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Title: 

 Investigating the relationship of self-determination process 

with students’ learning 

 

 چكیده

 می ومجستگی نهع اص فیپژهوص تهغی سهش. خهدگشدانی ثبیبدگیشی فؼبل ثهدساثغه  یثشسس ضبضش پژهوص اص وذف

 تطػیل ثه لمطغه 1393-94 تطػیلی لسب وه دس ایالم سضو دهم متهسغه صانمهآنصدا سا ولیه پژهوص خبمؼه. ثبضذ

 گیشی انذاصه اثضاس. ضذنذ انتخبة نمهنه ػنهان ثه نفش 345 ای خهضه گیشی نمهنه سهش ثب. داد می تطىیل نذا دهثه

 ثب آمذه دست ثه وبی داده وه ثهد تطػیلی پیطشفت آصمهن ه وذف گیشی خوت ممیبس خهدوبسآمذی تطػیلی، ممیبس

خهدوبسآمذی  وه داد نطبن وب یبفته این نتبیح. ضذنذ تطلیل ه تدضیه متغیشی زنذ سگشسیهن ه ومجستگی ضشیت

 پیطشفت ثشای خهثی وننذه ثینی پیص تهانذ می ه داسد مؼنبداسی ه مثجت ساثغه آن  تطػیلی پیطشفت ثب تطػیلی

 پیص ه داسد ساثغه تطػیلی پیطشفت ثب مؼنبداسی ه مثجت غهست ثه گشایطی ػملىشد وذف  ومسنین ثبضذ می تطػیلی

 تطػیلی پیطشفت مؼنبداسی ه منفی غهست ثه نیض اختنبثی ػملىشد وذف ه ثبضذ می تطػیلی پیطشفت وننذه ثینی

 .است تطػیلی پیطشفت ثشای خهثی وننذه ثینی پیص ه داسد ساثغه

 .یبدگیشی فؼبل، خهدوبسآمذی تطػیلی، خوت گیشی وذف گان کلیدی:واش

 مقدمه .1

ه ــتهخسد هــیص مــپاص یص ــث ريــخی اهدوــه ــی ســعتطػیلی ، طشفت ــش پیــؤثش ثــل مــماػهی هــمغبلؼ

طشفت ــپیه وت ــساه ن دادطبـند ذـتؼی تطمیمبت بوـه ـت . یبفتـساگشفته اس شــت لــتشثیه یم ــتؼلن ػبــمتخػ

ه ــه ثــثلىد زیشــی پـ ـم ريأثــتت بــعالػداصش اشــپی بهذــینافشه ص ــنی دابسهبختبــساص وب ــه تنــػیلی نــحت

، 1د )ثسبنتهــی ضــمط هــض مشثــب نیاة وــغشــضه اب ،  اسصضوــبضوــشــنگ، بهسوــثب هــلمجاص ی ــنگیضضال ــماػه

1995.)  

فشد دس مهسد وبسآمذی ضخػی، ثش خشیبن ػمل، ممذاس تالش، مذت صمـبنی پبفطـبسی ثش تالش ثبهسوبی "(1994ثنذهسا )

ثه نظش هی « دس مهاخوـه ثـب مهانـغ ه تدشثـه وـبی ضىسـت ه انؼغـبف پـزیشی دس ػمـت نطـینی تـأثیش میگزاسد . 

)ثه  است« سی ضخػی ه مطیظثبهسوبی ضخع دس مهسد تهانبیی اػمبل ممذاسی ونتشل ثش ونطه»( خهدوبسآمذی 2001)
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(2006، 2فیست نمل اص فیست ه ثبهسوبی خهدوبسآمذی تطػیلی ثیبنگش اعمینبن فشد ثه تهانبیی خهد دس اندبم مهفمیت . 

(. نتبیح ثشخی تطمیمبت نطبن داده 2003، 3آمیض تىبلیف تطػیلی دس یه عیف مطخع می ثبضذ)ثبنگ ه اسىبلهیه

ت پیطشفت تطػیلی اص عشیك ثبهسوبی خهدوبسآمذی تطػیلی تجیین می ضهد )وبن دسغذ هاسیبنس نمشا 14تب  11انذوه 

(2001، 4ه نبتب خهدوبسآمذی اص خمله متغیشوبی تبثیشگزاس دس مهفمیت ه نتبیح تطمیمبت دس صمینه خهدوبسآمذی دس .

اص هخهد  مهفمیت ه پیطشفت تطػیلی می ثبضذ. نتبیح تطمیمبت دس صمینه خهدوبسآمذی ه پیطشفت تطػیلی ضبوی

؛ ضبسمب ه سیلجشیسن، 2004؛ وشین ه ومىبسان، 2001ساثغوشاثغه مثجت ثین این ده  متغیش است )زبسمض، وه ه وبسسیب، 

( 1989( ثشهان، لنت ه السوین )1996( امب پژهوطگشانی مبننذ سهصس، میذگلی ه اسدان )2009؛ وبسهل ه ومىبسان، 2007

ضػیلی ساثغه مثجت ضؼیفی هخه داسد. ( ثین خهدوبسآمذی ه پیطشفت2004سبنذسص )  

د داسد ػملىشی ه گیشدیبدس ی مومی ـنگیضضت اتلهیطبه ست ش انگیضدس اوب دیىشسهمؤثشتشین ف اص وذی خوتگیشنظشیه 

ثه ه ست اوذفمنذ ن نسبس افتبسست وه اس استهؼ این فشی اوذفی ثش پبیه(. خوت گیشی 2002، 5)پینتشیح ه ضبنگ

د فشش وه نگشد میضهق عالسی افتبت سنیبای اص ثه مدمهػهف وذی خوتگیشد. یت میضهاوذد شـفاف، ذـوی ایله ـسه

منسدمی ی لگهاثیبنگش ف، ذـوی شـت گیـخو، یگشست دتجیین میونذ. ثه ػجبی گیشدیبی فؼبلیتوبدس وت سمطبای ثشسا 

مینه ثه ، دس آن صونذا یذیص پالؼیتوب گشمهه ـف ثـمختلی بـوسهش ه ـثد شـفد هـی ضـست وه سجت مد افشی وبهسثباص 

ة پیطشفت ثه ضسباهم تذدس نیض ػنػش مومی اسی گزف (. وذ1992، 6)ایمضوذ دئه سا اسانوبیتبً پبسخی داصد ه فؼبلیت ثپش

(. دس 1990، 7لیتمن ه وذ )الدیص میافضش سا انگیضات تأثیشاسی گزف وذ، خذیذست یه  موبی گیشدیبم یذ. ونگبآمی

ه ـت وـه اسـیص اص ده دوـب ثـام، شیوبی انگیضضی ثه غهستوبی مختلف مغشش ضذ هانذخوت گی، تطمیمبت اندبم ضذه

ش وبسوبی ـاوث  

ش ـ( انگیضى پیطشفت سا ثه ػنهان گ1999) 8تنظشی ه تدشثی دس این ضیغه ثش انگیضش پیطشفت تمشوض یبفته است. الیه

شاد سا ثه سمت مؤفمیت یب ضىست سهق وه فؼبلیت پیطشفت سا مهخت می ضهد ه اف، ی تؼشیف می ونذـبی ولـایص و

 می دوذ.

ش سیذنذ وه تالسن نتیده ـیاه ـثی، هـنسافشل بـگسسثضن ذگبـگیشندیبسهی ی ـوطهپژ( دس 2005)9ینسمبات ه پیشده

یلی ـشفت تطػـنظیش پیطی گیشدیبی پیبمذوبه ب ـت وـش فؼبلیـی ثـأثیش مثجتـت)وذف تسلظ( تگی ـضبیسدن ثبال ثشای ثش

یر ــو( اص 2004) 10لتش، هاعشفیاسد. اص میگزی تگی تطػیلی ثه خبـضبیست بـثجای اشـثش الـه تـلی وبـضداسد. دس 

تیوه سغهد، دسشــی وــیص ثینــپسا یلی ــشفت تطػــپیطان هــی تــبثی نمــختنه الظ ــتساف ذــواص اه ــی

د.پیص ثینی وشسا پیطشفت تطػیلی داس، مؼنبه مثجت ست یطی ثه غهاگشد ػملىش  

                                                 
2Feist&Feist 
3Bong &Skaalvik 
4Kahn &Nauta 
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پیطشفت  دس ساثغه ثب ثبهسوبی خهدوبسآمذی تطػیلی  ( نطبن دانذ وه1386نتبیح ضدبصی، فبسسی نژاد ه ػسگشی )

ه می تهانذ پیطشفت تطػیلی سا پیص ثینی نمبیذ. تطػیلی نمص هاسغه گشی داسنذ.  

ػیلیذانص آمهصان ثب تهخه ثه پژهوص وبی اندبم گشفته دس این صمینه لزا وذف اص این پژهوص پیص ثینی پیطشفت تط

 پبیه اهل متهسغه دهم دس  خهدوبسآمذی تطػیلی ه خوت گیشی وذف می ثبضذ. 

 روش تحقیق

وذف  یشیه خوت گ خهدوبسآمذی تطػیلی وصهینپژ. دس استا ومجستگیعنهه اص  وصتهغیفیهینپژسهش ا

 سیمبآ خبمؼه  مالن دس نظش گشفته ضذ. متغیشانثهػنهیبضیس یلیتطػ یطشفته پ ،پیصثینیمتغیشوبانثهػنه

 نذتطىیلمیا دهثهتطػیلثهلمطغه1393-94تطػیلیلسبدس یالما سضومتهسغه دهم  صانمهآنصدا ولیهسا  وصهینپژا

اص   یگیشهثبثوشصانمهآنصدا ثینولاص  نفش 345 نگبسمههلخذاص  دهستفبا ثبسیمبآ ثینخبمؼهداد. اص 

 یالما ضوشهسشپشه  صشمهآ گبنهزوبس ضیانهص ا نبضیه 2 وهستینغها ثه. ضذةنتخبا ایفیزنذمشضلهدتػبینمهنهگیش

ضذ ةنتخبا فیدتػبستثهغهده والس  سهسوشمذه اص  سهسمذ 4 نوباص آ امثینوشوذه اص  ضذةنتخبا  

 

. 

 ابسار پصوهش

 یطشفتوذف ه آصمهن پ یشیخوت گ یبسمم خهدوبسآمذی تطػیلی،اعالػبت اص  یگشدآهس یپژهوص ثشا یندس ا

استفبده ضذ. یلی)مؼذل(تطػ  

سشنامه خودکارآمدی تحصیلی:پر  

مه ایلشهی ه ثبنتینـگ  وـه ثـه اسصیـبثی سفتبسوب، ثشنبمووب ه سبصمبنذوی تطػیلی دانص آمهصان ه  این پشسطنبمه

وبمال »( تب 1)نمشه « وبمال مهافمم»دسخوبی لیىشتی اص  7مبده ه دس ممیبس  10دانطدهیبن میپشداصد ه ضـبمل 

ست. امتیبص ثبال دس این پشسطنبمه ثه منضله خهدوبسآمذی تطػـیلی ثیطتش است. اػتجبس، ( تنظیم ضذه ا7نمشه «)مخـبلفم

گـضاسش ضـذه اسـت 81/0این پشسطنبمه ثه سهش آلفبی وشهنجـبظ  مطممبن پژهوص ضبضش، اػتجبس این پشسطـنبمه سا  .

مینمبینذسا گضاسش  74/0ثـب اسـتفبده اص سهش آلفـبی وشهنجـبظ مطبسجه نمهده ه ضشیت آلفبی  . 

هدف :  یریجهت گ مقیاس  

( تذهین ضذوبست. دس این ممیبس سه نهع خوتگیشی وذف )تسلغی، 2002این پشسطنبمه تهسظ الیهت ه مىگشیگهس )

دسخوبی لیىشت اص  5(.  پبسخوب ثش اسبس ممیبس 1385ػملىشدگشایطی ه ػملىشد اختنبثی( سندیذه میطهد. )خشمبیی،

(، مغلهة گضاسش 1385( اسصیبثی میطهد.. سهایی ه پبیبیی اینممیبس تهسظ خشمبیی )5مهافمم )( تب وبمالً 1وبمالً مخبلفم )

ه  72/0ضذه است. دس پژهوص ضبضش ثشای ثشسسی تؼیینپبیبیی اص ضشیت آلفبی وشهنجبظ استفبده ضذ وه ثشای ول ممیبس 

 شی وذف تسلغی ه سشدسگمی، خوتگیاختنبثیثشای ػهامل خوتگیشیوذف ػملىشد گشایطی، خوتگیشی وذف ػملىشد 

ثذست آمذ. 74/0ه  75/0، 58/0، 66/0وذف ثه تشتیت   

 :یلیتحص یشرفتپ آزمون

پیطشفت دانص آمهصان ثه ػنهان اثضاس  خبسیاهل  یمسبلاص نمشات ن یلیسندص ػملىشد تطػ یثشا 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

4 

 

 پیطشفتامتطبنبت ثه ػنهان نمشه  یبناهل دانص آمهصان پس اص پب مؼذل یمسبلاستفبده ضذ.  تطػیلی

 وه می گشدد تلمی آمهصضی فشآینذ اغلی اسوبن اص یىی ػنهان ثه ضذنذ یبص مذاسس خمغ آهسیلیتطػ

وذف  ه مجبنی ه اغهل ثب مؼلمبن اگش میبن این دس ه می ونذ ایفب ثسیبس مهثشی نمص آمهصضی نظبم دسوبسایی

 ه مشثیبن ػنهان ثه تهاننذ نمی وشگض نجبضنذ، آضنب آنبن نیبصوبی ه آمهص دانص وبی هیژگی تذسیس، وبی

وبی اخیش مفوهم مؼنهیت ه  دس دوهوننذ.  نمص ایفبی ثخهثی خبمؼه، دس ه تشثیت تؼلیم مسئهلین

غهسیىه مفبویمی ثاست،  وبسثشدوبی آن دس دنیب ه ثه خػهظ دس دنیبی غشة اومیت صیبدی یبفته

ذ، هاسد تطمیمبت ػلمی ه ضذن ومسهن خذا، مزوت، مؼنهیت ه غیشه وه مهضهػبتی خػهغی للمذاد می

انذ. ثهیژه تؼذاد تطمیمبت دس زنین مهضهػبتی دس  مجبضث آوبدمیه دس ضهصه ػلهم انسبنی ضذه

وب ه  وبی سهانطنبسی ه مذیشیت ثه سشػت دس ضبل افضایص است. دس این صمینه تبثطبل ونفشانس پژهوص

ی اص مفبویمی وه ثه تذسیح اص یى(.29، ظ 1386ی، میاثشاو) ضهد وبی صیبدی تطىیل ضذه ه می وبسگبه

ه عجك تؼشیف مطممبن،  ثبضذ وب ظوهس وشده است، وهش مؼنهی می دسهن ومین خلسبت ه ونفشانس

وبی غیش مبدی ه متؼبلی است، ثه  وبی سبصش سهانی مجتنی ثش خنجه ای اص لبثلیت وهش مؼنهی مدمهػه

. وستنذ هش ثبالی وطیبسی مشتجظهیژه آنوبیی وه ثب مبویت وستی فشد، مؼنبی ضخػی، تؼبلی، ه سغ

وب ثه وبس ثسته ضهنذ، تهانبیی منطػش ثه فشد مسئله گطبیی، تفىش انتضاػی ه ونبس  ونگبمی وه این لبثلیت

امشهصه سهضوبیی نهین دس تذسیس ثش (.84، ظ 1390ه ومىبسان،  آلبثبثبیی) وننذ سا تسویل مین آمذ

است تب ثه ومه آنوب مؼلم ثتهانذ این فشآینذ سا وش زه مجنبی نظشیه وب ه پژهوطوبی تشثیتی اسائه ضذه 

ثوتش ثه سهی وست اوذاف آمهصضی سهق دوذ؛ امب مهفمیت ه وبسایی این سهضوب مستلضم فشاوم ثهدن 

ثشسسی هضؼیت ی است وه یىی اص آنوب می تهانذ وهش مؼنهی مؼلمبن ثبضذ ه این تطمیك ثب وذف ضشایغ

  ی ه ساثغه آن ثب وهش مؼنهی اندبم می ضهد.س ضوش سغهمته مذاسسضیهه وبی تذسیس مؼلمبن 

 یافته ها

ه خوت  خهدوبسآمذیتطػیلیدانص آمهصان ثب )مؼذل( ثه دست آمذه اص اص ومجستگی میبن پیطشفت تطػیلی  نتبیح

;001/0گیشی وذف نطبن داد وه  خهدوبسآمذی تطػیلی ثب پیطشفت تطػیلیذس سغص مؼنبداسی ساثغه منفی داسد) p.) 

: ضریب همبستگی پیرسون خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی 1ل جدو  

 R Sig متغیشوب

62/0 خهدوبسآمذی تطػیلی  001/0  

09/0 تسلغی  05/0  

60/0 ػملىشد گشایطی  001/0  

-42/0 ػملىشد اختنبثی  001/0  

خوت ثشسسی میضان پیص ثینی وننذگی خهدوبسآمذی تطػیلی ه خوت گیشی وذف ثب پیطشفت تطػیلی سیبضی اص 

متغیش پیطشفت تطػیلیجه ػنهان مالن خهدوبسآمذی تطػیلی ه خوت وه سگشسیهن استفبده ضذ. وه نتبیح نطبن داد 

اختنبثی ه وذف ػملىشدگشایطیپیص  گیشی وذف ثه ػنهان پیص ثین نطبن داد وه خهدوبسآمذی تطػیلی، وذف ػملىشد

;001/0ثینی وننذه وبی خهثی ثشای پیطشفتمی ثبضنذ ) P). 
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: نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی پیشرفت در خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدف2جدول   

R R متغیشوبی پیص ثین
2
 B Beta t Sig 

خهدوبسآمذی تطػیلی   63/0  39/0  11/0  66/0  66/6  001/0  

65/0 ػملىشد اختنبثی  42/0  09/0  22/0  36/3  001/0  

67/0 ػملىشد گشایطی   45/0  18/0  25/0  35/3  001/0  

 نتیجه گیری

دانص آمهصان متهسغه دهم دس خهدوبسآمذی تطػیلی ه  پژهوص ضبضش ثب وذف ثشسس یپیص ثینی پیطشفت تطػیلی

وه خهدوبسآمذی تطػیلی سایغه مثجت ه مؼنبداسی ثب پیطشفت خوت گیشی وذف غهست گشفت وه نتبیح آن نطبن داد 

تطػیلی داسد ه ومسنین نتبیح سگشسیهن نطبن داد وه خهدوبسآمذی تطػیلی می تهانذ پیص ثینی وننذه خهثی ثشای 

پیطشفتمی ثبضذ ثه ػجبستی می تهان گفت وه ثب اسصضمنذ ثهدنذه لزت ثخص دانستنذ دسسپیطشفت دس دسسجوجهد می 

مسنین نتبیح نطبن داد وه وذف ػملىشد گشایطی ساثغه مؼنبداس مثجتی ثب پیطشفتذاسد ه ومسنین پیطجینی وننذه یبثذ و

می ثبضذ ه وذف ػملىشد اختنبثی ثب پیطشفتشاثغه مؼنبداس منفی داسدومسنین پیص ثینی وننذه  تطػیلیپیطشفت 

(، 2004لتش )(، ها2005مبسوهلیذص ه ومىبسان )(، 2005ین )سمبات ه پیشپیطشفتمی ثبضذ.وه این نتبیح ثب یبفته وبی ده

 ومسه می ثبضذ.ه نتبیح این پژهوص تبییذ ثش دیگش پژهوص وب می ثبضذ. 

ان ته، وذفیی خوت گیشصان ه مهآنصی دامذسآوبدنذ وه خهن دادوطی نطبهپژ( دس 1389سهش)وهدی ه ثبآفتصسی، نه

نذ.اة امتطبن سا داسضغشداس اپیصثینی مؼنب  

ست. اپیطشفت تطػیلی ی ه گیشدیبدس تطػیلی ػبمل مومی ت نسجت ثه مهضهػبصان مهآنصش داست نگشامذ مؼتص خشسا

ی تشـثیطل بـضتماذ ـضته ثبضدسس سا دامغلهثی نسجت ثه یه ه ذگبـیص ی دهـمآص ـندالتی ی هی، هنظشیهس سباثش 

ست ی دبالتشـثش غهـونذ تب ثه سش تال ومسنینه وذ ن دمت نطبهممباسی ه پبیذد خهاه دس آن دسس اص ه ـود داسد هـخه

(. ونگبمی وه دانص آمهصان دسثبسه تهانبی ه لبثلیت وبی خهد لضبهتی مغلهة داضته ثبضنذ، ثه 2005، 11)استهنیبثذ 

(.دانص آمهصان دس 1387اضتمبل سیبد ثب تىبلیف دسگیش می ضهنذ ه ػملىشد آنوب ثوجهد می یبثذ )ضدبصی ه ومىبسان، 

لىشد گشایطی می تهاننذپیطشفتخهد سا استمب دونذ ه ثه ضل مسبئل زبلص ثشانگیض نبیل آینذ. غهست اتخبر وذف ػم

ثنبثشاین اثش مثجت وذف ػملىشد گشایطی ثش پیطشفتمبثل تهخیه می ثبضنذ. دس تجیین اثش منفی وذف ػملىشد اختنبثی ثش 

ضىست ه نگشیسته ضذن ثه ػنهان  پیطشفت ػملىشد می تهان گفت، افشاد ثب وذف ػملىشد اختنبثی ومیطه تشس اص

فشدی ونذآمهص سا داسنذ. آنبن مؼتمذنذ ثب ضىست تهانبیی وبیطبن صیش سهال می سهد ه ممىن است دس نگبه دیگشان ثی 

شاة وستنذ ه این غ(. اص این سه این فشاد ومیطه داسای اض2002وفبیت ه یب نب تهان ثه نظش آینذ )پینتشیر ه ضبنگ، 

ی خمغثنذه وص ضبضش هثب تهخه ثه نتبیح پژد پیطشفت تطػیلی ضؼیفی اص خهد نطبن دونذ. اضغشاة مهخت می گشد

ده ن ـیاه ـثغه سا خهدوبسآمذی تطػیلی ه خوت گیشی وذفبـشتجظ ثـی مـوطهثك پژاهـسی ه مدمهػه مجبنی نظش

ی بـوه بـگسوباسی ضـثشگف( ـلد: اشـه وـئان اساهـمیتسا یش ی صوبدپیطنوبصان، مهآنصدایلیـشفت تطػـب پیطـش ثـمتغی

ش ـب ثـنوآأثیش ـتدس خهدوبسآمذی تطػیلی وذف گضینی ه مؤثش ی ثب مؤلفه وبن مؼلمبدن ضنب نمهآضی خوت صمهآ
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پیطشفت تطػیلی دس سی سثشج( ممبعغ مختلف تطػیلی. دس وطی مطبثه هپژای خشصان. ة( امهآنصداپیطشفت تطػیلی 

.صانمهآنص دس ول دسهس دایلی ثش پیطشفت تطػآن أثیش ـته یذ مؼلم دسسبص د  

 تقدیر و تشكر

پژهوطگشان ثش خهد الصم می داننذ مشاتت تطىش ه لذسدانی خهد سا اص سبصمبن آمهصش ه پشهسش، مؼلمبن ه دانص آمهصان 

 ضوش ایالم وه دس اندبم این پژهوص ومىبسی غمیمبنه ای داضتنذ، اثشاص داسنذ.
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Title:Investigating the relationship of self-determination process with students’ learning 

Background & Aim: 

The aim of the present study was to investigate the relationship of self-efficiency and orientation of 

target with academic achievement of the students. 

Methods:  

 This research was a descriptive correlational one. The society of the research included all of the senior 

secondary students of Ilam who were studying in academic year of 2014-15. Through cluster sampling 

345 students were selected. The instruments for measuring the scale of academic self-efficiency were the 

Scale of Target Orientation and Academic Achievement Test. The data collected was analyzed through 

correlation coefficient and multivariate regression.    

Results: The results showed that academic self- efficiency has a significant positive relationship with 

academic achievement and can be a good predictor of it. Moreover the aim of dispositional function has 

a significant positive relationship with academic achievement and can be a predictor of academic 

achievement; and the aim of refusal function has a significant negative relationship with academic 

achievement and can be a good prediction of academic achievement.    

Key words:academic achievement, academic self-efficiency, target orientation. 
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