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 چکیده :



تحقیق کلیه  جامعه آماریمی باشد نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی هدف پژوهش حاضر 

صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع ه ببه عنوان نمونه نفر  033 یک مدرسه می باشددانش آموزان سال سوم راهنمایی 

.در این شداجرا  (9191،هرمنس)انگیزش پیشرفت  مقیاسو  (9111،مورگان و جینگ)خودکار آمدی  مقیاساوری داده ها 

همبستگی استفاده شد. آزمون  آزمونو خطای استاندارد( و  استاندارد، انحراف پژوهش از روش های آمار توصیفی)میانگین

و  >p 31/3)همبستگی بین خودکارآمدی  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ضریبکه  نشان داد فرضیه ها

03/3 r= دکارآمدی  با انگیزش پیشرفت دانش درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت بین خو 11بنابر این با  .( معنادار است

 رابطه مثبت معنادار وجود دارد.آموزان پسر دوره راهنمایی 
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 :مقدمه

     

ای روانی مؤثر است. از خصوصیات مهم شخصیتی و تفاوتهای فردی افراد که در واکنش نشان دادن به رخدادها و فشاره 

 (. 9090؛ سید محمدی، 2،9119شولتز) فرد است 9احساس خودکارآمدی

طعی ترین عامل در برای انسان هیچ حکم ارزشی مهمتر از داوری درباره خویش نیست و ارزشیابی شخص از خویشتن ق     

یا کتبی و برشمردن صفات و توصیف . این ارزشیابی تماماً به شیوه قضاوت آگاهانه و صریح ، شفاهی رشد روانی اوست

. زیرا پیوسته توسط انسان ه جدا کردن وشناسایی آن مشکل است، احساسی کت نیست بلکه تصور احساس می باشدحاال

اثرات . ارزشیابی مشخص از خویشتن سانی است و در واکنش وی دخیل استتجربه می شود و جزئی از هر احساس دیگر ان

 2339، 0)براندن ی وی دارد و کلید فهم رفتار اوست، تمایالت و ارزشها و هدفهاات، احساساتبرجسته ای در جریان تفکر

 (. 9091نقل از خاطری ، 

و  1، نقش مهمی در رویارویی فرد با مسائل زندگی دارد چنانچه براوندی به عنوان یک متغیر شخصیتیخودکارآم     

که با مسائل حل نشده روبرو می  مدی آنان باالتر است، هنگامیکه میزان خودکارآ ( کشف کردند کسانی9199) 1انیوی

ه تواناییهای خود در کنترل (. خودکارآمدی اطمینان ب9091شوند پایداری بیشتری از خود نشان می دهند )نقل از آبنیکی، 

نجام میزان تالشی که ، هیجانات و انتخاب افراد و سرابنابراین بر عملکرد واقعی افراد ، احساسات و فعالیتهاست وافکار

 (. 9091نقل از آبنیکی ،  2330،  9و سیونی 6)میلیتادو شخص صرف یک فعالیت می کند مؤثر است

خودکارآمدی به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده در نظر گرفته می شود و بنابراین در موقعیتهای      

نقل از  9191،  1و بری 9) ویتکین مورد استفاده قرار گیرد تحصیلی و آموزشی بایستی به عنوان عامل پیش بینی کننده

 ( .  9091آبنیکی،

قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد،از اهمیت خاصی برخوردار       

 وانع اثر می گذاردبه دلیل اینکه خودکارآمدی نشان داده است که بر فائق آمدن و استقامت در برابر م است.

 9119و همکاران، 99گیست ) (،می تواند علت مهمی برای عملکرد نسبت به وظایف بین فردی پیچیده باشد93،9196)بندورا

 (.  9096 نقل از میرزایی،

خودکارآمدی ادراک شده به تعداد مهارتهای شخص مربوط نمی شود بلکه به آنچه شخص باور دارد که تحت شرایط       

 ( .  9091، نقل از مجیدیان 9110تواند انجام دهد مربوط می شود ) بندورا ، خاص می 

__________________________________________________________________ 
1 self-efficacy 
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. افرادی می کند ، خودکارآمدی میزان تالش صرف شده و ثبات قدم را تعیینقرار است عملی توسط شخص انجام پذیردوقتی      

در مورد امکان کمبودهای عملکرد  ، یعنیه پیش بینی سناریوهای شکست هستندکه از خود مطمئن نیستند بیشتر متمایل ب

، سناریوهای موفقیت ی خوش بینانه. بدین ترتیب افراد با حس خودکارآمدقع تالش خود را ناتمام می گذارندنگرانند و پیش از مو

 ،9رزرمی کند و به آنها اجازه استقامت در مواجه شدن با موانع را می دهد )شوامی کنند که عمل آنها را هدایت  را تصویر سازی

9119 . ) 

ن خود را دارد نایی باور کردتا چه حد توا فرداست که  نا چقدر توانایی دارد بلکه مهم فردطور کلی مهم نیست که ه ب      

 (.2332،  2ارزپاچ)

به باورهای افراد  "یکی از عوامل شخصی که در کنترل و سازماندهی رفتار فرد مؤثراست خودکارآمدی است. خودکارآمدی     

. دگذارمی (. خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیر 9096، )سیف "به دست خودشان گفته می شوددربارۀ توانایی کنترل زندگی 

، زیرا فکر ای یک امتحان خودش را آماده نکندبه عنوان مثال ، دانش آموز دارای خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی بر

رها . در مقابل ، شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام کاده ای نخواهد داشتفایمی کند که هر اندازه زحمت بکشد 

 (. 9096، امیدوارتر و موفق تر است )سیف

تالش بیشتر اگر دانش آموزان و دانشجویان باور داشته باشند که با تالش قابل قبول می توانند یاد بگیرند، این دانش آموزان      

و احساس آرامش و خوش بینی  می کننده با مشکالت پافشاری می کنند ، توجه خود را بر مشکل متمرکز ، در مواجهمی کنند

 ردهای مؤثرتری بهرهبیشتری می کنند و از راهب

نقش مهمی در بکار گیری شیوه های  ،ابرازهای شناختی و انگیزشی با بسیج ابزارهای . به عبارت دیگر خودکارآمدی ،می گیرند 

 ( . 9091نقل از آبنیکی ،   2331، 0فشار روانی در افراد خواهد داشت )وول فولکمقابله با 

 له بیان مسئ

له آموزش و پرورش توجه دارند ، پیشرفته و در حال پیشرفت به مسئتها با هر نظام سیاسی و اجتماعیلدر جوامع امروز، همه م     

 (. 9091 ر،)خیّ قائل هستند و نسبت به دیگر فعالیتهای اجتماعی برای آن اهمیت بیشتری

این توجه بی دلیل نیست و برمنطقی قوی بنیاد نهاده شده است. زیرا امروز، تربیت فرزندان را از مهمترین نیازهای زندگی      

ناسان و متخصصان تعلیم و شاجتماعی می شناسند. انگیزش پیشرفت از موضوعات روانشناختی است که توجه بسیاری از روان

تحصیلی در ارتباط با پیشرفت داشته است.در این میان شناسایی عوامل مهم و مؤثر در انگیزش ا به خود معطوف تربیت ر

ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی افراد کمک شایان توجهی به بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان خواهد کرد. انگیزش در واقع 

و اگر عوامل مؤثر در ایجاد  ( 9091 نقل از سیف، 9111، 1و برالینر 1چ)گی باشدمحرک اصلی و انرژی ایجادکننده رفتار می

انگیزش تحصیلی شناخته و از آنها به نحو مطلوب استفاده شود، موفقیت های شایان توجهی در فرایند آموزش و پرورش و 

 یادگیری و مهمتر از همه استمرار یادگیری ایجاد خواهد شد. 

و  9مک کللند) دادن خوب کارها نسبت به استانداردهای عالی از نیروی انجام عبارت است 6انگیزش پیشرفت     

نیاز پیشرفت را  ،انگیزش پیشرفت در چهل سال اخیر  ماهیتاین مولفان با مطالعه ( 9091 نقل از سیف، 9،9169اتکسنیون

__________________________________________________________________ 
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نیرومند  ای انگیزش پیشرفتشخص دار .جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی :کنندمی اینگونه تعریف

  شود خواهد تا در برخی از تکالیف چالش انگیز موفقمی

 .(9091 ،)سیف

وجود انگیزش پیشرفت  شرفت و پیشرفت تحصیلی اشاره کرده اند ویمطالعات زیادی به ارتباط قابل مالحظه بین انگیزش پ      

( در تحقیق خود به اثرگذاری 2336)و دیگران9هاوت مونه معرفی کرده اند. به عنوان نرا موتور حرکتی پیشرفت تحصیلی 

 بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران اشاره کرده اند. انگیزش 

گفته شده از نظر دشواری متوسط، بهتر از افرادی که انگیزش  افرادی که انگیزش پیشرفت زیادی دارند در تکلیفی که به آنها    

 دانش آموزان با انگیزش پیشرفت باال بهتر از دانش آموزان با انگیزش پیشرفت کم در تکالیفکنند. می پیشرفت کمی دارند عمل

پیشرفت زیاد مشوق مثبتی را فراهم  کنند بلکه عملکرد در تکالیف نسبتا دشوار برای فرد با انگیزشآسان یا دشوار عمل نمی

. دانش آموز با انگیزش پیشرفت زیاد به دنبال چالش متوسط کندنمی سازد که دانش آموز با انگیزش پیشرفت کم آن را تجربهمی

آزماید. موفقیت از طریق مهارت خود شخص به فرد با انگیزش پیشرفت و تونایی وی را بهتر می است زیرا این نوع چالش مهارت

  (.9091)سیف، اردبرای این افراد د دهد که کار وی خوب انجام شده است، احساس که اهمیت خاصیزیاد این احساس را می

دانش آموزی که دارای خودکارآمدی سطح پایین است  ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ، زیرا فکر       

، شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام کارها زحمت بکشد فایده ای نخواهد داشت. در مقابل می کند که هر اندازه

 (. 9096)بیابانگرد،  تر است امیدوارتر و موفق

و رسیدن به  تحصیلی انگیزش پیشرفتدر مدی مطالعه نقش خودکارآبا توجه به مطالبی که ذکر آن رفت موضوع پژوهش حاضر 

راهنمایی  سال سومپاسخ این سوال اساسی است که آیا بین خود کارآمدی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر  

  رابطه وجود دارد؟  

 

 :اهمیت و ضرورت تحقیق 

       

ت ها بر یادگیری ، پیشرفت تحصیلی، انگیزش از آنجا که یادگیرندگان دارای سطوح متفاوت خود کارامدی هستند و این تفاو

د، الزم است مدرسان از چگونگی آن آگاه باشند تا ن، پاسخدهی به موقعیتها و غیره تأثیر می گذارپیشرفت، تفکر، حل مسأله

 (.9096، در استفاده بهینه کمک کنند ) سیفیرندگان خود را یادگ

های روان شناختی هستند که نقش موثری را در آموزان از جمله سازهدانش انگیزش پیشرفتو  خودکارآمدی از آنجا که      

تعیین رشته تحصیلی در راهنمایی برای در آینده د نتوانکند و میهای مختلف ایفا میآموزان در حیطهپیشرفت تحصیلی دانش

 پژوهش هایی از این قبیل امری ضروری می نماید.د، نشغل افراد باش انتخابدانشگاه و

 از اهمیت خاصی برخوردار است. قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد،       

می تواند ( 9196)بندورا، ئق آمدن و استقامت در برابر موانع اثر می گذاردبه دلیل اینکه خودکارآمدی نشان داده است که بر فا

(. به همین 9096نقل از میرزایی، 9119علت مهمی برای عملکرد نسبت به وظایف بین فردی پیچیده باشد)گیست و همکاران،

زان انگیزش و خود کارامدی دانش د معلمان و دست اندر کاران امر آموزش را در تشخیص میندلیل انجام پژوهش هایی که بتوان

 .است، امری ضروری  کنندآموزان با توجه به محروم بودن این منطقه کمک و راهنمایی 

 

 

__________________________________________________________________ 
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 پژوهشف ادها

انگیزش پیشرفت دانش آموزان مناطق جنوبی و محروم شهر تهران می  در خودکارآمدی نقشهدف کلی این پژوهش تعیین      

 باشد. 

 پژوهش  یسوالها 

 با انگیزش پیشرفت دانش آموزان همبستگی وجود دارد؟ن خودکارآمدی آیا بی-9

 با انگیزش پیشرفت دانش آموزان همبستگی وجود دارد؟ آیا بین استعداد-2

 آیا بین پشتکار  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان همبستگی وجود دارد؟ -0

 مبستگی وجود دارد؟آیا بین تفاوت بین فردی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان ه -1

 پژوهشفرضیه های 

 با انگیزش پیشرفت دانش آموزان همبستگی مثبت وجود دارد.مدی بین خودکارآ -9

 بین استعداد  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان همبستگی مثبت وجود دارد. -2

 وجود دارد.بین پشتکار  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان همبستگی  -0

 پیشرفت دانش آموزان همبستگی مثبت وجود دارد. با انگیزش تفاوت بین فردیبین  -1

 

 پژوهش متغیرهایتعریف و  تعیین

 خودکار آمدی 

 تعریف مفهومی :

 2331، وهمکاران 9البل) برای انجام کاری در یک حوزۀ خاص خودکار آمدی قضاوت شخصی فرد است از تواناییهایش            

.) 

 تعریف عملی : 

مورگان و   تحصیلی خودکارآمدی مقیاسدر  یندکه آزمو است نمره ایضر خودکارآمدی در پژوهش حا            

 دست می آورد. ه ب  (9111)2جینگ

 انگیزش پیشرفت: 

 تعریف مفهومی:

له زه با آن چه که  به سخت بودن  مسئ، تقویت روحیه آینده نگری و مبارت به مفهوم انگیزه غلبه بر موانعپیشرف شانگیز         

 (.9091 نقل از بیابانگرد، 9191، می شود )هرمنسطالق ای ا

 

 تعربف عملی:

__________________________________________________________________ 
1 Labell & et al 

2 Morgan & Jinck Self Efficiacy Scale 
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به دست  (9191، هرمنس ،AMT)9در مقیاس انگیزش پیشرفت در پژوهش حاضر انگیزش پیشرفت نمره ای است که آزمودنی

 می آورد. 

 

 

 

 

 پیشینه  پژوهش :

 

 :های انجام شده پیرامون خود کارآمدیمروری بر پژوهش 

( در پژوهشی به بررسی باورهای خودکارآمدی واضطراب امتحان در دانشجویان پرداختند. 9099ررنگ و یزدی )بواکبری   

ی بین ی معناداری وجود دارد. در بررسی رابطههای پژوهش نشان داد میان خودکارآمدی و اضطراب امتحان رابطهیافته

ی معنادار ا بین معدل دیپلم و باورهای خودکارآمدی رابطهمتغیرهای فردی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی تنه

ها بر حسب جنسیت تنها در متغیر اضطراب امتحان تفاوت معنادار بود. این به دست آمد. در بررسی میانگین نمرات آزمودنی

ی و در نتیجه بهبود های خود برای بهبود بهداشت رواندهد که توجه به باورها و تصورات افراد از تواناییپژوهش نشان می

 عملکرد تحصیلی و شغلی آتی آنان بسیار موثر و ارزشمند است.

ی بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان را مورد بررسی قرار ( در پژوهش خود رابطه9099طهماسیان و اناری )   

 ی معکوس دارد.این نتیجه رسیدند که سطوح خودکارآمدی با نمرات افسردگی رابطه دادند و به

این نتیجه  ی بین خودکارآمدی و حرمت خود در نوجوانان پرداختند. آنان به( به رابطه9099محمدی، عابدی و خانجانی )   

و حرمت خود را در نوجوانان با تقویت تواند خودکارآمدی رفتاری هنر روان درمانگری می –های شناختی رسیدند که تمرین

 ز خود و مثبت اندیشی افزایش دهد.اعتماد به توانایی ابرا

گرایی و موفقیت تحصیلی در ی بین کمالی نقش میانجی اضطراب امتحان در رابطه( در تحقیقی به مقایسه9099سرو )   

گرایی مثبت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر آموزان تیز هوش و عادی پرداخت. نتایج نشان داد که کمالدانش

گرایی منفی به طور مستقیم بر موفقیت تحصیلی اثر ندارد اما به طور غیر مستقیم بر ر مثبت دارد. کمالموفقیت تحصیلی اث

 آن موثر است. اضطراب امتحان بر موفقیت تحصیلی به طور مستقیم اثر منفی دارد.

تیزهوش پرداختند.  آموزان عادی وی خودکارآمدی و سالمت روانی در دانش( به بررسی رابطه9096افروز و معتمدی )   

ی معنادار وجود داشت در های تالش، استعداد و بازخورد رابطهبین سالمت روانی با مؤلفهاین نتیجه رسیدند که ها به آن

ی شانس مشاهده نشد. از سوی دیگر نتایج، این نکته را نیز ی معناداری بین سالمت روانی و مؤلفهحالی که هیچگونه رابطه

 های خودکارآمدی دختران و پسران با یکدیگر تفاوت ندارند.مؤلفهآشکار کردند که 

آموزان ی خودکارآمدی و سالمت روان در دانش( با عنوان بررسی رابطه9096در پژوهشی که توسط نجفی و فوالد چنگ )   

داری وجود دارد. ی معکوس و معنادبیرستانی صورت گرفت، نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی و نشانگان مرضی رابطه

داری یافت شد. همچنین مشاهده شد که بین دو گروه دختر و پسر بین خودکارآمدی و سالمت روان همبستگی مثبت معنا

ی معنادار بین باورهای خودکارآمدی از لحاظ خودکارآمدی و سالمت روان تفاوتی وجود ندارد. در این پژوهش رابطه

 (.9099تایید شد ) به نقل از عباسی، وسالمت روان ) نشانگان مرضی کمتر ( 

( در تحقیقی به بررسی نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، 9096همچنین محسن پور، حجازی و کیا منش )   

ی )رشته ریاضی( شهر آموزان سال سوم متوسطهراهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش
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ن داد که متغیر خودکارآمدی نسبت به سایر متغیرهای بررسی شده در مدل، بیشترین اثر تهران پرداختند. نتایج نشا

 (.9099مستقیم را بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دارد )به نقل از عباسی، 

ین ا آموزان پرداخت. او بهگرایی برسازگاری اجتماعی دانش( به بررسی تاثیر هوش، خودکارآمدی و کمال9096سیرجانی )   

گرایی مثبت داشتند از سطح خودکارآمدی باالتری هم برخوردار بودند. آموزانی که کمالنتیجه رسید که آن دسته از دانش

آموزانی که خودکارآمدی باالیی داشتند کسانی بودند که، بهتر از سایر همساالن خود با محیط ارتباط موثر همچنین دانش

آموزان پر استعداد نسبت به ها باال بود. همچنین معلوم شد دانشگاری اجتماعی آنکردند و به عبارت دیگر سازبرقرار می

 سایر همساالن طبیعی خود از سطح کارآمدی باالتری برخوردار بودند.

انجام گردید نتایج نشان  پیرامون خودکارآمدی و رابطه اجتماعی (9091در تحقیقی که توسط طهماسیان و غالمرضایی )   

ی )غیرمستقیم ( ون در نظر گرفتن جنسیت و سن، خودکارآمدی اجتماعی و جسمانی با طرد همساالن رابطهدادند که بد

 که در خودکارآمدی تحصیلی و هیجانی این رابطه دیده نشد.معنادار دارد، در حالی

یلی دانشجویان بررسی تأثیر باورهای خودکارآمدی بر سالمت روانی و توفیق تحص( در پژوهشی به 9090اعرابیان )   

شود و لیکن تر دانشجویان میاین نتیجه رسید که که باورهای خودکارآمدی قوی موجب سالمت روانی مطلوب پرداخت. او به

ی مورد بررسی، با توجه باشد. همچنین تفاوت باورهای خودکارآمدی نمونهاین باورها بر توفیق تحصیلی دانشجویان مؤثر نمی

یلی معنادار نیست. افزون بر این نتایج آشکار ساختند دانشجویانی که از سطح باورهای های تحصبه جنس و گروه

تر، خودکارآمدی قوی برخوردارند، دارای اضطراب بیشتر ولی گروهی که باورهای خودکارآمدی ضعیف دارند، افسرده

های سالمت روانی نظیر ارآمدی با مؤلفهی بین باورهای خودکتر از سایرین هستند. و با این که رابطهتر و وسواسیهراسناک

ی معناداری بین این باورها با اضطراب، افسردگی، حساسیت فردی، هراس و وسواس ـ اجبار معنادار است ولی رابطه

 های روان گسسته گرایی و پارانوئید مشاهده نگردید.مؤلفه

و عزت نفس و خودکارآمدی عمومی در نوجوانان ( به بررسی فرزند پروری مشاهده شده 2393) 9فرانک، پالنکت و اتن   

ی مثبت دارد، همچنین خود ایرانی مقیم آمریکا پرداختند. نتایج نشان داد که عزت نفس مثبت با خودکارآمدی رابطه

ها بصورت ی منفی داشت. همچنین نتایج نشان داد که حمایت والدین و آگاهی آنانتقادگری با خودکارآمدی عمومی رابطه

ی منفی دارند. یری و به طور مثبت با خودکارآمدی عمومی و عزت نفس رابطه دارند، اما با خود انتقادگری رابطهچشمگ

که با خود انتقادگری های روانشناختی بطور چشمگیر و منفی با خودکارآمدی و عزت نفس مرتبط بودند، در حالیکنترل

 ی مثبتی داشتند.رابطه

بینی، محل کنترل سالمتی و خودکارآمدی در پژوهشی به ارتباط کیفیت زندگی با خوش (2393) 2کستکا و جکیمویسز   

ی این موارد به کیفیت زندگی مرتبط هستند. محل کنترل ابعاد سالمتی و این نتیجه رسیدند که هرسه ها بهپرداختند. آن

 ازمانده از جنگ بودند.ترین عامل در ارتباط با کیفیت زندگی در سالمندان بخودکارآمدی عمومی مهم

( به بررسی تحمل درد در افراد با خودکارآمدی باال و پایین پرداختند. 2331) 0فیسک، سیمنز و هگستاد -روکی، فلمینگ   

ی انتخاب راهبردها در این نتیجه رسیدند که انتخاب و خودکارآمدی در افزایش کنترل درد تاثیر مثبت دارد. ارائه ها بهآن

 که به کسانی که خودکارآمدی پائین داشتند کمکی نکرد.ودکارآمدی باال همراه با گزارش درد کمتر بود، در حالیافراد با خ

این  ی مثبت متوسطی را بدست آورد. همچنین بهبینی رابطه( در پژوهش خود بین خودکارآمدی و خوش2330دتاری )   

 دم بکارگیری پرستاران دارد.نتیجه رسید که خودکارآمدی نقش مهمی در بکارگیری یا ع

__________________________________________________________________ 
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 ی بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی انجام دادند و بهی رابطه( تحقیقات بسیاری را در زمینه2332پاچارز و شانک )   

 این نتیجه رسیدند که باورهای خودکارآمدی بصورت مثبتی با پیشرفت تحصیلی همبسته است.

های سالم و غیرسالم خودکارآمدی و عالیم اضطراب و افسردگی بین نمونه ی( در پژوهشی که به رابطه2332موریس )   

 این نتیجه رسید که سطح پایین خودکارآمدی با سطح باالی اضطراب همراه است.پرداخته است، به 

راحی بینی در بیمارانی که در حال بهبودی از ج( در پژوهشی به بررسی خودکارآمدی و خوش2339و همکاران ) 9والدروپ   

بینی ی پژوهش نشان داد که خودکارآمدی به طور چشمگیری نتایج بهبودی را پیشبردند، پرداختند. نتیجهارتوپدی بسر می

توانند باعث پیشرفت در بهبودی بیماران از کند. بنابراین روانشناسان با باال بردن باورهای خودکارآمدی بیماران میمی

 مشکالت جدی ارتوپدی شوند.

ی بین خودکارآمدی و افسردگی نشان دادند که در ای در بررسی رابطه( در مطالعه2333اجوسکی و همکاران )مکی   

هایی که اند وقایع زندگی تاثیر چشمگیر و منفی بر روی خودکارآمدی دارند اما در آنهایی که افسردگی قبلی داشتهآن

 است. ها نداشتهمدی آناند وقایع زندگی اثری روی خودکارآافسردگی قبلی نداشته

آموزان را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق، ی بین خودکارآمدی و عزت نفس دانش( رابطه9111) 2مک کنزی   

 همبستگی معناداری بین خودکارآمدی و عزت نفس را نشان نداد.

که خودکارآمدی تحصیلی و اجتماعی ( انجام دادند، آشکار گشت که نوجوانانی 9116در تحقیقی که بندورا و همکاران )   

گیرند. خودکارآمدی اجتماعی در پذیرش همساالن تاثیر مستقیم بیشتری دارند، بیشتر مورد پذیرش همساالن خود قرار می

 ترند.و غیرمستقیم دارد. کودکانی که خودکارآمدی اجتماعی باالتری دارند، در ایجاد روابط اجتماعی موفق

باط معنادار آماری مثبت بین خودکارآمدی و ثبات عملکرد تحصیلی بدست آمده است ) به نقل از در یک فراتحلیل ارت   

 (.2332،  0دویتز و والش

 

 4:انگیزش پیشرفت تحصیلی

کودکان به طور طبیعی با انگیزه برای یادگیری متولد می شوند. دست زدن کودک به اشیا، غذا خوردن بدون کمک 

جمله ی اولین انگیزش ها برای یادگیری است که بعدها پاسخگوی فعالیت های وابسته به دیگران، راه رفتن و... از 

مدرسه مانند خواندن و نوشتن است. زمانی که کودکان انگیزه ای برای یادگیری ندارند، یعنی مانعی در راه انگیزش 

مدرسه را انجام دهند و در طبیعی آن ها وجود دارد، احساس می کنند که به خوبی نمی توانند وظایف مربوط به 

نتیجه تالش شان را متوقف می کنند، یا به اندازه ی کافی تالش جدی از خود نشان نمی دهند. این قبیل کودکان، به 

می شوند و از آن جا که تالش شان را متوقف می کنند و یادگیری آن ها با موفقیت همراه نمی  1راحتی سرخورده

شی از یادگیری مباحث جدید را کسب نمی کنند و معتقد می شوند همه ی موفقیت نا 6شود، تجربه ی شور و هیجان

)( مربوط است. برخی عوامل اثرگذار بر یادگیری، مثل: یاد نگرفتن، وجود 9ها به شانس و تصادف یا اوضاع و احوال

__________________________________________________________________ 
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رسه را سخت تر می ،یادگیری در مد2، به تاخیر انداختن امور، فشارهای روانی و افسردگی9مشکالتی در خلق و خو

 کنند. سه عامل ابتدایی در مدرسه ممکن است باعث انگیزش تحصیلی پایین در دانش آموزان شود:

کودکانی که والدین یا همساالن آن ها، فکر می کنند مدرسه مهم نیست و اهمیت مدرسه را تشخیص نمی دهند و  -9

 .(.9092) ابراهیمی قوام،دائم این مسأله را در گوش کودک می خوانند

رقابت در مدرسه، برای کودکانی که ممکن است هرگز بهترین نباشند. گر چه آن ها می توانند مطالب آموزشی  -2

 فراوانی یاد بگیرند ولی موفقیت را تجربه نمی کنند یا موفقیت آن ها تشخیص داده نمی شود.

 جب مایوس شدن فرزندان شان شود. در برخی موارد، والدین انتظاراتی غیرواقع بینانه دارند که می تواند مو -0

 

 

 . 

 پژوهش های انجام شده پیرامون انگیزش پیشرفت تحصیلی :

( رابطه سبک یادگیری با انگیزش پیشرفت در دانشجویان را مورد بررسی قرارداده است.نتیجه پژوهش 2393)اسمیت

دانشجویان  .وجود دارد طه معناداردر دختران و پسران رابحاکی از این است بین سبک یادگیری با انگیزش پیشرفت 

دارای سبک یادگیری واگرا از راهبردهای بسط دهی و نظارت بر درک مطلب بیشتر استفاده می کنند. دانشجویان 

دارای سبک یادگیری همگرا نسبت به دانشجویان دارای سبک یادگیری واگرا از پیشرفت بیشتری برخوردار بودند و 

 ب، سازماندهی و بسط دهی به تریتب پیش بینی کننده انگیزش پیشرفت باال بود.راهبردهای نظارت بر درک مطل

تعدادی از مطالعاتی که ارتباط بین خودکار آمدی و اضطراب را مورد بررسی قرار دادند . این مطالعات روی رابطه بین 

تماعی ( تمرکز کرده خودکار آمدی ، پیشرفت تحصیلی و انواع خاصی از اضطراب ) اضطراب امتحان و اضطراب اج

بودند بطور همسانی نشان دادند که سطوح پایین خودکار آمدی با سطوح پایین پیشرفت تحصیلی و سطوح باالی 

 ( . 2330اضطراب همبسته بوده است) موریس، 

به  ( رابطه بین تفکرانتقادی و سبک یادگیری با انگیزش پیشرفت تحصیلی را بررسی نموده است .نتایج2002) 0التا جو

دست آمده نشان دادند  تفکرانتقادی با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار ندارد ولی با سبک یـادگیری 

 رابطه معناداری نشان داد.

( در پژوهشهای خـود هـیچ تفـاوت معنـاداری را در میـزان  2339و همکاران )   1پنیتریچ  -( .  2339، 1) موریس   

 (. 2339ران گزارش نکردند ) شانک و پاجارز ، خودکار آمدی دختران و پس

  

( تحقیقات بسیاری را در زمینه رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی انجام دادند و  2331پاچارز و شانک ) -

 به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی بصورت مثبتی با پیشرفت تحصیلی همبسته است .

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را با توجه به امکانات خانوادگی   و ار آمدی( رابطه بین خودک 2330مک لوهان )  

تا  92پسر ( که بین  96دختر و  91دانش آموز پایه هفتم )  09دانش آموزان مورد بررسی قرار داد . آزمودنیها  شامل 

نشان داد. ، با این سال سن داشتند . نتایج این تحقیق همبستگی معناداری را بین خودکار آمدی و  پیشرفت  90

__________________________________________________________________ 
1temperament  

2 depression 

3 Joe, A. 

4 Morris 

5Pintrich & et al  
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وجود این تفاوت اثری بر میزان خودکار آمدی پسران نداشت . در مقیاس خودکار آمدی نیز بین دختران و پسران 

 تفاوت آماری معناداری وجود نداشت . و لی پیشرفت دختران باالتر از پسران بود.

دانش آموزان را بـا توجـه بـه امکانـات  ( رابطه بین حل مساله و خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت 2330مک کنزی ) 

پسر ( که  96دختر و  91دانش آموز پایه هفتم )  09خانوادگی  دانش آموزان مورد بررسی قرار داد . آزمودنیها  شامل 

سال سن داشتند . نتایج این تحقیق همبستگی معناداری را بین حل مساله و انگیزش پیشـرفت نشـان  90تا  92بین 

 ایج نشان از همبستگی معنادار خودکارامدی و انگیزش پیشرفت داشت.داد .همچنین  نت

( رابطه بین خودکار آمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را با توجـه بـه امکانـات خـانوادگی   2330)  9مک لوهان

تـا  92که بین  پسر ( بودند 96دختر و  91دانش آموز پایه هفتم )  09دانش آموزان مورد بررسی قرار داد . آزمودنیها  

سال سن داشتند . نتایج این تحقیق همبستگی معنادار بین خودکار آمدی و  پیشرفت نشان دادند. با ایـن وجـود،  90

این تفاوت اثری بر میزان خودکار آمدی پسران نداشت . در مقیاس خودکار آمدی نیز بـین دختـران و پسـران تفـاوت 

 ختران باالتر از پسران بود.آماری معنادار وجود نداشت . و لی پیشرفت د

 0ون چـو  -( ارتباط مثبتی را میان خودکار آمدی وانگیزش  پیشرفت تأئید کردند )هوی  2330و همکاران )  2گیست

( . تعدادی از مطالعات ارتباط بین خودکار آمدی و اضطراب را مورد بررسی قرار دادند . این مطالعات با تمرکـز  2339،

ی ، پیشرفت تحصیلی و انواع خاصی از اضطراب ) اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی ( بطـور رابطه بین خودکار آمد

همسانی نشان دادند که سطح پایین خودکار آمدی با سطح پایین پیشرفت تحصیلی و سطح باالی اضـطراب همبسـته 

 است 

شرفت تحصیلی انجام دادند و بـه ( تحقیقات بسیاری در زمینه رابطه بین خودکار آمدی و پی 2332)  1پاچارز و شانک

 این نتیجه رسیدند که باورهای خودکار آمدی به صورت مثبتی با پیشرفت تحصیلی همبسته است .

 تحقیقات انجام شده در ایران:

( در پژوهشی اثرات آموزش خودکارآمدی را بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی در بین دانش 9099استوار ) 

تهران مشغول به تحصیل بودندرا مورد بررسی قرار  91بیرستان که در مدارس دولتی منطقه آموزان دخترسال اول د

   به نتایج زیر دست یافت  دادکه با روش آزمایشی در سه گروه قرار داده شده بودند

وه گروه دارد یعنی عملکرد هرسه گر 1نتایج نشان از تغییر معنی دارنمرات پیش آزمون ها وپس آزمون ها در هر سه

 .  آزمایشی به واسطه ارائه متغییر مستقل بهبود پیدا کرده است

( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه اصفهان رابطه معناداری بین هماهنگی سبک  9092مختاریان )  -

که اگر  یادگیری معلم و دانش آموز ) هر دو وابسته به زمینه ( و انگیزش پیشرفت تحصیلی بدست آورد بدین معنا

علم و دانش آموز هر دو وابسته به زمینه باشند انگیزش  پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر است . رابطه معناداری م

بین  انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و هماهنگی سبک یادگیری معلمان و دانش آموزان در صورتی که هر 

یادگیری معلم و دانش آموز در صورتیکه معلم دو مستقل از زمینه باشند وجود ندارد . بین عدم هماهنگی سبک 

مستقل از زمینه و دانش آموز وابسته به زمینه باشد و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد بدین معنا که دانش 

 آموزان وابسته به زمینه انگیزه پیشرفت تحصیلی کمتری نشان داده اند . 

__________________________________________________________________ 
1 Lohann, M. 

2 Gist & et al 

3 Hewey woncho 

4 Pachares & Shunck 
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ادگیری و خودکار آمدی  تحصیلی با  پیشرفت تحصیلی ( به بررسی رابطه بین سبکهای ی 9091آبنیکی ) 

دردانشجویان دختر دانشگاه پرداخت که نتایج حاکی از آن بود بین سبکهای یادگیری و  خود کارامدی رابطۀ مثبت 

 معناداری وجود دارد . همچنین رابطه معناداری بین خود کارآمدی دانشجویان با پیشرفت شان دیده شد. 

انگیزش در پایان نامه کارشناسی ارشد  در دانشگاه تهران به بررسی رابطه بین خودکار آمدی با  (  9091حسینی ) 

پیشرفت تحصیلی دردانشجویان دانشگاه پرداخت که نتایج حاکی از آن بود بین خود کارآمدی دانشجویان با پیشرفت 

 دیده شد. رابطه معناداری شان

ددر دانشگاه شیراز به بررسی رابطه خود تنظیمی با خودکار آمدی و ( در رساله دوره دکتری خو 9096محمدیاری )

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که میان نمرات دانش آموزان در خود 

 ( . 9096تنظیم ، خودکار آمدی و  پیشرفت تحصیلی آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ) نقل از برمک، 

نامه کارشناسی ارشد خوددر دانشگاه سمنان به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با  ( درپایان 9099سعادت ) 

پیشرفت دانش آموزان پرداخته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که میان نمرات دانش  انگیزش خودکار آمدی و

 مثبت و معنی داری ابطه آموزان در یادگیری ، خودکار آمدی و  پیشرفت تحصیلی آنها ر





 طرح پژوهش : 

که هدف از آن بررسی رابطه حدود تغییرات یک یا چندمتغییر با چرا د ش هش حاضراز طرح همبستگی استفادهدر پژو      

 (.9091دالور ،یرات یک یا چند متغیر دیگر است )حدود تغی

پیشرفت تحصیلی در پژوهش حاضر ، طرح  ، یعنی بررسی نقش خودکار آمدی در انگیزشبا توجه به هدف پژوهش      

 توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است . 

 جامعه آماری : 

 -9011در سال تحصیلی یک مدرسه که جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی       

 ندنفر بود 1633د کل جامعه تحقیق . تعدابود مشغول به تحصیل بوده اند 9011

 :نمونه مورد مطالعه و روش نمونه برداری

و اشتباه  11/3براین اساس با توجه به سطح اطمینان .حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان محاسبه شده است      

 نفر تعیین شده است . 033همبسته با آماره مجذور کای حجم نمونه  31/3مجاز

چون واریانس درون خوشه ها زیاد و بین خوشه ها کم است در جامعه  ،له ای انتخاب شدخوشه ای چند مرح روش نمونه برداری

شوند زیا د و بین خوشه ها که بعنوان خوشه معرفی می  برداریواریانس متغیر مورد نظر در واحد های نمونه  ،باشدای که بزرگ 

نمود که از  در این روش می توان اطمینان حاصل .شود تصادفی خوشه ای استفاده می برداریلذا معموالً از روش نمونه  ،کم است

 (.9091نمونه های با تعداد کافی انتخاب شده است )دالور، ،هر طبقه جامعه آماری

صورت تصادفی ساده به روش زیر انتخاب نمونه انجام شد ه ه صورت خوشه ای مرحله ای و سپس به در این پژوهش ب    

 0.مرحله دوم از هرمدرسه ندانتخاب شد بطور تصادفیمدرسه  93 ،تهران 96مایی منطقه مدرسه راهن 23است:مرحله اول از 

 .ندشد بصورت تصادفی ساده انتخابنفر دانش اموز  93.مرحله سوم از هر کالس ندشدفی ساده انتخاب صورت تصاده کالس ب

 033=0 × 93× 93 

مربوط به فهرست  مدارس انتخاب شده همرا جدول .شدپرسشنامه توزیع  003جهت جلوگیری ازافت نمونه تعداد 

 آورده شده است.                0-2با نمونه های مورد نظر در جدول 
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 N=5600 

 

 آوری داده هاابزار گرد

 ( 9192پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس) الف: 

توسط هرمنس ساخته شد.بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با  9192این پرسشنامه در سال

سؤال بود که بر مبنای ده  12پرسشنامه اولیه دارای  .هشهای مربوط در این زمینه این پرسشنامه شکل گرفتبررسی پژو

 .رفت پائین به شرح زیر تهیه گردیدویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد با انگیزه پیش

 باال بودن سطح آرزو -9

 .انگیزه قوی برای تحرک به سوی باال  -2

مقاومت طوالنی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط . -0

تمایل به اعمال تالش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام  -1

ادراک پویایی از زمان ، یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهند . -1

آینده نگری  -6

توجه به مالک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار . -9

عملکرد خوب در کار . بازشناسی از طریق -9

انجام دادن کاری به نحو احسن . -1

. رفتار ریسک کردن پائین -93

ساس و راهنما برای انتخاب به عنوان ا ،های قبلی به دست آورده بود  هرمنس بر مبنای پژوهشکه این ده ویژگی را   

 برگزید. ل هایخودسئوا

 پرسشنامه نهائی 

 

مدرسه

تعداد دانش آموز

 امام خمینی

شهید هاشمیان

63 

63

 سیزده ابان

شهید قدوسی

63 

63

 حزب اهلل

شهدای  هویزه

63 

63

                                         033n= مدرسه 6                                                 
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 گویـه 29با کل آزمـون  هریک از سوال هاو محاسبه همبستگی  ها سئوالپس از اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل     

داری معنـا گویـههیچ گویه ها الزم به ذکر است که پس از تحلیل  .نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد مقیاسبه عنوان 

 .خته شدویژگی سا 1، لذا پرسشنامه نهائی تنها بر اساسدهم در پرسشنامه نهائی وارد نشد در رابطه با ویژگی

جهـت یکسـان  .شده است ارایهو به دنبال هرجمله چند گزینه  هبه صورت جمله ناتمام بیان شد مقیاس گویه ها       

بـه حسـب اینکـه شـدت انگیـزه  ، این گزینه هاگزینه نوشته شد 1پرسشنامه گویه  29برای هر  گویه هاسازی ارزش 

 نمره داده می شود . پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها

 :روش نمره گذاری 

بصورت مثبت و بعضـی دیگـر بـه  گویه هاگانه انجام می گیرد. بعضی از  1 گویه هابا توجه به  مقیاسنمره گذاری     

 0ج، –نمـره  2ب ، –نمـره  9به الف ،  9414949492491491423429شماره  گویه هایصورت منفی ارائه شده است. در 

 –نمـره  1به الـف ،  99499496491490499493414641414042شماره گویه ها ی  مره داده می شود. درن 1نمره می شود،

 است . 996تا  29از  ه هادامنه تغییرات نمر .نمره داده می شود  9نمره و د، 2ج،  –نمره  0،  ب

 تفسیرآزمون :

گیـزه پیشـرفت بـاال و اال باشد نشـانگر اناگر ب ،به دست می آیدحاصل جمع نمره گویه هانمره کل یعنی نمره ای که از

 .است پائین بیانگر انگیزه پیشرفت پائین  ه هاینمر

 اعتیار و روایی

/. گـزارش  91آن (ی یپایاضریب اعتبار )و  محتوایی رواییبه تایید صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت دارای  مقیاساین 

 (.9091، سالکشده است) 

 

 

 (1222)1ن و جینگخود کارآمدی مورگا مقیاسب: 

ساله ساخته شده است .  96-99( برای نوجوانان 9111خودکار آمدی توسط مورگان و جینگ در سال ) مقیاس     

 تفاوت بین فردی( مورد سنجش قرار می گیرد. -1پشتکار و تالش  -2استعداد  -9بعد )سه  مقیاسدر این 

شیوه نمره گذاری : 

شیوه نمره گذاری مقیاس خود کارآمدی به این  ای به روش لیکرت می باشد.رگزینهچها گویه 03دارای  مقیاساین      

برای پاسخگویی به هر سوال، آزمودنی می تواند یکی از پنج . نمره تعلق می گیرد 1تا  9اده از صورت است که به هر م

در  923تا 03بین  ها آزمودنی هنمر د.( را انتخاب کن9کاماًل مخالفم )(، 2(، مخالفم)0(، موافقم )1گزینه واقعا موافقم )

 نوسان است. 

 مقیاس خودکار آمدی :  2روایی و پایائی

جهت بررسی مقیاس خودکار آمدی از روش باز آزمایی ،مقیاس خودکار آمدی  پس از ترجمه(  9099مقدم )       

 گویه های کرونباخ یا همسانی کلی . آلفادست آمده ب 96/3ش بازآزمایی برابر از رو مقیاس. ضریب پایایی رداستفاده ک

مقیاس خودکار آمدی در  ه هایدست آمده بین نمره همبستگی ب. بدست آمد که رضایت بخش می باشد 99/3برابر 

 ( . 9099 )مقدم، مقیاس گزارش شده است 0جهت تأئید روایی سازه

روش تجزیه وتحلیل داده ها: 

__________________________________________________________________ 
1 Moray & Jink  Self  Efficacy Scale  

2 - Reliability  

3 - construct Validity  
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ل م افزار آماری در دو سطح توصیفی و اسـتنباطی مـورد تجزیـه و تحلیـپس از جمع آوری، نمرات با استفاده از نر     

توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و شاخص های پراگندکی استفاده شـد  ها ولقرار گرفت در سطح توصیفی از جد

. 

. شدستفاده ا همبستگی پیرسون آزموندر سطح استنباطی با توجه به نوع داده ها، فرضیه ها ویافتن رابطه بین آنها از 



 

 



 





 

 

 

 

 







 یافته ها :

 

 الف: توصیف داد ه ها

 است: 1-9به شرح جدول  معدل تحصیلی آزمودنی هاتوزیع نسبی 

 : جدول توزیع نسبی معدل تحصیلی آزمودنی ها4-1جدول 

درصدتعدادمعدل تحصیلی

93-11/99 

92-11/90 

91-11/91 

96-11/99 

99-23 

جمع

 

 

 

 

 



29 

12 

63 

923 

13 

033

1/1 

1/90 

3/23 

0/13 

3/99 

933
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 توزیع نسبی معدل تحصیلی آزمودنی ها 4-1نمودار                                  

به تعداد  11/99 -93د کمترین میانگین مربوط به طبقه معدل ننشان می ده 1-9همانگونه که داده های جدول    

 نفرمی باشد. 923به تعداد  11/99-96ن میانگین نفر و بیشتری 29

 

 متغیر خودکارآمدی:

 ارائه شده است. 0-1انحراف استاندارد خودکارآمدی در دانش آموزان در جدول و  میانگین، واریانس     
 ودکارآمدی در دانش آموزانخشاخص های توصیفی  :2-4جدول

 

 

 ستانداردخطای ا  انحراف معیار  واریانس   میانگین  متغیر

 خودکارآمدی

 

 

 

19/96   21/991  13/6  11/3 

 

، 21/991، واریانس 19/96ودکارآمدی دردانش آموزان برابر با خمشاهده می گردد، میانگین  2-1همانگونه که در جدول

 می باشد. 11/3و خطای استاندارد 13/6استانداردانحراف 

 

 

متغیر انگیزش پیشرفت:

ت.ارائه شده اس 1-1آموزان در جدولگیزش پیشرفت دانش ناستاندارد ا میانگین، واریانس، انحراف  
 شاخص توصیفی انگیزش پیشرفت در دانش آموزان 3-4جدول

 خطای استاندارد انحراف معیار  واریانس   میانگین  متغیر

 90/3 03/9  61/96   09/91  انگیزش پیشرفت

 

، 61/96، واریـانس09/91ن انگیزش پیشرفت در دانش آموزان برابـر بـا ، میانگیشودمشاهده می  0-1همانگونه که در جدول   

 می باشد. 90/3خطای استانداردو  03/9استانداردانحراف 
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 ب: تحلیل داده ها

 :  اولفرضیه 

بین خودکارآمدی  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد.

 خودکارآمدی  با انگیزش پیشرفت یرسونهمبستگی پ : 4-4جدول        
  N  سطح معناداری ضریب همبستگی 

 خودکارآمدی 

 انگیزش پیشرفت
 

 
033  039/3 31/3 

   

مشاهده می شود همبستگی بین خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره  1-1همانگونه که در جدول     

معنادار است 31/3حدر سطاست. و  =03/3rباراهنمایی برابر

 

دومفرضیه 

بین زیر مقیاس استعداد با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد.

 استعداد با انگیزش پیشرفت همبستگی پیرسون 4-5جدول                 

  N سطح معناداری  ضریب همبستگی 

 استعداد

 انگیزش پیشرفت

 

 
033 621/3  31/3 

   

مشاهده می شود همبستگی بین استعداد و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره  1-1همانگونه که در جدول      

معنادار است. 31/3در سطح  و  =r 62/3باراهنمایی برابر



 

 

 

سومفرضیه 

دارد. بین زیر مقیاس پشتکار با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی همبستگی مثبت وجود -9

 پشتکار با انگیزش پیشرفت همبستگی پیرسون 4-6دول ج        
  N سطح معناداری ضریب همبستگی 

 پشتکار

 انگیزش پیشرفت

 

 
033 161/3 31/3 



مشاهده می شود همبستگی بین پشتکار و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره  1-6همانگونه که در جدول         

معنادار است. 31/3در سطح  و  =r 16/3باراهنمایی برابر

چهارمفرضیه 

بین زیر مقیاس تفاوت بین فردی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد. -2

 تفاوت بین فردی با انگیزش پیشرفت همبستگی پیرسون 4-7جدول        
  N  سطح معناداری ضریب همبستگی 

 - تفاوت بین فردی

 انگیزش پیشرفت

 

 
033  002/3 31/3 
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مشاهده می شود همبستگی بین تفاوت بین فردی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر  1-9همانگونه که در جدول         

 معناد 31/3در سطح است. و   =00/3rبادوره راهنمایی برابر

 

 

 و نتیجه گیری :  بحث

 

انجام گرفت. ارآمدی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی خودکمطالعه نقش هدف پژوهش حاضر با        

 و جینگ گانمور)خودکار آمدی مقیاسوری داده ها آصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع ه که ب استنفر  033تعداد نمونه 

استفاده شد. در این  spssها از نرم افزاراجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده  (9192،هرمنس )انگیزش پیشرفت مقیاسو  (9111)

بخش به تحلیل و بررسی یافته های پژوهش می پردازیم. بدین ترتیب محقق با طرح سوالت پژوهش و ارائه نتایج و یافته های آماری 

و سپس به زمینه  به بررسی، تحلیل و ارزیابی داده ها پرداخته و در مرحله نهایی به بیان محدودیت های پژوهش اقدام نموده است

:های پیشنهادی یافته ها اشاره کرده است.



 : اولفرضیه 

 با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد. بین خودکارآمدی

ن پسر دوره بین خودکارآمدی  با انگیزش پیشرفت دانش آموزا درصد اطمینان می توان گفت 11با که  ندیافته ها نشان داد     

( مبنی 9091به نقل از ارجمند،  2332رابطه مثبت معنادار وجود دارد.نتایج پژوهش حاضر با یافته های تادزونل) راهنمایی 

همسو   براینکه افرادی با  خودکارآمدی باالیی ازپتانسیل باالی خود انگیزی که یکی از ابعاد هوش هیجانی است برخوردارند

(، 2331)9(، سینارکور9091( عزیز خانی )2330( ساکو )9099یق همسو با تحقیقات ولجکی )همچنین نتیجه تحق  است.

. باورهای همسو استمدی هستندآافراد با خودکارآمدی باال دارای باورهای خودکار که نشان داده اند( 9096) حافظ شعر باف

ه کلیف است. به گونه ای که تکلیف مورد نظر بخودکارامدی باورها و یا برداشت های فرد از توانایی خویش در انجام یک ت

صورت مفید و موثر انجام شود. این افراد به فرایند تفکر و تنظیم افراد خود نظارت دارند.از سویی دیگر افراد با خودکارآمدی باال 

د و انها مشکالت را شونمی کنند و با موقعیت های تهدید امیز و چالش برانگیز بیشتر درگیر می تعهدات و مشکالت را کنترل 

چالش می بینند نه تهدید و فعاالنه موقعیت جدید را جستجو می کنند. یکی از موقعیت چالش بر انگیز برای نوجوانان، حوزه 

تحصیل است. افراد با خودکارآمدی باال می توانند با موقعیت های چالش برانگیز بیشتر درگیر شوند. ایشان با کنجکاوی می 

رای حل مسائل تحصیلی نشان ل های مناسب برای حل مشکالت خویش بهره ببرند و از خود استقامت بیشتری بتوانند از راه ح

 (.9111بندورا،دهند )

 

دومفرضیه 

با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد. بین زیر مقیاس استعداد

بین استعداد  با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره  ان می توان نتیجه گرفتدرصد اطمین 11با که  ندیافته ها نشان داد

 رابطه مثبت معنادار وجود دارد.راهنمایی 

__________________________________________________________________ 
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اثرات روانی داشتن قوه استعداد کمتر معتقد است که )وی (  می باشد.2339)  9فینچامنتیجه این فرضیه همسو با تحقیقات 

 قدرت و سبکی کند واحساسات مبهم و دردناک،احساس می شود انسان،به طوری که باعث  از جسمانی آن نیست،

البته این  سردردهای گنگ و گهگاهی، احساس تنبلی و خیاالت بی پایان،نگرانی های ناشی از خودخواهی را از بین می برد.

همچنین  . آثار وقتی بروز می کنند که احساس ذهنی با استعداد بودن،کیفیتی از غیر واقع بینی شخص  نباشد

( در تحقیقی نشان داد که بین باورهای خودکار آمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه معناداری وجود 9099)صراف

 دارد  . 

اند که خودکارآمدی باال باعث افزایش پیشرفت و به تبع آن انگیزه هایی که نشان دادهپژوهش حاضر با نتایج پژوهش  

( و افراد خودکارآمد عملکرد باالتری نسبت به افرادی که 2331شود )کارادماس، ه میبخشی برای پیشرفت در آیند

هایی که ( هم سویی دارد.همچنین پژوهش9196سلیگمن و شولمن،  2331خودکارامد نیستند، دارند )کی یر و دیپائوال، 

( و خود کارآمدان بیشتر از 2331کار، )به نقل از باشدپیشرفت بهتر در تحصیالت می اند خودکارآمدی همراه بانشان داده

 ( و2331( کارادماس )2339(؛ والدروپ و همکاران )2330(؛ دتاری )2336شان عملکرد دارند کارآدماس )توانایی

 .استسو( نیز با این پژوهش هم2331سرون)

     وان افراد دارد. افراد ثابت شده است که خودکارآمدی نقش محوری در خودگردانی حاالت هیجانی و همچنین سالمت ر

اند. آنان بیشتر موفق بوده و کمتر مستعد با خودکارآمدی باال، استقامت و پشتکار بیشتری داشته و کمتر مضطرب و افسرده

(. افرادی که باور دارند 2330نوروتیک هستند )فار و لوکستون،  های های اجتماعی روانی همچون اعتیاد یا اختاللآسیب

تهدیدات بالقوه را ندارند، برانگیختگی و  مهارات بالقوه را کنترل نمایند کمتر از کسانی که باور به توانایی توانند تهدیدمی

کنند. از طرف دیگر عدم کارآمدی در رسیدن به اهداف مطلوب بر ارزیابی فرد از ارزشمندی خود و اضطراب را تجربه می

؛ 9199اعث احساس افسردگی، غمگینی و بیهودگی گردد )ویلیامز، تواند بگذارد و میاحساس رضایتمندی فرد تاثیر می

 (. 9111بندورا و همکاران، 

ای بر بهبود عملکرد تحصیلی آنان ها، رفتارها و خلق دانش آموزان را تنظیم نموده و اثرات پیچیدهخودکارآمدی انگیزه       

رمستقیم بر رفتارهای سالم دارد )مروتی شریف آبادی  و (. همچنین خودکارآمدی اثر غی2393دارد )پوسادزکی و همکاران، 

 (. 2339شیرازی، 

آید )پاچارز و شانک، ترین معیارها به شمار میاز آنجایی که در دوره نوجوانی معیارهای باالی تحصیلی از با ارزش      

ترین تواند یکی از مهمی( بنابراین خودکارآمدی تحصیلی م9111؛ و ریچاردسون، 9116؛ بندورا و همکاران، 2339

 های خودکارآمدی در این سنین به شمار آید.حیطه

سومفرضیه 

 بین زیر مقیاس پشتکاربا انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد.

رفت دانش آموزان پسر دوره بین پشتکار  با انگیزش پیش درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت 11با که  ندیافته ها نشان داد

 (9099های محققان از جمله علیزاده، خسروی و بشارت )این یافته باتعدادی از یافتهرابطه مثبت معنادار وجود دارد.راهنمایی 

باشد رفت در عملکرد تحصیلی می( که معتقدند پشتکار باعث بهبود و پیش9099سرو ) (9091نیکنام، حسینیان و منوریزدی )

ها معتقدند ( انگیزش پیشرفت تحصیلی تابعی از کسب نتایج مثبت است. همچنین آن9111ارد. از نظر تری شورت )سویی دهم

های سطح باال ها و پیشرفتشود که هدفشان کسب موفقیتها و رفتارهایی اطالق میانگیزش پیشرفت به آن دسته از شناخت

فرد در هایگرایانه مطابق با امکانات و محدودیتتظاراتی عقالنی و واقع، انبه منظور دستیابی به پیامدهای مثبت است. پشتکار

محدودسازی انتظارات به فرد کمک بینی با(. این واقع9199؛ هاماچک، 9111کند )تری شورت و همکاران، وی ایجاد می

ر برساند)بشارت و همکاران، های تحقق یافتنی مشکل را با تقویت انگیزه ای درونی به ثمکند تا معیارهای سخت و هدفمی
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(. و همچنین زمینه برای بهزیستی ذهنی، احساسات مثبت و وضعیت خوب جسمانی که سبب خودکارآمدی باال )بندورا، 9099

گردد. همچنین خودکارآمدی باال به عنوان ( خواهند شد، مساعد می2331؛ لنت و همکاران، 2330؛ کرید، مولرو پاتون، 9119

، الک و التهام، 9119تر بیشتر همراه است )بندورا، ثبت بیشتری، عزت نفس باالتر، اهداف باالتر و انگیزه قوی مثال با افکار م

( دور از ذهن نیست که مولفه پشتکار) خودکارآمدی( بر انگیرش پیشرفت  2336کارادماس ، ، به نقل از 9112؛ شوارتزر، 9113

 تعامل مثبت داشته باشد. 

 

چهارمفرضیه 

با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر دوره راهنمایی همبستگی مثبت وجود  یر مقیاس تفاوت بین فردیبین ز

دارد.

بین تفاوت بین فردی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان  درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت 11 با که ندیافته ها نشان داد

 رابطه مثبت معنادار وجود دارد.پسر دوره راهنمایی 

( در تفاوت بین فردی در کسب هویت همسو می باشـد.وی در تحقیـق خـود 2330با یافته های برزونسکی)این تحقیق نتایج     

بعضی افراد در محیط تحصـیلی از  .نشان داد که  اهداف تحصیلی و شغلی روشن و مشخص در گرو وجود تفاوت های فردی است

ن خود برخوردارند.اما بعضی افراد فاقد اهداف تحصـیلی ثابـت و روشـن و خودمختاری و انتظار پیشرفت باالتری نسبت به همساال

 مدی هسآخویشتن داری و خودکار دارای سطح پایین مهارت تحصیلی،

 

 منابع:

 الف: فارسی

، خودکارآمدی با شیوه های مقابله با فشار روانی در دانشجویان بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری .(9091آبنیکی، الهام )

، دانشگاه عالمه طباطبایی . ایران. پایان نامه کارشناسی ارشدشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دان

(.  جلد دوم . تهران : 9061(. زمینه روان شناسی. مترجمان : محمد تقی براهنی و همکاران.) 9190)اتکینسون و همکاران 

 انتشارات رشد . 

 . ترجمه فرهاد ماهر . تهران : انتشارات راهگشا . ری اجتماعی(. نظریه یادگی 9199 )بندورا، آلبرت

( . روشهای افزایش خود کارامدی در کودکان و نوجوانان . تهران : سازمان مرکزی انجمن اولیا و  9091) بیابانگرد، اسماعیل

 مربیان جمهوری اسالمی ایران . 

نی واجتماعی. تهران : انتشارات رشد. ( . مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسا9092دالور، علی)

 : داریوش نوروزی ، اکبر  های شناختی ) از دیدگاه تعلیم و تربیت ( . مترجمان ( . سبک 9119) سریو استاوا، پریا موادا 

 ( . روانشناسی پرورشی نوین . ویرایش ششم . تهران : نشر دوران .  9096) سیف، علی اکبر 

( . تهران : انتشارات ویرایش ، چاپ  9090) سید یحیی محمدی  مترجمشخصیت .  ظریه های( . ن 9119)  ، دوان زشولت

 (.9090)سال انتشار اثر به زبان اصلی ششم . 

( . بررسی رابطه سالمت روان با باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه صنعتی  9099صراف ، سهیال ) 

 د ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. شریف. پایان نامه کارشناسی ارش

نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و  (.9091)م؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیرضامحسن پور، مری

پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه )رشته ریاضی( شهر تهران. نوآوری های 

 .9091ان تابست آموزشی
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ی باورهای کمال گرایانه و رفتارهای خودناتوان ساز در (. رابطه9091)ینیان، سیمین و یزدی،سیده منورنیکنام، ماندانا؛ حس

 .930 ص(، 92)پیاپی  2ی علوم رفتاری ، سال چهارم، شماره نشریهدانشجویان. 

ی یحیی سید محمدی، تهران : انتشارات (. آسیب شناسی روانی. ترجمه9099)ریچارد پی؛ کراس ویتبورن، سوزانهالیجین، 

 (.2330نشر روان. )انتشار به زبان اصلی، 
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