ارتباط دارد
  .براي سه عامل مرتبط با انگيزش است

و پيشرفت در مدرسه  آموز براي موفقيتدهد كه انگيزه دانشنشان مي پژوهش هانتايج 
عالوه بر عوامل تحصيلي، عوامل اجتماعي نيز در آن دخالت دارند كه . بعدي است پيچيده و چند

                                                 
1. Self-esteem 
2. Shalvik & Shlvik 
3. Bensch 
4. Fan & Zhang 
5. Richardson & Abraham 
6. Story, Hart, Stasson & Mahoney 
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همچنين در ). 1386، 1پيتنريچ و شانك(متعددي است  پژوهش هايها مستلزم شناسايي آن
ها نشان آموزان بر يادگيري آنرهاي ورودي شناختي دانشير رفتاتاث) 1374(پوركاظمي  پژوهش

  .داده شده و خودكارآمدي را يكي از رفتارهاي ورودي شناختي معرفي كرده است
رش هاي تربيتي والدين متمركز بوده كه با گستهاي سازنده كارآمدي در سبكنخستين تجربه

. گيردن و محيط مدرسه قرار ميهمساالثير خواهر و برادر، يافتن جهان اطراف كودك، تحت تأ
شناختي همواره  رسه و تاثيرگذاري معلمين بر اين مؤلفةهاي موفق و ناموفق در مدكسب تجربه

هاي خودكارآمدي و ارتقا سطح لذا شناسايي بيشتر مؤلفه. ده استپرورش بو مورد توجه آموزش و
 چنين تأكيد بر رابطةمبهبود محيط تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه، و ه واسطةهآن ب

 باشدز اهداف برجسته آموزش و پرورش ميآموزان اودكارآمدي با انگيزه پيشرفت دانشخ
  ).1366شعاري نژاد، (

نمره  نشان دهد كه خودكارآمدي يك پژوهشسعي دارد به واسطه اين  پژوهشگردر اين راستا 
بر اهميت رابطه اين  تأكيدچنين هاي آن قرار داشته و هممؤلفهثير عمومي و كلي نبوده و تحت تأ

ويژگي شناختي با انگيزه پيشرفت را بيش از پيش براي والدين، مربيان آموزشي و مسئولين 
خودكارآمدي  بين ابعاد: شودلذا فرضيه زير مطرح مي. جلوه دهدپرورش مهم  آموزش و

آموزان دانش پيشرفتبا انگيزه ) خودتنظيمي، خودرهبري، خودباوري، خودسنجي، خودتهييجي(
  .دانشگاهي رابطه وجود داردپيش

آموزان دختر جامعة آماري پژوهش دانش. بيني بودروش پژوهش حاضر نوع همبستگي پيش
نفر با  340اي شامل نمونه. بودند 1388-89دانشگاهي شهر تهران در سال  تحصيلي مقطع پيش
ابتدا : اول مرحلة: اين قرار است زمراحل اين روش ا. اي انتخاب شدمرحلهگيري چندروش نمونه

 ).1×2=2(جنوب تقسيم شد  جامعه مورد مطالعه از نظر حوزه جغرافيايي به دو حوزه شمال  و
آموزشي به صورت تصادفي انتخاب  از هر حوزة جغرافيايي يك منطقة: مرحلة دوم

انتخاب شد آموزشي پنج مدرسه به صورت تصادفي  از هر منطقة: مرحلة سوم). 1×2×1=2(گرديد
از هر مدرسه دو كالس به صورت تصادفي انتخاب شد : چهارم مرحلة). 1×2×1×5=10(
از هر كالس هفده دانش آموز به صورت تصادفي انتخاب شد : پنجم مرحلة). 1×2×1×5×2=20(
در اين پژوهش انگيزة پيشرفت متغير مالك و خودكارآمدي  ).1×2×1×5×2×17=340(
كننده بينيبه عنوان متغير پيش) سنجي، خودتهييجي، خودتنظيميخودباوري، خودرهبري، خود(

سال و انحراف  17با ميانگين (سال  18تا  16ها از سني آزمودني دامنة. در نظر گرفته شدند
  .بود) سال 1استاندارد 

                                                 
1. Pitenrich & schunk 
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  ابزار پژوهش
بديهي است هر . سؤال در مقياس ليكرت دارد 50اين پرسشنامه  .پرسشنامة خودكارآمدي. 1
آموز باالتر باشد حاكي از باال بودن ميزان يا سطح خودكارآمدي شدة دانشه نمرة كل كسبچ

مؤلفة خودرهبري، خودتنظيمي، خودباوري، خودسنجي و  همچنين اين پرسشنامه پنج. اوست
  :گيري ميزان خودكارآمدي دارد؛ بدين شرحخودتهييجي براي اندازه

  )، خودپندارهنفس، تفكرمثبتاعتمادبه(خودباوري ) الف
  ) بخشي به افكار و رفتار خود در ارتباط با هدف مورد نظرنظم(خودتنظيمي ) ب
  )گام به هدف مورد نظربهكنترل رفتارهاي خود به منظورنزديك شدن گام(خودرهبري ) ج
  )ارزشيابي خود(خودسنجي ) د
  ...)ايجاد انگيزه در خود، مبارزه با شكست و(خودتهييجي ) ه

آن ) 1386(اند و كامليا  پورجعفردوست ساخته ه را هادي بهرامي و علي دالورناماين پرسش
در . دست آمده است به 79/0را هنجاريابي كرده و پايايي آزمون با ضريب آلفاي كرانباخ  برابر 

يك از موارد حذف سؤال در هيچ.  سؤاالت بررسي شد 1اين پژوهش همچنين همساني دروني
در پژوهشي، براي به دست آوردن اعتبار . چشمگير ضريب پايايي نشدموجب افزايش يا كاهش 

نفس در مورد گروهي آزمون، اين آزمون را همراه با آزمون ديگري به نام مقياس عزت 2ايسازه
علت . دار استمعني 05/0را به دست آورد كه در سطح  61/0نفره انجام داد و همبستگي  100

هاي آن را يكي از متغير) 1982(3نفس اين است كه شرراستفادة پژوهشگر از مقياس عزت 
  .اندته با خودكارآمدي معرفي كردههمبس

اي در سؤال چهارگزينه 29اين پرسشنامه  ).1970( 4پرسشنامة انگيزة پيشرفت هرمنس. 2
تكليف، سطح آرزو، ادراك زمان، رفتار بازشناسي، انتخاب دوست، رفتار پيشرفت،  ،تنش(بعد  10

دارد، كه براي سنجش ) آميز، ديدگاه مربوط به زمان، مقاومتطرف باال، رفتار مخاطره تحرك به
دهندة وجود انگيزة نمرات باالتر از ميانگين نشان. ها استفاده شدميزان انگيزه پيشرفت آزمودني

 شيخ فيني. تر از ميانگين بيانگر انگيزة پيشرفت پايين استپيشرفت باال در فرد و نمرات پايين
 دست آورده و بازآزمايي آنبه  84/0ضريب پايايي اين آزمون را از طريق آلفاي كرانباخ ) 1373(

هاي جا كه هرمنس سؤاالت اين پرسشنامه را براساس پژوهشاز آن. گزارش كرده است 82/0را 
قبلي دربارة انگيزه پيشرفت نوشته است در نهايت ضريب همبستگي هر سؤال را با رفتارهاي 
                                                 
1. internal consistency 
2. construct validity 
3. Sherr 
4. Hermans achievement motive scale 
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از اين نظر آزمون داراي روايي . است 30/0تا  57/0اي از كند كه در دامنهرفت محاسبه ميپيش
  .است

آموزان با توجه به محدوديت حضور پژوهشگر در مدارس پسرانه، صرفاً دانش. شيوة اجرا. 3
شده، طي هاي انتخابدر كالس پژوهشگر ضمن حضور. دانشگاهي بررسي شددختر مقطع پيش

گونه گيري، افراد را از حق خود مبني بر امكان عدم مشاركت در پژوهش و نبود هيچفرايند نمونه
آموزان توزيع شد و از آنان ها بين دانشسپس پرسشنامه. اجباري در اين خصوص آگاه كرد

براي تجزيه و تحليل . ندها را تكميل كنخواسته شد بدون توجه به محدوديت زماني پرسشنامه
  .ها از آمار توصيفي و براي آزمون فرضية پژوهش از تحليل رگرسيون چندمتغيره استفاده شدداده

براي تعيين روايي محتواي پرسشنامه خودكارآمدي و انگيزه پيشرفت، : تعيين ضريب روايي .4
تيد اهل فن و متخصص هاي پژوهش به تعدادي از اساپرسشنامه همراه با اهداف و فرضيههر دو 

ها با ها و تناسب آنهاي پرسشنامهالداده تا درباره محتواي سؤ) شناسيسنجي و روانروان(
گاه نظر اساتيد اهل فن را جمع آوري آن. اي پژوهش قضاوت و داوري كننداهداف و فرضيه ه

ال از هر دو ؤدي سداري و تعدايد روي آن توافق كامل داشتند نگههايي كه تمام اساتالؤكرده، س
- الؤها اجرا كرده، و جهت تعيين روايي صوري، از طريق مصاحبه، سپرسشنامه را روي آزمودني

آموزان تناسب هايي را كه با درك و فهم دانشالؤس ها اجرا كرده،هاي پرسشنامه را روي آزمودني
  .ها اجرا گرديدروي آزمودني داشته مشخص شد، پرسشنامه تكميل و

-عزت نفس روي آزمودني ن روايي مالكي پرسشنامة خودكارآمدي همراه با پرسشنامةجهت تعيي
در سطح  81/0ي مالكي همزمان ها اجرا كرده و با استفاده از ضريب همبستگي ضريب پاياي

خودكارآمدي از روايي مالكي  خص شد كه مويد آن است كه پرسشنامةمش 05/0 دارمعني
 .دار استهمزمان قابل قبول و مناسب برخور

ضريب پايايي اين سه آزمون ذكر شده در اين  به منظور محاسبة: تعيين ضريب پايايي .5
صورت انتخاب شدند و ه ها بنفر از آزمودني 80ابتدا : ل نمودمحقق به شيوه زير عم ،پژوهش

و پرسشنامة  79/0ايايي پرسشنامة خودكارآمدي سپس با استفاده از روش آلفاي كرانباخ ضريب پ
  .بدست آمد 84/0پيشرفت را  گيزةان
  

  هايافته
هاي مؤلفهپيشرفت و  ةبراساس كمترين و بيشترين نمره و همچنين ميانگين نمرات انگيز

انحراف معيار نمرات افراد مشخص  بندي الزم انجام و ميانگين وآموزان، طبقهخودكارآمدي دانش
  .ارائه شده است 1جدول  شد و نتايج آن به ترتيب در
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  انحراف معيار متغيرها ميانگين و .1لجدو
 گزينه

  متغيرها
 انحراف معيار ميانگين

 8.09 83.3 پيشرفتانگيزة
 5.08 36.8 باوري كارآمديخود
 5.1 40.1 تنظيمي كارآمديخود
 2.7 18.8 رهبري كارآمديخود
 4.2 24.5 تهييجي كارآمديخود
 4.3 35.06 سنجي كارآمديخود

 
آموزان ودكارآمدي با انگيزش پيشرفت دانشهاي خمؤلفهبين همه بيين  بيني و تبه منظور پيش

  .شوديجه آن در جدول زير نشان داده مياز تحليل رگرسيون استفاده شدكه نتدختر 
  

 هاي خودكارآمديمؤلفةتحليل رگرسيون همزمان انگيزش پيشرفت از طريق  خالصة .2جدول
 F R R2 B Beta متغير

 16.128 0.513 0.263   

-0.232    خودباري  0.149- * 
 ∗∗0.192 0.292    تنظيميخود
 ∗0.138 0.398    رهبريخود
-0.774    تهييجيخود  0.417- ∗ 

 0.41 0.076    خودسنجي
05/0<P*    01/0<P **                                   

  
ودكارآمدي با هاي خمؤلفهميزان ضريب همبستگي بين  دهد كهباال نشان مينتيجه جدول 

انگيزش درصد از واريانس متغير  7/24است و  513/0 آموزان دخترانگيزش پيشرفت دانش
دهد كه نشان ميهمچنين ضرايب استاندارد . كندرا تبيين مي آموزان دخترپيشرفت دانش

آموزان ودتهييجي در  انگيزش پيشرفت دانشخودرهبري و خ خودباوري، خودتنظيمي،هاي مؤلفه
  .مؤلفة خودسنجي اين تأثير معنادار نيستولي در  .اثر معناداري دارددختر 

  
  گيريبحث و نتيجه

آموزان هاي خودكارآمدي با انگيزة پيشرفت دانشدهد اكثر مؤلفههاي پژوهش نشان مييافته
تواند انگيزة پيشرفت در اين خصوص مؤلفة خودسنجي كارآمدي نميهمچنين . رابطه دارد

توان به سن تبيين اين مطلب ميدر . بيني كندتر را در اين مقطع سني پيشآموزان دخدانش
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كنند و همچنين طي مي بحران نوجواني را پژوهشها در اين آزمودني. ها اشاره كردآزمودني
طور كه مطالعات جديد نشان همان. دارد شاننفسها ارتباط مستقيمي با اعتمادبهخودسنجي آن

نفس بااليي دارند اما در اوايل نوجواني اين ها هر دو در دورة كودكي عزتدهدة پسرها و دخترمي
نفس در دخترها دو برابر در اين مطالعه كاهش عزت. كنداي افت ميطور قابل مالحظهباور به

از بين داليل كاهش ). 1384؛ به نقل از بيابانگرد، 2001، 1كانتي(پسرها گزارش شده است 
   :وان به اين موارد اشاره كردتنفس نوجوانان ميعزت

هاي مرتبط با تغييرات جسمي ناشي از بلوغ، افزايش انتظارات و خواستهافزايش ناگهاني 
نفس همچنين از داليل كاهش عزت. هاايت ناكافي والدين و مدرسه از آنپيشرفت تحصيلي و حم

-شان بيشتر ميفيزيكي توان گفت كه با افزايش سن، انتظارات دخترها از جذابيتدر دخترها مي
يابد كه مورد تأييد جامعه نيست شود، ديگر اين كه انگيزة ايجاد روابط اجتماعي افزايش مي

-بينيشده پيشتوان گفت كه  مؤلفة خودسنجينفس ميدر نتيجة كاهش عزت). 1999 ،2هارتر(
  . كنندة توانمندي براي انگيزة پيشرفت در اين سن نيست

شدت تأثير يت در اين سن است كه بر مؤلفة شناختي خودسنجي بهعامل ديگر، بحران هو
اعتمادي نوجوانان در اين مرحله از اين لحاظ كه كيستند و چيستند دچار بي گذارد؛ زيرامي

ها از خودشان تأثير اين احساس در ارزشيابي آن). 1380شريفي درآمدي، (شوند مفرط مي
   .بسزايي دارد

 ن به خودمحوري نوجوانان در اين دوره اشاره كرد كه به اعتقاد پياژهتوااز طرف ديگر نيز مي
و در نتيجه » دناپذيرننوجوانان آسيب«شود كه در اين سن به اين فكر منجر مي اين احساس

  .آيدها پديد مياي از خودكارآمدي در آنهبيناناحساس غيرواقع
كند نقش در اين امر مهم جلوه ميچه شناسان تربيتي و مشاوران تحصيلي معتقدند آنروان

گيري خودسنجي حقيقي است كه موجب  احساس كارآمدي واقعي در پررنگ والدين در شكل
هاي قوي سطح عملكرد است و كنندهبينيها و پيشكنندهخودكارآمدي از تعيين. شودفرد مي

-ها براي غلبه بر چالشيافراد با خودباوري قوي در مورد تواناي. نقش كليدي در زندگي افراد دارد
-هاي حاصل از شكست بهبود ميتر از خودترديديكنند، سريعها، كوشش بيشتري را اعمال مي

، )شودانگيزة پيشرفت باالتري حاصل مي(افزايند يابند، به ميزان و مدت زمان كوشش خود مي
پور، حميدي(د بين هستنهاي نسبتاً بااليي از خودند و به آينده خوشدهچنين صاحب ايهم

1377.(  

                                                 
1. Conti 
2. Harteer 
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ها و دانش مهارت كنند چرا افراد باها تبيين مياي اين باورها اين است كه آنسطهنقش وا 
هاي افراد ؛ زيرا خودباوري قوي درمورد توانايي)1986 بندورا،(مشابه عمكردهاي متفاوتي دارند 

  .همراه خواهد داشتانگيزة پيشرفت بااليي نيز به 
ترين عامل ايجاد خودكارآمدي است كه والدين، معلمان، ي متداولمتقاعدسازي كالم

ها به فرد القا آن. كنندمرتب از آن استفاده مي همساالن، همسران، دوستان و درمانگران به طور
خواهد، برخوردار است؛ اما براي چه مينياز براي رسيدن به آنهاي پيشكه از تواناييكنند مي

 به طور مثال، بيهوده. بينانه صورت گيرداي واقعازي كالمي بايد در زمينهاثربخش بودن، متقاعدس
اي متر است، گفته شود كه توانايي بازي كردن بسكتبال حرفهسانتي 155است به كسي كه قد او 

  ).2001 بندورا،( را دارد
دارد  همسوييآموزان طور كه قبالً هم گفتيم از جمله عواملي كه با خودكارآمدي دانشهمان

- كند؛ زيرا دانشبه هدف ايجاد مي هاست كه نيروي مضاعف در جهت رسيدنانگيزة پيشرفت آن
وجه توانند در كالس درس با اشتياق فراوان به آموزش معلم تآموزان با انگيز؛ پيشرفت باال مي

نجام ها لذت بخش باشد، با عالقه تكاليف درسي خود را در منزل اكنند، تالش و پشتكار براي آن
همچنين موفقيت در جامعه و . هاي ديگر وقت مناسبي در نظر بگيرنددهند و براي سرگرمي

-رضايت والدين برايشان مهم است، از داشتن رابطة صميمي با معلم خود احساس خوبي پيدا مي
گيرند تا درك كاملي از كار ميكنند و براي جلب رضايت او نهايت سعي و تالش خود را به

  .سي به دست آورندمفاهيم در
هاي  خودكارآمدي با انگيزة پيشرفت در مطالب يادشده استنادي بر كنش متقابل مؤلفه

چرا كه . هاي آموزشگاهي استآموزان در محيطجهت بهبود و ارتقاي سطح عملكرد دانش
و پيشرفت كودكان در مدرسه و در بزرگسالي نه تنها به توانايي هاي آنان بلكه به انگيزش، نگرش 

دكي كه اين گونه است كو آشكار. بستگي دارد ساير مسائلي كه در موقعيت دخالت دارند
ياسايي، : ؛ ترجمه1980ماسن، ( تواند در مدرسه توفيق يابدگرا را دارا باشد ميرفتارهاي پيشرفت

ريزان آموزش و پرورش، مشاوران تحصيلي و اولياي لذا بايد به توجه بيش از پيش برنامه). 1373
ها اذعان هاي تحصيلي آنكنار ديگر تواناييآموزان به مؤلفه هاي شخصيتي فرزندانشان در دانش
  . داشت

- آموزان مياز جمله راهبردهاي آموزشي در جهت ارتقاي ميزان خودسنجي كارآمدي دانش
  :توان به اين موارد اشاره كرد

در اين . هاي خودتواناييبينانه در سطح آموزان در تعيين اهداف واقعهدايت دانش) الف
هاي پرورشي و آموزشي سازي برنامهخصوص تعامل والدين با مربيان آموزشي در جهت هماهنگ

  .در هر دو محيط خانه و مدرسه الزامي است
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  . در مواجهه با شكست و زود دلسرد نشدن) ب
داشتن توقعات يجه هاي فرزند خود و در نتبينانة تواناييتشويق والدين به ارزيابي واقع) ج

  .هامعقوالنه از آن
نفس افراد است و همواره والدين هاي مؤثر در افزايش اعتمادبهترغيب كالمي كه از شيوه) د

  .شوندبه استفاده از آن سفارش مي
هاي خود و نه صرفاً به تشويق و تحريك آموزان به اتكا به انرژي و تواناييتشويق دانش) ه 

  . ديگران
  .آموزانريزي دقيق براي رسيدن به آن به دانشبر روي هدف و برنامه آموزش تمركز) و
، آموزان به اهميت دادن به بازخورد عملكردي و نه به بازخورد انسانيمتقاعدكردن دانش) ز

شناسان تحولي معتقدند ايجاد انگيزة دروني عامل مؤثر و نيرومندي براي رشد و تحول زيرا روان
  .شناختي افراد است

هاي درسي متناسب با مقتضيات شناختي و توجه مسئوالن آموزشي به تدارك برنامه) ح 
ها با تمايالت طبيعي شود و آنموزان به مطالب درسي ميآرواني نوجوانان كه عامل جذب دانش

-هاي بيروني معلم و روشدهند و كمتر به پاداشرا انجام ميخود بر تكاليف تمركز كرده و آن 
يادگيري اكتشافي در اين ). 1380شريفي درآمدي، (دة او چشم خواهند دوخت كننهاي تشويق

  .امر مؤثر است
فاوت است؛ آشنايي با  جا كه كيفيت كارآمدي در مراحل گوناگون رشد و تكامل متاز آن

شناسي تحولي در حيطة خودكارآمدي براي مسئوالن آموزش و پرورش امري ضروري مباني روان
مسئوالن پرورشي با . هاي آموزشي استريزياز اصول بنيادي در برنامه بيني آناست و پيش

هاي توانند به موفقيتتوجه به اين امر در كنار توجه به تغييرات هر سالة كتب درسي مي
جانبة فرد دست يابند كه به دنبال آن انگيزة پيشرفت چشمگيرتري در رشد و پرورش همه

  .آموزان نيز ارتقا خواهد يافتدانش
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