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 چکيده

که به  دبو آموزانپرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی دانش روایی و پایاییساخت و بررسی  ،هدف از این پژوهش 
 که بودند شهرخمينی یآموزان دبيرستانکليه دانش ،. جامعه آماری پژوهشانجام شدتوصيفی و از نوع تحليل عاملی  روش

ابزار پژوهش شامل  .آنان انتخاب شدنداز  پسر( 918دختر و  951)نفر 131تعداد ای گيری تصادفی چندمرحلهبه روش نمونه
کز و مورگان نيلی جيرسشنامه خودکارآمدی تحصپو  محقق ساخته() آموزانخودکارآمدی تحصيلی دانش دو پرسشنامه

و سپس و آلفای کرونباخ تحليل  ماکسهای اصلی و چرخش واریلفهؤتحليل عاملی اکتشافی، روش مها به روش بود. داده
نتایج تحليل عامل اکتشافی تعيين سه عامل بود که با عنوان . ها مطالعه شدمقياسها در نمره کل و زیرنرمال بودن توزیع داده
که  ندگذاری شدنامتحصيلی آینده خودکارآمدی عملکرد تحصيلی و خودکارآمدی  های تحصيلی،خودکارآمدی مهارت

همگرای برخوردار بودند. روایی  4التر از این عوامل همگی از مقدار ویژه با .نرمال بودند عهمگی دارای توزی
  جينکز و مورگان تحصيلی خودکارآمدی پرسشنامهبا  همبستگی از استفاده باآموزان خودکارآمدی تحصيلی دانش

(39/8 r= 884/8 p=) آلفای کرونباخ برای است و پایایی آن از طریق  يد شدهأیتبررسی تفاوت در دو جنس  ،و همچنين
 09/8 آینده تحصيلی و 01/8های تحصيلی مهارت ،03/8های عملکرد تحصيلی مقياس، و برای خرده39/8کل پرسشنامه  

تواند به عنوان ابزاری معتبر به منظور آموزان میدکارآمدی تحصيلی برای جامعه دانشلی خواؤس 21د. پرسشنامه شمحاسبه 
 .شوده دهای تحصيلی استفاسنجش ميزان باور و اعتماد به توانایی

 آموزان.رسشنامه خودکارآمدی تحصيلی، دانشپ پایایی، ،روایی: ساخت، کليدی هایهواژ

                                                 
 شناسی و علوم تربيتی دانشگاه اصفهان است.این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره در دانشکده روان -4

 نویسنده مسؤول 
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  مقدمه

 9که نخستين بار بندورا است 2اجتماعی -های مهم نظریه شناختی یکی از جنبه 4"خودکارآمدی 

ورا خودکارآمدی را یکی از بند (.1،2844، مرهان، سينگر و استویس کيو)واسيل کردمطرح 

از طریق آن بسياری از رفتارهای اجتماعی خود و بسياری از  داند کههای شناختی میفرایند

 تالش، ی خودکارآمدی بر انتخاب تکليف،باورها .دهيمخصوصيات شخصی را گسترش می

؛ 1،2842آرتينو ؛2880، 5تيجز و ورکویتن) گذاردامتناع و پيشرفت افراد تاثير می استقامت،

 باباورهای خودکارآمدی هر فرد در خالل زمان  (.4939شریفی ساکی، فالح و زارع،  ؛3،2841هيل

یابد اسر زندگی ادامه میدر سر شده،روع تحول چنين باورهایی از کودکی ش و یابندتجربه تحول می

ای هتغييرات رشدی و تفاوت ای،عوامل مدرسه دوستان و همساالن، و عواملی مانند خانواده،

 ،های مختلفیخودکارآمدی در عرصه ،از طرفی. (2884ک، و شان اجارسپ) ندثرؤجنسيتی در آن م

ها اثر ر افراد در آن حوزهتواند بر رفتاا روابط خانوادگی وجود دارد و میشغلی ی تحصيلی، :مانند

ام سی -رایت، پرون ؛2842، 3هولی، آدامسون، دایکی، مایفيلد، بيوت و رز ؛0،2842)فلورز بگذارد

 (.48،2841گورن، بو و وایت

ست. خودکارآمدی ا 44خودکارآمدی، خودکارآمدی تحصيلیمهم های یکی از جنبه

و  های خود برای فهميدن یا انجام دادن تکاليف درسآموزان درباره تواناییتحصيلی باور دانش

و  اتيک اکسی، ن،يمسآلتونسوی )استه تحصيلی مشخص رسيدن به اهداف در یک زمين

ودکارآمدی تحصيلی را خ .(2880)41الياس (.2885 ،49کو و مک کلورتفس ؛2848، 42وکمنک

 داند. می میچالش کشيدن وظایف علبهاش برای آموز نسبت به تواناییاعتماد دانش

                                                 
1- self-efficacy 
2- social - cognitive  

3- Bandura 

4- Vasile, Marhan, Singer, Stoicosscu 
5- Thijs & Verkuyten 

6- Artino 

7- Hill 
8- Flowers 

9- Howley, Adamson, Dyke, Mayfield, Beuth & Rosé 

10- Wright, Perrone-McGovern, Boo, & White 
11- academic self - efficacy 

12- Altunsoy, Cimen, Ekici, Atic, & Cokmen 

13- Festco, McClure 
14- Elias 
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از  ؛متغيرهای مختلف تحصيلی رابطه دارد دهد که خودکارآمدی تحصيلی باها نشان میپژوهش

راهبردهای (، 4934،داودی ؛2848آلتونسوی و همکاران،پيشرفت تحصيلی ) اب گفت توانجمله می

ائل ثر، خودتنظيمی، سازگاری و موفقيت در مدرسه، کمک خواستن از دیگران در مسؤیادگيری م

(، انگيزش تحصيلی )سارا 2،2845جکسوا، کالندا و گاورا ؛2881، 4تحصيلی )والکر گرین و منسل

 ؛4934طهماسيان و اناری،  ؛2884ک، و شان اجارسموفقيت تحصيلی )پ ،(9،2883کالوگلو و دینسر

 1عادات مطالعه اثربخش و منبع کنترل )محمد، آشا و جادو ،(4932،جمالی، نوروزی و طهماسبی

)پورباغبان،  باور به هوش باال، (4934ای،)داوری، غالمی لواسانی و اژهيشرفت پاهداف  (،2841

ترک تحصيل )پگورو و ( 1،2849)خان ریزیبرنامه ،(2849، 5فاتحی و مالکی راد رضاپور،

  .داری داردرابطه معنی (3،2845شافر

آموزانی که دارای خودکارآمدی دانش ندمعتقد ،(2842)0گاليون، بلوندین، یاو، نالس و ویليامز

-دهند و آنهایی که به مهارتهای مختلفی پرورش میهستند اطمينان به خود را به شيوهتحصيلی باال 

آموزانی که دانش کنند.می مشارکتهای تحصيلی هایشان اطمينان بيشتری دارند، بيشتر در فعاليت

انایی بهتری در مدیریت یادگيری خود دهند توباورهای خودکارآمدی تحصيلی قوی را پرورش می

 .کنندشود، ایستادگی میی آنان میدارند و در مقابل فشارهای اجتماعی که باعث تحليل موفقيت ها

اغلب انگيزه  ،خودکارآمدیکه کمبود یا فقدان  ستاها نشان دادهپژوهش ،از طرف دیگر

. ليفشان را کوچک بشمارندتکا کند و ممکن است موجب شود که آنهاآموزان را تضعيف میدانش

از جمله  ،منشاء بسياری از مشکالت افت تحصيلی و مشکالت روحی و روانی خودکارآمدیکمبود 

-ين عزم و اراده را سست و عملکرد را مختل مییپا خودکارآمدی .اضطراب و افسردگی است

پگورو و شافر، ، 2848، چانگ و همکاران،4493، طهماسيان و اناری،3،2883کند)کالسين و لنچ

های خودکارآمدی تحصيلی، به منظور بررسی مفهوم باورمحققان مختلف  (.2841، 48؛ ناسا2845

                                                 
1- Walker, Greene, & Mansell 

2- Jakešová, Kalenda, & Gavora 

3- Saracaloglu, Dincer 
4- Mohammad, Asha, & Jado 

5- Purbaghban, Rezapour, Fathi, & Malekirad 

6- Khan 
7- Peguero, & Shaffer 

8- Galyon, Blondin, Yaw, Nalls, Williams 

9- Klassen, Lynch 
10-   Nasas 
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ها خودکارآمدی تحصيلی یک درس اند. گروهی از این مقياسابزارهای متفاوتی را گسترش داده

تحصيلی خودکارآمدی  ،کنند. طبق این دیدگاهرا اندازه گيری می ایخاص یا محتوای درسی ویژه

نش است که دا هاییالؤبيانگر اطمينان فرد به توانایی خود در ارائه پاسخ صحيح به آن دست از س

های خودکار آمدی کالمی و ؛ برای مثال، مقياسکنندگيری میمحتوایی یک درس خاص را اندازه

 2ميگلی پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی ميدلتن و و (4338)4پونس-ریاضی زیمرمن و مارتينز

  .سنجددرس ریاضی می های خود درتوانایی که احساسات و باور دانش آموزان را نسبت به(4333)

ها، محققان به منظور مطالعه باورهای خودکارآمدی تحصيلی، در گروه دیگری از مقياس

ابزارهایی را گسترش دادند که باورهای خودکارآمدی تحصيلی یادگيرندگان را بر اساس رفتارهای 

( در گسترش 4338) 9برای مثال، پنتریچ و دی گرات ؛کنندگيری میتر اندازهی عمومیتحصيل

یادگيری و راهبردهای انگيزشی، بخشی را به باورهای خودکارآمدی تحصيلی اختصاص  پرسشنامه

آميز تکاليف درسی به توانایی خود در انجام موفقيت ند. در این مقياس، اطمينان یادگيرندگاناهداد

و پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی جينکز و شوند گيری میاندازهباال،  هایهمرستيابی به ندر د

 است. 3و بافت 1کوشش ،5( که دارای  سه زیر مقياس استعداد4333)1مورگان

، 0زریچاردوجود دارد )آموزان دانشصيلی تح خودکارآمدیاین که تحقيقات قوی در زمينه با 

ویاللوبوز، فرناندز و  -لدزما، وگا، رودریگز ؛3،2849تورگوت ؛4284بردی آمون و فرتز، ؛2848

آن در  هایالؤو س است ها برای دانشجویان طراحی شدهاغلب پرسشنامهاما  ؛( 48،2845وال -لوپز

آموزان ساخته های موجود که برای دانشهپرسشنام ،همچنين .آموزان کاربردی نداردمورد دانش

و به  آموزان را ندارندصيلی دانشتوانایی سنجش خودکارآمدی تح به طور کامل و جامع نيزشده 

در زندگی تحصيلی و  خودکارآمدیاهميت  علتبه  .پردازندهمه ابعاد خودکارآمدی تحصيلی نمی

الزم  جانبه و کامل این سازه با توجه به ابعاد مختلف آن،و نياز به بررسی همه آموزاناجتماعی دانش

                                                 
1-  Martinez-Pons 
2- Middleton,  &  Midgley 

3- Pintrich, & De Groot 
4- Jinks & Morgan 

5- talent 

6- effort 
7- context 

8- Richards 

9- Turgut 
10- Ledezma, Vega, Rodríguez-Villalobos, Fernández, & López-Walle 
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با پژوهش حاضر  ،به این منظور .گيردقرار های قابل قبولی مورد سنجشاست این متغير به روش

انجام آموزان پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی دانش روایی و پایاییساخت و بررسی  هدف

 گرفت.

 

 پژوهش روش

پژوهش حاضر از  ،همچنين .استسنجی های روان، از نوع تجزیه وتحليل دادهروش این پژوهش

شامل  ،جامعه آماری پژوهش .توصيفی و از نوع تحليل عاملی استاز نظر روش نظر هدف بنيادی و 

تجربی مقطع  علوم و فيزیک علوم انسانی، ریاضی عمومی، هایرشته و پسر آموزان دختردانشکليه 

با  نمونه. حجم ددنبو 31-39شهر در سال تحصيلی مينیخ شهرستان مدارس دولتیمتوسطه دوم 

 45با ميانگين سنی   پسر( 918دختر و   951نفر ) 131 شاملمحاسبه شد و ران استفاده از فرمول کوک

به  ؛ای انتخاب شدای چند مرحلهخوشه تصادفی گيریبه روش نمونهکه  بود 02/8و انحراف معيار  

مدرسه  42دخترانه و  مدرسه 42دبيرستان( 19شهر)های خمينیین صورت که از بين کليه دبيرستانا

س آموزان کالت تصادفی انتخاب شد و تمامی دانشز هر مدرسه یک کالس به صورو  ا پسرانه

جدول تحصيلی در  های جمعيت شناختی نمونه به تفکيک رشتهویژگی کردند.پرسشنامه را تکميل 

 آمده است. 4

 رشته تحصيلی جنس و شناختی نمونه به تفکيکهای جمعيتویژگی :4جدول

 رشته تحصيلی
 کل پسر دختر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد وانیفرا

 4/10 995 0/58 439 5/15 412 عمومی

 1/44 33 48 91 1/42 15 ریاضی و فيزیک

 1/29 419 29 30 3/29 05 علوم تجربی

 4/43 443 2/41 55 40 11 علوم انسانی

 488 131 488 918 488 951 کل

          

ها از دو پرسشنامه استفاده شد که در آوری دادهجمع در این پژوهش برایگيری: ابزارهای اندازه

 گردد.ادامه معرفی می
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نظور سنجش ميزان باور به به م، (SASEQ) آموزانپرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی دانش

شد.  استفادهآموزان خودکارآمدی تحصيلی دانش پرسشنامهاز  آموزان،های تحصيلی دانشتوانایی

مقياس تشکيل شده از سه خرده است وای از نوع ليکرت گزینه پنجال ؤس 21این پرسشنامه شامل 

 سنجد.های مختلف میآموزان را در موقعيتدانش های تحصيلیتوانایی باور به کهاست 

باور به تحقق ال( ؤس چهار) خودکارآمدی آینده تحصيلی شامل: ،های پرسشنامهآزمونخرده

باور به توانمندی در  ال(ؤس 44)دی عملکرد تحصيلی خودکارآم، سنجدمیحصيلی را انتظارات ت

خودکارآمدی  و سنجدمیرا درسی  هایلط بر موضوعتسو  یادگيریانجام تکاليف درسی، 

و روش صحيح ریزی برنامه ،در مورد تمرکزباور به توانمندی  ال(ؤس 44)های تحصيلی مهارت

 39/8 ستفاده از ضریب آلفای کرونباخميزان همسانی درونی پرسشنامه با ا .سنجدمیمطالعه را 

، 03/8 های تحصيلیخودکارآمدی مهارت مقياسزیرسه ضریب آلفای کرونباخ  .محاسبه شد

. روایی دست آمدهب 09/8 خودکارآمدی آینده تحصيلی و 01/8 خودکارآمدی عملکرد تحصيلی

 (4333)ورگان مجينکز و مقياس خودکارآمدی تحصيلی  پرسشنامه به روش همبستگی با یهمگرا

  معنادار بود. 884/8دست آمد و در سطح هب 39/8 و  بررسی

ؤال و سه س 98این مقياس دارای (، 4333) 4پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی جينکز و مورگان

طيف ليکرت دارای پاسخ چهار  های این مقياس باماده مقياس استعداد، کوشش و بافت است.زیر

 است)کامال مخالفم(  4)تا حدودی مخالفم( و  2)تا حدودی موافقم(،  9)کامال موافقم(،  1ای درجه

شود. سازنده می گذاریبه صورت معکوس نمره 29و  28،22، 43، 41 ،45، 5، 1های الؤس و

 .ستا دهکرگزارش02/8 خ،نباوکر یلفاآ روش از دهستفاا با مقياس ميزان همسانی درونی مقياس را

، 11/8، 30/8 ترتيب به بافت و کوشش و ادستعدا سیرمقياز سه خاـنبوکر یاـلفآ ضریب ،همچنين

جمالی و  هشوپژ در انیرا (. در4932جمالی، نوروزی و طهماسبی،ت )ـسا هدـش ارشگز 38/8و

 که شد دهستفاا خنباوکر یلفاآ ضریب از اییـپای آوردن تـسدهـب روـمنظهـب( نيز 4932) همکاران

 شتال و 12/8 تـباف ،33/8ادستعدا هایخرده مقياس 31/8کلی ی مدرآکادخو ایبر پایایی یباضر

 .وردندآ ستدبه 53/8

                                                 
1- Jinks, & Morgan academic self-efficacy questionnaire 
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ابتدا ، آموزانخودکارآمدی تحصيلی دانش ای جامع در زمينهبرای ساختن پرسشنامه: اجرا شيوه

ها و ضوعمو ،همچنين ،تعریف خودکارآمدی تحصيلی و ابعاد آنبا مروری بر متون پژوهشی 

شان های تحصيلیآموزان به تواناییور دانشاب دهندهصيلی که نشانارآمدی تحخودک های کلیزمينه

 18، دست آمده، تعاریف و ادبيات پژوهشاطالعات بهدر مرحله بعد با استفاده از تعيين شد.  ،بود

خودکارآمدی تحصيلی  به منظور ارزیابی اعتبار محتوای پرسشنامه مقدماتی پرسشنامه تهيه شد.ال ؤس

نفر  چهار بهالی پرسشنامه ؤس 18فرم  ،د. به این منظورشنظران استفاده نظرهای صاحب موزان ازآدانش

 سنجشگروه مشاوره دانشگاه اصفهان ارائه و از آنان خواسته شد که آن را از نظر توانایی  تاداناز اس

در  تاداناسدی ااصالحات پيشنه. کنندآموزان بررسی و ارزیابی خودکارآمدی تحصيلی دانش

 ای تغييرات لفظی و مفهومی در پرسشنامه بود،ها و پارهالؤکه شامل حذف تعدادی از س پرسشنامه

پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی آنان از لحاظ صوری و محتوایی، توان  ،د. همچنينشاعمال 

 آموزان را برای سنجش خودکار آمدی تحصيلی مناسب ارزیابی کردند.دانش

آموزان دبيرستانی انجام و نفر از دانش 98اوليه، مطالعه مقدماتی روی  سازی شکلپس از آماده 

 .ندکنرا از نظر مبهم، نارسا و تکراری بودن ارزیابی  هاالؤپاسخگویی، س هنگاماز آنان خواسته شد 

که با نمره کل همبستگی پایينی  هاییالؤبا نمره کل محاسبه شد و س هاالؤهمبستگی س ،همچنين

 14که پرسشنامه  هایالؤس انادتنهایتا بر اساس نتایج مطالعه مقدماتی و نظر اس. دندش حذف ،داشتند

اجرا و از طریق تحليل دختر و پسر آموزان نفری از دانش 131بر روی یک نمونه  ،ال شده بودؤس

خودکارآمدی عملکرد تحصيلی و های تحصيلی، خودکارآمدی مهارتعامل اکتشافی سه عامل 

حذف  ،که بار عاملی مناسبی نداشتند هایالؤمشخص و تعدادی از س ینده تحصيلیخودکارآمدی آ

یک از  برای هرآموزان تهيه شد. رسشنامه خودکار آمدی تحصيلی دانشپ الیؤس 21و نسخه نهایی 

کامال »ها شامل: گزینه از پاسخ پنجآموزان، آمدی تحصيلی دانشهای پرسشنامه خودکارسؤال

در نظر « توانماصال  نمی« »توانمنمی« »شاید بتوانم»، «توانممطمئنم که می» ، «متوانمطمئنم که می

نمره معکوس وجود ندارد. جمع  و گيردمیصورت  4تا  5همين ترتيب از  اری بهذگگرفته شد. نمره

متغير است،  498تا  21دهد که دامنه آن بين ودکارآمدی تحصيلی فرد را نشان میامتيازات نمره خ

کاغذی  -قياس از نوع مداد. اجرای این مستالدهنده خودکارآمدی تحصيلی بااالتر نشانه بنمر

 زمان برای پاسخگویی منظور نشده است. بوده و
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 ی پژوهشهایافته

استخراج تعداد عوامل مکنون خودکارآمدی تحصيلی، از روش  برای تحليل عامل اکتشافی:

 14يل عامل اکتشافی پس از سه چرخش آزمایشی روی تحليل عامل اکتشافی استفاده شد. نتایج تحل

و سه عامل،  الؤس 21آموزان از پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی دانشال مقدماتی نشان داد ؤس

( و الؤس 44(، خودکارآمدی عملکرد تحصيلی)الؤس 44های تحصيلی)خودکارآمدی مهارت

 ها همچنين نشان داد از بيندها( تشکيل شده است. تحليل دالؤس 1خودکارآمدی آینده تحصيلی)

بار با  95 الؤسو  991/8بار عاملی با سوم الؤسهای تحصيلی  های خودکارآمدی مهارتسؤال

و  920/8بار عاملی با  91 الؤسهای خودکارآمدی عملکرد تحصيلی الؤسو از بين  334/8عاملی

بار عاملی با  40 الؤستحصيلی خودکارآمدی آینده های الؤسو از بين  329/8بار عاملی با 3  الؤس

-الؤسعاملی را داشته و همه  بار کمترین و بيشترینبه ترتيب  330/8بار عاملی با 21ال ؤس و 519/8

ن بارعاملی پایين بود علتماده به  45ها الؤسمعنادار شدند. از بين  884/8های پرسشنامه در سطح 

 پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ها قرار نگرفتند و حذف شدند.روی هيچ کدام از عامل

های خودکارآمدی عملکرد تحصيلی ، و برای خرده مقياس39/8رسشنامه برای کل پ بررسی شد و

دست آمد. به 09/8، خودکارآمدی آینده تحصيلی 05/8، خودکارآمدی مهارت های تحصيلی 00/8

خودکارآمدی تحصيلی  پرسشنامه هایمقياسها و بار عاملی خردهمادهنتایج مربوط به عوامل، 

معنادار بود.  884/8کليه ضرایب همبستگی در سطح .ه استگزارش شد 2جدول در  آموزان دانش

مقياس بستگی بين سه خردهها با یکدیگر محاسبه و مشخص شد هم، همبستگی خرده مقياسهمچنين

 ( است. =884/8pمعنادار)
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 ها و ضریب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامهها با خرده مقياسگی مادهارعاملی، همبستها، بعوامل، ماده :2جدول

 السؤ السؤ
مهارت 

 تحصيلی

عملکرد 

 تحصيلی

آینده 

 تحصيل
R 

 302/8   334/8 مدیریت زمان برای مطالعه کردن 35

 341/8   340/8 پرتیمطالعه دروس بدون حواس 39

 342/8   191/8 انجام روش صحيح مطالعه 32

 503/8   199/8 ریزی برای انجام وظایف مدرسهمهبرنا 15

 139/8   503/8 آميز تکاليف مدرسهجام موفقيتان 41

 120/8   515/8 های درسیتالش برای فهم و یادگيری مطالب مشکل کتاب 21

 134/8   593/8 آموزان دیگروضيح و آموزش مطالب درسی به دانشت 40

 532/8   523/8 سال تحصيلیمطالعه مستمر و مداوم در طول  19

 141/8   159/8 مطالعه یک فصل کتاب برای امتحان 22

 580/8   903/8 انجام تکاليف درکالس 5

 593/8   991/8 .شودزهایی که در مدرسه آموزش داده مییاد گيری چي 3

 134/8  329/8  هایم سخت است.انجام تکاليفی که از نظر همکالسی 9

 088/8  328/8  از دروس مختلف کسب  نمره خوب 17

 101/8  383/8  .ها ندانندبچه ه سؤال معلم؛ حتی اگر بقيهپاسخ ب 28

 352/8  133/8  داشتن هوش و استعداد کافی برای موفقيت تحصيلی 25

 139/8  503/8  یادگيری دروس مختلف 1

 122/8  511/8  کسب  نمره خوب وقتی به اندازه کافی تالش کنم. 8

 139/8  119/8  های درسیمطالب ارائه شده در کالس و کتاب یادسپاریبه 38

 309/8  122/8  موفقيت در امتحانات 33

 132/8  905/8  تحصيل در رشته مورد عالقه 4

 118/8  919/8  شود.بيشتر مطالبی که در کالس مطرح میفهم و یادگيری  20

 312/8  920/8  کسب نمره دلخواه در امتحانات 34

 301/8 302/8   اتمام دبيرستان بدون افت یا تجدیدی 26

 351/8 345/8   تمام کردن دیپلم دبيرستان 6

 083/8 114/8   قبولی در یک دانشگاه خوب 7

 041/8 519/8   کسب معدل خوب برای موفقيت در آینده 18

  89/1 50/1 13/1 مقدار ویژه

  09/8 01/8 03/8 آلفای کرونباخ

  52/45 11/43 81/40 یانسوار

 

مودار ستونی توزیع پس از تحليل عامل اکتشافی از ن هاهبرای بررسی نرمال بودن توزیع نمر     

ها آمده مقياسها برای نمره کل و زیرنمودار نرمال بودن داده 1تا  4در شکل استفاده شد.  هاهنمر

 نرمال است. هاهول ميانگين و توزیع نمرح هاهپراکندگی نمر ،شوده میطور که مشاهداست. همان
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 خودکارآمدی تحصيلی هایهتوزیع نمر : نمودار ستونی4شکل 

 

 

 
های تحصيلیخودکارآمدی مهارت هایه: نمودار ستونی توزیع نمر2شکل   

 

 

های خودکارآمدی عملکرد تحصيلی: نمودار ستونی توزیع نمره9شکل   
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خودکارآمدی آینده تحصيلی هایه: نمودار ستونی توزیع نمر1شکل   

 

 

پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی  همبستگیهمگرا ور بررسی روایی منظبه روایی همگرا:

بررسی آموزان و معدل دانش مورگانجينکز و  تحصيلی خودکارآمدیپرسشنامه  آموزان ودانش

پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی با  هایهدار بين نمرهمبستگی مثبت و معنا گویای ،نتایج .شد

آمده است.  9بود. نتایج این تحليل در جدول ان مورگجينکز و مقياس خودکارآمدی تحصيلی 

آموزان تحصيلی دانش خودکارآمدیپرسشنامهکل بين نمره همبستگی ،شودطورکه مشاهده میهمان

 معدل  و (P=884/8 ؛r=11/8)مثبت مورگانجينکز و  تحصيلی با پرسشنامه خودکارآمدی

 .است معنادار آموزان دانش
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با پرسشنامه ها مقياسو خرده آموزانخودکارآمدی تحصيلی دانشسشنامه همبستگی پرضرایب  :9 جدول

 آموزانو معدل دانش  مورگانجينکز و  تحصيلی خودکارآمدی

   4 2 9 1 5 1 

4 
خودکارآمدی تحصيلی 

آموزاندانش  

R 4 395/8  010/8  003/8  115/8  940/8  

P  884/8  884/8  884/8  884/8  884/8  

2 

 

 های خودکارآمدی مهارت

 تحصيلی
R  4 535/8  124/8  103/8  941/8  

P   888/8  890/8  888/8  884/8  

9 

 

خودکارآمدی عملکرد 

 تحصيلی
R   4 512/8  505/8  940/8  

P    884/8  884/8  884/8  

1 
خودکارآمدی آینده 

 تحصيلی
R    4 101/8  431/8  

P     84/8  884/8  

5 
خودکارآمدی پرسشنامه 

انورگی جينکز و متحصيل  

R     4 910/8  

P      884/8  

 معدل 1
R      4 

P       

 

بررسی آلفای کرونباخ به روش آموزان پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی دانشپایایی   :پایایی 

 ،03/8های خودکارآمدی عملکرد تحصيلی قياسم، و برای خرده39/8ی کل پرسشنامه براشد و 

آلفای  د.شمحاسبه  09/8 ، خودکارآمدی آینده تحصيلی01/8ی های تحصيلخودکارآمدی مهارت

 دهد.دست آمده اعتبار این پرسشنامه را در حد قابل قبول نشان میبه

يری در گدازهنهای ویژگی مورد ابررسی تفاوت ،های بررسی روایی پرسشنامهیکی از روش

-ودکارآمدی تحصيلی دانشخ هایهنمر ،به این منظور .(4900های مختلف است )شریفی، جمعيت

متغيره مقایسه شد. نتایج تحليل واریانس چندهای مختلف با استفاده از آموزان دختر و پسر در رشته

 ها با آزمون باکساریانسوی کوبرفرض برا. پيشآمده است 5و  1این تحليل در جدول 

(11/2 F=و برا )ارآمدی کل و مورد خودک در بررسی شد و ها با آزمون لوینری واریانسب

، =054/8Pو  =133/8F، آینده=214/8Pو  =11/2Fدکارآمدی: و)خمعنادارهای آن مقياسزیر

، این نبود. به عبارت دیگر (=P 214/8و  =F 941/4و  مهارت:   =833/8Pو  =F 098/4عملکرد: 

 ها رعایت شده بود. فرضپيش
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 آنهایو زیرمقياس آموزان در خودکارآمدی تحصيلیدانش هایهيانگين و انحراف معيار نمرم: 1جدول 

 جنس متغير
 کل ریاضی انسانی تجربی عمومی

M S M S M S M S M S 

 خودکارآمدی
 18/49 12/482 23/42 31/482 85/41 91/33 33/41 80/482 83/49 48/481 پسر

 29/41 45/484 10/41 53/33 81/41 25/33 29/41 91/488 01/42 28/489 دختر

 آینده
 03/2 14/45 01/2 95/45 02/2 0/41 04/2 33/45 32/2 13/45 پسر

 82/9 30/41 84/9 09/49 31/2 30/41 21/9 40/45 03/2 25/45 دختر

 عملکرد
 95/1 02/12 40/1 38/12 10/1 92/14 31/1 52/12 35/5 53/19 پسر

 04/1 21/12 59/0 31/18 11/1 95/14 38/3 08/14 04/5 28/19 دختر

 مهارت
 12/5 93/11 12/1 38/11 38/5 25/19 29/1 02/19 12/5 82/15 پسر

 31/5 32/19 22/5 83/19 03/5 48/19 11/1 93/19 93/5 35/11 دختر
 

 

های آن در مقياسهای خودکارآمدی تحصيلی و زیرهنتایج تحليل واریانس چندمتغيره نمر

اس خودکارآمدی آینده تحصيلی تفاوت معنادار مقيدختر و پسر نشان داد تنها در زیرآموزان دانش

آموزان دختر آموزان پسر به طور معناداری از دانشد و نمره خودکارآمدی تحصيلی دانشوجود دار

ن های آن در بيمقياسمدی تحصيلی و زیرمشخص شد نمره خودکارآ ،چنينبيشتر است. هم

مدی مربوط به رشته ن ميزان خودکارآتریو پایين های تحصيلی مختلف تفاوت معناداری داردرشته

شد و نتایج زمون شفه استفاده آهای تحصيلی از ست. به منظور بررسی زوجی در رشتهعلوم انسانی ا

و  موزان اول دبيرستانآمقياس خودکارآمدی عملکرد تحصيلی دو گروه دانشنشان داد تنها در زیر

آموزان اول دبيرستان ( و نمره دانش=824/8Pآموزان رشته علوم انسانی تفاوت معنادار است)دانش

 از رشته علوم انسانی بيشتر است.
 

 آموزانخودکارآمدی تحصيلی دانش هایه: تحليل واریانس چندمتغيره نمر5جدول 

منبع 

 ريتغي
 متغير وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مينگين 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری

ميزان 

 تاثير

توان 

 آماری

رشته 

 تحصيلی

 088/8 841/8 842/8 15/9 13/382 9 12/2483 خودکارآمدی

 131/8 849/8 899/8 32/2 24/25 9 19/35 آینده

 042/8 841/8 844/8 35/9 04/414 9 12/105 عملکرد

 304/8 845/8 845/8 58/9 33/442 9 94/990 مهارت

 جنسيت

 939/8 881/8 832/8 05/2 83/513 4 83/513 خودکارآمدی

 121/8 880/8 828/8 14/5 39/11 4 39/11 آینده

 201/8 889/8 411/8 33/4 33.09 4 33.09 عملکرد

 250/8 882/8 438/8 32/4 14/55 4 14/55 مهارت
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 گيرینتيجه وبحث 

کارآمدی تحصيلی پرسشنامه خود روایی و پایاییساخت و بررسی با هدف  ،پژوهش حاضر

-پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی دانش ابی اعتبار محتوایبه منظور ارزی انجام شد.آموزان دانش

نفر از  چهارالی پرسشنامه به ؤس 18فرم  ،د. به این منظورشنظران استفاده های صاحبآموزان از نظر

 آن را از نظر توانایی آن در ،گروه مشاوره دانشگاه اصفهان ارائه و از آنان خواسته شد انادتاس

 انادت. اصالحات پيشنهادی اسکنندآموزان بررسی و ارزیابی انشارزیابی خودکارآمدی تحصيلی د

پرسشنامه خودکارآمدی آنان از لحاظ صوری و محتوایی، توان  ،د. همچنينشدر پرسشنامه اعمال 

 آمدی تحصيلی مناسب ارزیابی کردند.آموزان را برای سنجش خودکارتحصيلی دانش

 44خودکارآمدی عملکرد تحصيلی)مقياس خرده سهتحليل عامل اکتشافی نشان داد پرسشنامه از 

( الؤس 1خودکارآمدی آینده تحصيلی ) و (الؤس 44های تحصيلی )(، خودکارآمدی مهارتالؤس

ای و بر 39/8تشکيل شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 01/8های تحصيلی مهارت ، خودکارآمدی03/8خودکارآمدی عملکرد تحصيلی های مقياسخرده

ترین آلفا متعلق .کوچکاستبخش دست آمد، که رضایتهب 09/8خودکارآمدی آینده تحصيلی  و

و بزرگترین ضریب آلفا متعلق به عامل  09/8برابر با  خودکارآمدی آینده تحصيلیبه عامل 

توان نتيجه گرفت که میها بنابراین، از این یافته. است 03/8خودکارآمدی عملکرد تحصيلی برابر با  

بين  سنجش روایی همگرا همبستگی  برای های پرسشنامه فوق با یکدیگر همخوانی دارند.الؤس

آموزان با پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی جينکز و پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی دانش

  .نشان داد بين آنان را مثبت و معنادارهمبستگی  و نتایج بررسی شدمورگان 

عملکرد تحصيلی، های پرسشنامه شامل خودکارآمدی مقياس، خردهوهش حاضردر پژ

دهنده نده تحصيلی به عنوان عوامل تشکيلهای تحصيلی و خودکارآمدی آیخودکارآمدی مهارت

مقياس خودکارآمدی های خردهالؤسگرفته شد که آموزان درنظرخودکارآمدی تحصيلی دانش

ه ( ک2885) ،کو و مک کلورتفس، (2848) و همکاران سویآلتون هایپژوهشآینده تحصيلی، با 

 .ستهمسودانند، میرسيدن به اهداف در یک زمينه تحصيلی مشخص خودکارآمدی تحصيلی را 

های چالش هدف ( معتقد است کسانی که خودکارآمدی باالیی دارند،2884)ا بندورهمچنين 

کنند که خودکارآمدی ( نيز بيان می4331ن )یچ و همکاراپنتر .گزینندو باالتری را برمی تربرانگيز
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آموزان  دارای توانایی دریافت شده آموزان همبستگی باالیی با پيشرفت تحصيلی دارد. دانشدانش

 هایای غيرمستقيم بر افزایش سطح هدفی نيز دارند. این باورها به گونهباال پيشرفت بيشتر

ن کردند ( در پژوهشی بيا4331) 4و پاستورلی ، کاپراراگذارد. بندورا، باربارانلیآموزان اثر میدانش

 مستقيم افزایش آرزوهای تحصيلی را در پی دارد. طور مستقيم و غيرکه خودکارآمدی تحصيلی به

( مشخص شد که 2842)2بر اساس پژوهش جانسون، استاروبين، النان و راسل ،همچنين

؛ به این معنی که رفتارهای شودتلقی میينی انتخاب شغل دانشگاهی بارآمدی به عنوان پيشخودک

رآمدی به خودکا کند.گيری در مورد انتخاب شغل کمک میآموز به تصميمخودکارآمدی دانش

 (.4934آموزان معرفی شده است)صادقی، بر انتخاب مسير شغلی دانش گذارعنوان متغير اصلی تأثير

(؛ الياس 2884بندورا ) یاز ادعاخودکارآمدی عملکرد تحصيلی مقياس خرده هایسؤال

حمایت ( 2849تورگوت،)(، 2844بردی آمون و فرتز،)، (2885)، 9(؛ فتسکو و مک کلور2880)

در انجام تکاليف  ،تری دارندباورهای قویکسانی که درباره کارآمدی خویش معتقدند  هاآنکرد. 

دی یکی از بهترین ای خودکارآم، باورهرکرد بهتری خواهند داشت. در واقعترند و کاموفقمشکل 

قدر سطح خودکارآمدی باالتر باشد، هر شود.های کارکرد تحصيلی شمرده میکنندهبينیپيش

انگيز بر آموزان در تکاليفی که چالشناختی بيشتر است و این گونه دانشاستفاده از راهبردهای ش

  .(2884،شانگ وپاچارس )شوندموانع و مشکالت می کنند و دیرتر تسليم، بيشتر مشارکت میاست

اهداف باالتری  ،ستآنها باال آموزانی که احساس کارآمدیدانشکند ( عنوان می4333بندورا)

پذیری راهبردهای بيشتری نشان ها انعطافمی کنند، در هنگام جستجوی راه حلرا برای خود تعيين 

هایشان از یابی کيفيت عملکرددر ارز ،به عملکردهای هوشی باالتری دست یافته و دهندمی

 ترند.ان با توانایی شناختی برابر دقيقآموزدانش

های بسياری دی در موفقيت تحصيلی دارد. پژوهشخودکارآمدی تحصيلی نقش مهم و کلي

طهماسيان و اناری، اند )قيت تحصيلی مورد تاکيد قرار دادهتاثير خودکارآمدی تحصيلی را بر موف

جانسون، استاروبين، النان و ؛ 2883 ندورا،ب؛ 4932؛ جمالی، نوروزی و طهماسبی،4934

ها با نتایج این پژوهش که اشاره به همبستگی این یافته (.2842همکاران،؛ گاليون، و 1،2842راسل

                                                 
1- Caprara, Barbara, Pastorelli 

2- Johonson, Starobin, Laanan, Russell 

3- Fetsco, & McClure 
4- Johonson, Starobin, Laanan, Russell 
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دهنده ، نشانهمخوان است. همچنين ،بين معدل و خودکارآمدی تحصيلی و ابعاد آن اشاره دارد

 مهارت و عملکرد تحصيلیخودکارآمدی دار در عدم تفاوت معناروایی پرسشنامه ساخته شده است. 

ید این ؤم ( همخوان و4934با پژوهش پورقاز، محمدی و دوستی)آموزان دختر و پسر در دانش

  موضوع است.

 محمد، آشا و جادوهای با پژوهش های تحصيلیخودکارآمدی مهارتمقياس های خردهالؤس

( 4333بندورا ) .همسوست (2849خان) ( و2880)الياس ،(2842گاليون و همکاران) (،2841)

این  کرد و بهبررسی  ،گذار بسياری را که نقش بنيادی در انجام تکليف دارندسازوکارهای تاثير

کدام از این سازوکارها در کنترل کارکرد، پرنفوذتر از خودکارآمدی و نتيجه رسيد که هيچ

 باورهای افراد از توانایی نيستند.

آموزانی که دارای خودکارآمدی تحصيلی باال معتقدند دانش (،2842گاليون و همکاران)

 کنند.های تحصيلی مشارکت میبيشتری دارند و بيشتر در فعاليت هایشان اطمينانبه مهارت ؛هستند
آموزان دارای باورهای خودکارآمدی تحصيلی قوی توانایی بهتری کند دانشبيان می( 2849خان)

 .در مدیریت یادگيری خود دارند

پرسشنامه خودکارآمدی و متخصصان در رابطه با روایی محتوایی  انادتسنجی اسبا توجه به نظر

پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی و نيز روایی محاسبه شده برای  آموزانتحصيلی دانش

توان گفت که پرسشنامه خودکارآمدی آموزان از طریق روایی همگرا و همسانی درونی میدانش

آموزان گيری خودکارآمدی تحصيلی دانشن پرسشنامه معتبری برای اندازهزاآموتحصيلی دانش

تواند به عنوان آموزان میالی خودکارآمدی تحصيلی برای جامعه دانشؤس21پرسشنامه  است.

 .شود استفاده آموزاندانش های تحصيلیر و اعتماد به تواناییابزاری معتبر به منظور سنجش ميزان باو

آموزان از این ای بررسی خودکارآمدی تحصيلی دانششود برژوهشگران پيشنهاد می، به پبنابراین

؛ زیرا از جمله  را در سایر شهرها مطالعه کنند روایی و پایایی آن ،همچنين ،ابزار استفاده نموده

های این پژوهش مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه در اصفهان است و در تعميم نتایج آن محدودیت

 ر مناطق باید احتياط کرد.به سای
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