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 چکیده
آموزان داراي عملکرد تحصيلی باا  و پاایين باوده اسات  باه هماين       عمومی در تميز دانشش هوش عمومی، خودکارآمدي و سالمتهدف تحقيق حاضر بررسی نق

قيااس خودکارآمادي،   اي انتخاا  و آزماون هاوش، م   دمرحلاه ناي چگياري خوشاه  مایی شهرستان شهرضا با روش نموناه آموزان مقطع راهننفر از دانش 909منظور

هاا از ضاری    اده شد  براي تجزیه و تحليال داده آموزان استفميل نمودند  براي ارزیابی عملکردتحصيلی از نمره معدل تحصيلی دانشعمومی را تکپرسشنامه سالمت

دار ومی با عملکرد تحصايلی رابطاه معنای   عمومی و هوش عمبين خودکارآمدي، سالمتد که داورگرسيون چند متغيري استفاده شد  نتایج نشانهمبستگی پيرسون

کرد تحصايلی باا    آموزان با عملمميز از اختالف بين دو گروه دانشعمومی براي تنها ر هوش عمومی، خودکارآمدي و سالمتدرصد پراش سه متغي 32وجود دارد و 

آماوزان  درصاد داناش   2/99گاام  باه با روش گاام آموزان با عملکرد تحصيلی با  و درصد دانش 2/99با روش همزمان آمدهشود  تابع مميز به دستو پایين تبين می

 است    بندي شدهلکرد تحصيلی پایين به درستی طبقهداراي عم
 

 تحصيلی عمومی، عملکردروانی، هوش، سالمتخودکارآمدي کلید واژه ها:

 
 

 مقدمه -1
کمتر شناخته شده اند؛ اما باید توجه داشت که شناسایی این عوامل براي ارتقا سطح عملکرد تحصيلی حائز  1تحصيلی عوامل موثر بر عملکرد

(  فهم بهتر این عوامل، در کنار عامل هوش عمومی ممکن است دیدگاهی را فراهم کند تا عملکرد 9929 ، 3؛ هال1003، 2اهميت است)برادي

 تحصيلی دانش آموزان را بهبود و ارتقا دهد  آزمون هاي استاندرد هوش به طور سنتی براي سنجش توانایی کودک براي پيش بينی ميزان عملکرد

وهش ها  نشان می دهندکه جهت پيش بينی عملکرد  تحصيلی، عالوه بر عامل هوش عمومی، تحصيلی مورد استفاده قرار می گيرند  برخی پژ

می  5/9عوامل دیگري را باید مدنظر قرار داد  به طور کلی در جامعه، ميزان ضری  همبستگی نمرات هوش عمومی و عملکرد  تحصيلی در حدود 

( بين 1092) 5ن است و استفاده از آن سوال برانگيز است  براي مثال، ميشرا و لرد(  به نظر می رسد این همبستگی نسبتا پایي1005، 4باشد)نيسر

دانش آموز، هيچگونه همبستگی  99اي متشکل از ( و آزمون عملکرد تحصيلی در نمونهWISC_Rمقياس هاي تجدید نظر شده وکسلر کودکان )

  بدست نياوردند

ظر شده وکسلر و بخش هاي ریاضی و خواندن آزمون پيشرفت تحصيلی در گروهی از ( بين مقياس هاي هوشی تجدید ن1030رسچلی و رسچلی )

به طور معناداري با پيشرفت تحصيلی همبستگی دارند، اگرچه این همبستگی ضعيف بود  WISC_Rدانش آموزان نشان دادند که مقياس هاي 

و عملکرد  تحصيلی همبستگی  WISC_Rنمرات مقياس هاي براي ریاضی(  در مطالعه اي دیگر بين  96/9براي خواندن و  91/9)همبستگی 
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ساله ها همبستگی معناداري بدست آمد و در سایر گروه ها همبستگی معناداري وجود  19ناپایداري  بدست آمد؛ بدین معنا که تنها براي گروه 

 ( 1033، 1نداشت )گرچيو و بومان

آموزان سهيم هستند که برخی از آنها نظير هوش، توانایی و یادگيري قبلی شناختی  به طور کلی عوامل بسياري در فرایند عملکرد تحصيلی دانش

 هستند و برخی دیگر غيرشناختی هستند  عوامل شناختی به این دليل مهم هستند که فراهم کننده پایه و اساس ذهنی و تجربی براي یادگيري در

ز و قابل مشاهده است، اما شناسایی و تشخيص نقش عوامل غيرشناختی تاحدودي آینده هستند و رابطه بين آنها و عملکرد تحصيلی کامالً بار

مشکل است و حتی از این هم مشکلتر تشخيص این موضوع است که کداميک از عوامل غيرشناختی در عملکرد تحصيلی نقش دارند  خودکارآمدي 

مار می روند  تحقيقات اخير در این حوزه به سمتی رفته است که و سالمت عمومی دو عامل غيرشناختی مهم در عملکرد تحصيلی دانش آموزان بش

( عوامل چندي را مدنظر قرار دادند 2993همزمان چندین عامل را در پيش بينی عملکرد  تحصيلی مدنظر بگيرد  به عنوان مثال، ميشکاش و بوا)

یج آنها نشان داد که هم مقياس اعتقاد به خود و هم مقياس توانایی که عبارتند از: اعتقاد به خود، توانایی شناختی و نمرات عملکرد  تحصيلی  نتا

شناختی به طور معناداري نمرات عملکرد  تحصيلی را پيش بينی نموده است که قدرت پيش کنندگی مقياس اعتقاد به خود با تر بود  همچنين 

ي در مورد اعتبار مقياس هاي هوش عمومی، محققان را همبستگی پایين مقياس هاي هوش عمومی و عملکرد  تحصيلی، همچنين چالش هاي جد

 برآن داشته که عوامل پيش بينی کننده ي دیگري که هم داراي قدرت پيش بينی کنندگی و هم داراي ثبات پيش بينی با تري باشد، را شناسایی

ش ها و رفتارهاي مرتبط با عملکرد  تحصيلی در حيطه ( پيشنهاد می کنند، مهارت ها، نگر2999،1000) 2و مورد بررسی قرار دهند  دیپرنا و اليوت

باشد و  مهارت هاي تحصيلی و توانمندیهاي تحصيلی قرار می گيرند  مهارت هاي تحصيلی شامل عوامل اوليه شناختی، آموزشی و تحصيلی می

تحصيلی شامل عوامل اجتماعی و هيجانی است  عواملی همچون خواندن، ریاضيات و تفکر انتقادي را در بر می گيرد  در حالی که، توانمندیهاي 

 عوامل اجتماعی و هيجانی مرتبط  با عملکرد  تحصيلی در پژوهش هاي زیادي مورد بررسی قرار گرفته است 

ش قضاوت شخصی فرد درباره توانایيهاي خود براي آغازگري و عملکرد موفق در تکاليف می باشد که نيازمند به گسترده شدن تال 3خودکارآمدي

(  نتایج تحقيقات نشان داده است که وقتی افراد نظر خوبی درباره توانائيهاي خود 1002فرد و حفظ آن در شکل رویارویی با موانع است)بندورا، 

کارهایی که  براي رویارویی با مسائل مهم دارند تمایل بيشتر براي بهره وري از زندگی، قرار دادن اهداف چالش انگيز در مقابل خود، تمایل به انجام

 (  نتيجه تحقيقات در زمينه خودکارآمدي و عملکرد تحصيلی حاکی از وجود رابطه بين این1090دیگران تا حال آنرا انجام نداده اند را دارند)بندورا، 
( و 2990و همکاران) 5ل(، کارو2993(، الن و فرانک )2999(، سانتروک ) 2999) 4(، وا نتين،دوبویس و کوپر1090و  1002دو متغير است  بندورا)

درصد از  20( نشان داد، که خوکارآمدي 2999( وجود این رابطه را تایيد می کنند  مثالً نتایج پژوهش سانتروک )2990) 6سدا کالگلو و دنيسر

دي و پيشرفت ( نشان دادند، بين خدکارآم2990واریانس پيشرفت تحصيلی را پيش بينی می کند؛  همچنين در پژوهشی سدا کالگلو و دنيسر)

 ( معناداري وجود دارد  =52/9Rتحصيلی همبستگی )

 و سالمت روانیبهداشت  در یک دید جامع( 2990از جمله متغيرهاي دیگر که نقش مهمی در عملکرد تحصيلی دارد، سالمت روانی است  فرناندز)

 (2990فرناندز )کند  از نظر تعریف می "به زندگی طمربوهاي نگرش هاي مربوط به دیگران وهاي مربوط به خود ، نگرشنگرش"را در سه قسمت 

  تحقيقات زیادي رابطه بين عملکرد "مشکالت روزمره زندگی توانایی سازگاري با دیدگاههاي خود ، دیگران و رویارویی با" : یعنی سالمت روانی

(، دینگ، لهرر، رسنگيست و 2993(، ریچارد، آندریو و نيل)1009تحصيلی و بهداشت روانی را مورد پژوهش قرار داده اند  مثالً بيسر و همکاران )

( وجود این رابطه را تایيد می کنند  بنابراین به نظر می رسد بهداشت روانی دانش آموزان نقش مهم و حياتی در 2990( و فرناندز)2990مک گورن)

هداشت روانی و سعی در حل مشکالت دانش آموزان در این زمينه کند  به عبارت دیگر شناسایی عوامل تاثير روي بعملکرد تحصيلی آنها ایفا می

 باعث ارتقاء سطح عملکرد تحصيلی آنها می گردد  

( نشان دادند که مهارت هاي اجتماعی، خودکارمدي و سالمت عمومی به طور مثبت و معناداري عملکرد  2992به صورت کلی ملکی و اليوت )

( همبستگی مثبت و معناداري بين انگيزش دانش آموزان، مهارت هاي 2992) 7یپرن، ولپ و اليوتتحصيلی را پيش بينی می کند  همچنين د

( عوامل 2999) 8نفري از دانش آموزان پایه ششم یافتند  بورگس وگلداشتاین 609مطالعه، مهارت هاي بين فردي و پيشرفت در خواندن در گروه 
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رار دادند؛ در این پژوهش عوامل مورد بررسی شباهت زیادي به عوامل مورد نظر توسط دیپرن پيش بينی کننده و عملکرد تحصيلی را مورد بررسی ق

( داشت و همبستگی معناداري بين عوامل سالمت عمومی و اجتماعی و خودکارآمدي و عملکرد  تحصيلی بدست آمد  در تحقيق 2992و اليوت )

بط اجتماعی دانش آموزان و عملکرد دانش آموزان بدست آمد  همچنين بين (، همبستگی معناداري بين روا1000و هانگ ) 1پدرون، واکسمن

(  واکسمن و همکاران 2999، 2پویایی و خودکارآمدي دانش آموزان و عملکرد تحصيلی آنان  همبستگی مثبت معناداري بدست آمد)سيلوا و رادیگان

کرد تحصيلی قوي تر از همبستگی بين هوش عمومی و عملکرد ( در پژوهش دیگر همبستگی بين خودکارآمدي و سالمت روانی با عمل2999)

 تحصيلی بوده است 

هدف تحقيق حاضر بررسی نقش هوش عمومی، خودکارآمدي و سالمت عمومی در تميز دانش آموزان داراي عملکرد تحصيلی با  و پایين بوده 

و تاثير گذار )خودکارآمدي، سالمت روانی، هوش عمومی( در است  تازگی پژوهش حاضر بخصوص در ایران و بررسی همزمان چندین متغير مهم 

 وحسن این پژوهش را نسبت به پژوهشهاي دیگر نشان می دهد عملکرد تحصيلی حائز اهميت است

 روش شناسي -2

 قتحقی روش -2-1
دکارآمدي با عملکرد روش تحقيق این مطالعه از نوع همبستگی است  زیرا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه هوش عمومی، سالمت روانی و خو 

تحصيلی بوده است  بر اساس این هدف متغيرهاي هوش عمومی، سالمت روانی و خودکارآمدي به عنوان متغير پيش بين و عملکرد تحصيلی به 

 عنوان متغير مالک در نظر گرفته شده است  

 جامعه، نمونه و شیوه نمونه گیري -2-2
مشغول به تحصيل می  09-05هنمایی شهرستان شهرضا می باشد که در سال تحصيلیجامعه آماري این پژوهش کليه دانش آموزان مقطع را

پرسشنامه به دليل  99مدرسه انتخا  شدند  از این تعداد  9دانش آموز از  569باشند  از این جامعه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي 

 مدرسه )طبقه( تشکيل دادند  9نفر از  909پژوهش را مخدوش و یا ناقص بودن از تحقيق خارج شدند و بنابراین نمونه 

 ابزارهاي اندازه گیري -2-3
 ابزارهاي اندازه گيري این پژوهش عبارتند از:

توسط ریون روانشناس انگليسی  1096الف(آزمون پيشرونده ریون: آزمون غيرکالمی ریون )که آزمونی نابسته به فرهنگ به شمار می رود (در سال 

به کار می  -ساله تا بزرگسا ن 5از کودکان  -تجدید نظر شدۀ آزمون ریون براي اندازه گيري هوش افراد در همه سطوح تواناییساخته شد، فرمهاي 

ی رود  سوالهاي مطرح شده در ماتریس ها، همه از یک نوع اند و همگی الگوهایی از تصاویر یا نمودارها را نشان می دهندکه براساس منطق خاص

آزمودنی ابتدا باید منطقی را که براساس آن الگوي هر سوال ساخته شده است کشف کند و سپس از بين تصاویري که به عنوان تنظيم شده اند  

گروه هاي گزینه احتمالی در زیر هر الگو قرار گرفته است، تصویري را که الگوي سوال را کامل می کند انتخا  نماید  ضرای  پایانی آزمون ریون در 

و در سنين پائين تر تا حدودي کمتر است  همبستگی این آزمون با آزمونهاي دیگر هوش از قبيل  %09و  %39ن با تر بين مختلف در سني

ميباشد  در تحليل عوامل متعددي که در  %39تا  %65است  اما همبستگی آن با موفقيت تحصيلی بين  %35تا  %99استنفورد بينه و وکسلر بين 

« g»آزمونهاي مورد استفاده بوده، ثابت شده است که این آزمون یکی از بهترین شاخصهاي استعداد عمومی یا عامل آنها آزمون ریون یکی از 

ه اسپيرمن است و عوامل ادراکی و فضایی نيز تا حدودي در آن دخالت دارند   در این پژوهش از فرم هنجار شده توسط دکتر براهنی استفاده شد

 است 

گویه می شود که خود کارآمد  92( براي سنجش خود کارآمدي ساخته است شامل 1005ورا:  پرسشنامه اي که بندورا ) (آزمون خودکارآمدي بند

( استفاده می شود  ضری  3,تا خيلی خو  = 1زمينه می سنجد  در این پرسشنامه از یک مقياس هفت درجه اي )نسبتاً کم =  3پنداري را در 

می باشد  از داده هایی که بوسيله این پرسشنامه بدست آمده  02/9مجموع داده هاي ایرانی محاسبه شده است  آلفاي کرونباخ این پرسشنامه که از

( این شاخص ها محاسبه شده است: خودکارآمدپنداري در زمينه موفقيت تحصيلی، در زمينه یادگيري از طریق خود نظم دهی =n 905است )

برآوردن انتظارات دیگران، از نظر استحکام خود و  در زمينه خود نظم دهی انگيزشی، که کليه ضرای   برنامه، از نظر فعاليت فوق برنامه، از نظر

 بدست آمد  33/9آلفاي کرونباخ با تر از 

( در 1030سئوالی توسط گلدبرگ و هيلير ) 29( ساخته شد  فرم 1032توسط گلدبرگ) ج( پرسشنامه سالمت عمومی: پرسشنامه سالمت عمومی

سئوالی)عالیم جسمانی، اضطرا ،  3به منظور افزایش واریانس و بر اساس تحليل عوامل بر روي فرم اصلی ساخته شد و شامل چهار مقياس اقدامی 

                                                           
Waxman -3  
Silva & Radigan  -4  
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 6تا  9گذاري این پرسشنامه به صورت یک مقياس چهار درجه اي ليکرت ازباشد  شيوه نمرهاختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی( می

عالمتی تجدید نظر شده دراگوتيس و  09( همبستگی پرسشنامه مذکور را با فهرست 1033د  گلدبرگ و همکاران )گردگذاري مینمره

اي حساسيت و ویژگی این پرسشنامه را در بهترین نقطه برش )نمره در مطالعه( 1635(  یعقوبی )1633بيان کردند)هومن،  39/9( 1033همکاران)

به دست  %33و  %6/96( حساسيت و ویژگی این پرسشنامه به ترتي  1633نموده است  در پژوهش هومن ) گزارش %92و  %5/93( به ترتي  26

و ضری  پایایی به شيوه دو نيمه سازي  06/9فوق بر روي پرستاران، ضری  همسانی درونی  پرسشنامه( با اجراي 1692در پژوهش نصري )آمد  

 ( 1699بدست آمد)ابوالقاسمی و نریمانی، 96/9

 09-05د(عملکرد تحصيلی: منظور از پيشرفت تحصيلی در این پژوهش ميانگين نمرات نيمسال دانش آموزان مقطع دبيرستان در سال تحصيلی 

 می باشد  06-09وميانگين نمرات پایانی سال قبل یعنی سال تحصيلی 

 روش اجرا -2-4
پایه  6مدرسه راهنمایی پسرانه انتخا  گردیدند  سپس از 6و مدرسه راهنمایی دخترانه  6پس از مشخص شدن حجم نمونه، به صورت تصادفی 

ی )اول، دوم و سوم( هر مدرسه، به صورت تصادفی نمونه ها انتخا  شدند  ابتدا آزمونهاي خودکارآمدي و سالمت روانی اجرا گردید، بعد با کم

 رود( و آزمون همبستگی پيرسون استفاده شده است استراحت آزمون ریون اجرا گردید  جهت تجزیه و تحليل داده ها از روش رگرسيون )و

 نتایج تحقیق -3
( نفر می  %19/13و   %36/13، %36/13نتایج مطالعه نشان می دهد که تعداد دانش آموزان پسر به تفکيک پایه اول، دوم و سوم تحصيلی به ترتي )

( نفر می باشد  همچنين ميانگين  %39/13و  % 59/13،%12/13تي )باشد؛ تعداد دانش آموزان دختر به تفکيک پایه اول، دوم و سوم تحصيلی به تر

 بدست آمد  19/2و  09/16و انحراف استاندارد سن دانش آموزان گروه نمونه به ترتي  

 .( ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي تحقيق را در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان شهرضا نشان می دهد1جدول شماره )
 

 متغیرهاي تحقیق در دانش آموزان مدارس راهنمایي شهرستان شهرضا مقیاسهاي ( میانگین و انحراف استاندارد خرده1جدول شماره )

 ها شاخص
 

 متغیرها
 میانگین تعداد خرده مقیاس ها

                    

 انحراف

 استاندارد

 خودکارآمدي

 موفقيت تحصيلی
            

909 

3/92 29/0 

 ري خودتنظيمییادگي
            

909 

12/59 22/19 

 فعاليتهاي فوق برنامه
            

909 

92/63 29/9 

 برآوردن انتظارات دیگران
             

909 

99/29 99/6 

 احساس اطمينان به خود
             

909 

31/29 32/9 

 06/5 69/20 909 خود تنظيمی انگيزش

 سالمت عمومی

 93/6   99/5        909 نینشانه هاي بد

 35/6 99/3 909 اضطرا  و بی خوابی

 09/2 31/3  909  عدم سازگاري اجتماعی

 55/9 19/5 909  افسردگی عمده

 9/11   112 909 - هوش عمومی
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 ی را  نشان می دهد ( ضری  همبستگی متغيرهاي خودکارآمدي، سالمت روانی و هوش عمومی با ميزان عملکرد  تحصيل2جدول شماره )

 

 ( ماتریس همبستگي متغیرهاي خودکارآمدي، سالمت رواني و هوش عمومي با میزان پیشرفت تحصیلي2جدول شماره )

 شاخص ها     

 

 متغیر          

 تعداد
 انحراف  

 استاندارد 
 میانگین

 میزان
R 

           

سطح 

 معناداري

 11/203 955/51 909 خودکارآمدي
31/9 91/9 

 19/13 909/2 909 ملکرد تحصيلیع

 90/26 565/9 909 سالمت روانی
56/9 91/9 

 19/13 909/2 909 عملکرد تحصيلی

 66/19 532/2 909 هوش عمومی
93/9 91/9 

 19/13 909/2 909 عملکرد تحصيلی

 

 به گام( تابع ممیز متعارف و اطالعات مهم تابع به روش تحلیل ممیز همزمان و گام 3جدول شماره)

 اطالعات مهم مربوط 

 به تابع ممیز

 تحلیل تمیز

 روش همزمان
روش گام به 

 گام

 39/1 39/1 مقدار ویژه

 399/9 399/9 همبستگی متعارف

 329/9 329/9 مجذور اتا

 69/9 69/9  مبداي ویلکز

 25/931 25/931 مجذور کاي

 6 6 درجه آزادي

 991/9 991/9 معنی داري تابع مميز

مرکز واره نمره ها براي            

دانش آموزان با عملکرد 

 تحصيلی با 

105/1 105/1 

مرکز واره نمره ها براي            

دانش آموزان با عملکرد 

 تحصيلی پایين

632/1- 632/1- 

 2/99 2/99 پيش بينی عضویت گروهی

و  329/9به گام ( می باشد  مجذور اتا براي تحليل مميز به روش همزمان  )به روش گام 39/1)به روش همزمان( و 39/1مقدار ویژه تنها تابع مميز 

متغير پيش بين به روش گام به گام  براي تنها تابع مميز از اختالف بين دو گروه با  6درصد پراش  32/9است  بنابراین  329/9به روش گام به گام 

و براي تابع مميز به روش گام به گام  69/9یلکز براي تابع مميز به روش همزمان عملکرد تحصيلی با  و پایين تبيين می شود  مقدار  مبداي و

(  بنابراین، تابع مميز به دست آمده به طور معناداري از قدرت =991/9P(  مقدار کاي براي تنها تابع مميز معنادار است )=991/9Pاست) 69/9

براي  105/1ست  مرکز واره نمره ها براي تنها تابع مميز به روش تحليل همزمان تشخيصی قابل توجهی براي دو سطح از متغير مالک برخوردار ا

براي گروه با عملکرد تحصيلی با  و  105/1براي گروه با عملکرد تحصيلی پایين و به روش گام به گام  -632/1گروه با عملکرد تحصيلی با  و 

معناست که نقطه برش تميز براي گروه دانش آموزان با عملکرد تحصيلی با  و پایين براي گروه با عملکرد تحصيلی پایين است  این بدان  -632/1

، تابع تشخيصی بسيار مناسبی در متمایز نمودن گروههاي با عملکرد تحصيلی آمده صفر است و تابع مميز به دست آمدهبراي تابع مميز به دست 
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مميز   دست آمده گذاشته شود که آن دانش آموزان با عملکرد تحصيلی با  و معادله  با  و پایين است  به این ترتي ، اگر نمره هاي یک فرد در

متغير  6اگر منفی باشد پيش بينی می شود که آن دانش آموز با عملکرد تحصيلی پایين خواهد بود  تابع مميز به دست آمده با روش همزمان) 

درصد دانش آمزان با  2/99متغير پيش بين(  6و با روش گام به گام) درصد دانش آمزان با عملکرد تحصيلی با  2/99پيش بين( به طور کلی 

فرد به  99فرد با عملکرد تحصيلی با   199عملکرد تحصيلی پایين به درستی طبقه بندي شده اند  به عبارت دیگر، در تابع مميز همزمان از 

فرد  به  99فرد با عملکرد تحصيلی پایين  199د تحصيلی پایين و از فرد به اشتباه در گروه با عملکر 12درستی در گروه عملکرد تحصيلی با  و 

 ( 6فرد در گروه با عملکرد تحصيلی با  به اشتباه قرار گرفته اند )جدول  12درستی در گروه با عملکرد تحصيلی پایين و 

 (: تحلیل رگرسیون همراه با المبداي ویلکز4جدول)

 وارد شده مرحله
تعداد 

 متغیر

 

المبداي  

 ویلکز

F  دقیق 

 آماره
درجه 

 1آزادي

درجه 

 3آزادي

درجه 

 3آزادي

 991/9 999 1 39/690 596/9 1 خودکارآمدي 1

2 
سالمت 

 عمومی
2 996/9 92/690 2 999 991/9 

 991/9 999 6 39/239 699/9 6 هوش عمومی 6

تحليل باقی ماندند  در گام اول متغير خودکارآمدي، در گام دوم متغير  متغير در 6متغير هر  6با انجام تحليل مميز به روش گام به گام پس از ارائه 

 ( 9معناداري است )جدول >P  991/9براي هر سه متغير در سطح  Fسالمت روانی و در گام سوم هوش عمومی وارد تحليل شدند که 
 

 ع ممیز به روش همزمان و گام به گام(: ضرایب استاندارد، غیر استاندارد، ضرایب ساختاري و ضرایب طبقه بندي تاب5جدول )
 پیش بین ها

 

 متغیر

 تابع به روش گام به گام تابع به روش همزمان

 ضرای 

 استاندارد 

 تابع

ضرای  

 غير

 استاندارد 

 تابع

 ضرای 

 ساختاري

 

ضرای  طبقه 

 بندي

 شده

 ضرای 

 استاندارد 

 تابع

ضرای  

 غير

 استاندارد 

 تابع

 ضرای 

ساختار

 ي

 گروه

 ضرای  طبقه

 بندي

 شده

 گروه گروه گروه گروه

 139/9 163/9 332/9 911/9 999/9 139/9 163/9 332/9 911/9 999/9 خودکارآمدي

 309/9 923/9 590/9 193/9 316/9 309/9 923/9 590/9 193/9 316/9 سالمت روانی

هوش 

 عمومی

533/9 232/9 900/9 053/1 323/2 533/9 232/9 900/9 053/1 323/2 

15/61 - -603/9 - دد ثابتع

- 

63/52- - 603/9- - 15/61- 63/52- 

ر ضرای  استاندارد با روش تحليل همزمان سهم  سالمت روانی و با گام به گام سهم سالمت روانی در تفاوت هاي گروهی از سایر متغير ها بيشت

لی با  در مقایسه با گروه با عملکرد تحصيلی پایين در است  ضرای  طبقه بندي تابع مميز به روش تحليل همزمان گروه با عملکرد تحصي

متغيرهاي خودکارآمدي و سالمت روانی نمره پایين تر و در متغير هوش عمومی نمره با تري را نشان می دهد  همين وضعيت هم براي ضرای  

ی صادق است  با توجه به ضرای  طبقه بندي تابع طبقه بندي به روش گام به گام براي سه متغير یعنی خودکارآمدي، سالمت روانی و هوش عموم

ا  و پایين مميز و مقادیر همزمان و هم به روش گام به گام می توان دو معادله مميز تشکيل داد و با قرار دادن نمره هاي افراد با عملکرد تحصيلی ب

اده هاي افراد عملکرد تحصيلی پایين نزدیک تر باشد، پيش بينی در دو معادله دو نمره مميز بدست آورد  چنانچه نمره به دست آمده به مرکز واره د

 نزدیک می شود که به افراد با عملکر تحصيلی پایين متعلق باشد  چنانچه نمره به دست آمده به مرکز واره نمره هاي افراد با عملکرد تحصيلی با 

 ( 5باشد )جدول تر باشد، پيش بينی می شود که به افراد با عملکرد تحصيلی با  متعلق 

 بحث و نتیجه گیري -4
(  بدین معنا که با افزایش ميزان r=31/9نتایج پژوهش نشان می دهد که بين  خودکارآمدي و عملکرد تحصيلی رابطه مثبت معناداري وجود دارد )

(،  2999،دوبویس و کوپر )(، وا نتين1090و  1002خودکاآمدي، ميزان عملکرد تحصيلی ارتقاء می یابد  نتایج این پژوهش با  بندورا)

(، در 1033( هماهنگ و همسو می باشد  بندورا )2990( و سدا کالگلو و دنيسر)2990(، کارول و همکاران)2993(، الن و فرانک )2999سانتروک)
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متمایل بوده و از تجار  مورد تأثير خودکارآمدي برانگيزه اشخاص، بيان می کند که افراد با خودکارآمدي با ، به تکاليف مشکل و چالش انگيز 

 تهدیدآميز اجتنا  نمی کنند و در هنگام رویارویی با مشکالت، تالش و پشتکار فراوانی از خود نشان می دهند و زمانيکه با شکست مواجه می

ابند  تأثيرات مداخله گر شوند، واکنش آنان مثبت بوده، و بر ميزان تالش خود می افزایند  آنان معمو ً مقاصد خود را براي پيگيري مشکل می ی

هدف یابی، و تقویت خود تنظيمی منبع دیگري براي انگيزش مبتنی بر شناخت محسو  می گردد  در یک واکنش خود تنظيمی، افراد خود را 

خوانی بين سطح موظف به تعيين معيارهاي عملکرد نموده و پس از آن به مشاهده درباره نتایج عملکردي خود می پردازند  در صورت مشاهده ناهم

( به 1002واقعی عملکرد و سطح بهينه مورد انتظار، آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی براي تغيير و اصالح عمل در آنها می شود)بندورا، 

که افراد بطور (، خود کنترلی توسط خودارزشيابی، واکنش رفتاري و عوامل محيطی تحت تأثير قرار می گيرد  وي معتقد است 1002نظر بندورا )

(، انسانها داراي 1090فعا نه در خود انگيزشی شرکت دارند و معيارسازي آنان، سطح انگيزش آنان را تحت تأثير قرار می دهد به عقيده بندورا )

از طرفی، مجموعه هستند، که آنها را قادر می سازد تا برافکار، احساسات، انگيزش و رفتارهاي خود کنترل داشته باشند و “ نظام خود ”نوعی 

 مکانيزم هاي رجوعی و زیر مجموعه اي از وظایف را براي دریافت، تنظيم و ارزیابی رفتاري فراهم می کند  

(  بدین معنا R= 56/9روانی و عملکرد تحصيلی رابطه مثبت معناداري وجود دارد )دهد که بين  سالمتحاضرنشان می پژوهشهمچنين نتيجه دیگر

(، ریچارد، آندریو 1009مکاران )ن سالمت روانی، ميزان عملکرد تحصيلی ارتقاء می یابد  نتایج این پژوهش با بيسر و هکه با افزایش ميزا

( هماهنگ و همسو می باشد  شواهد گوناگون مبنی بر ارتباط ابعاد 2990) ( و فرناندز2990گورن)(، دینگ، لهرر،رسنگيست ومک2993نيل)و

د هاي تحصيلی و تربيتی وجود دارد  بر اساس پژوهش هاي انجام شده افرادي که به د یلی دچار آشفتگی هيجانی مختلف بهداشت روانی با عملکر

هستند و سالمت روانی آنها تضعيف شده است به شيوه هاي متفاوت آشفتگی خود را بروز می دهند  این افراد اغل  داراي مشکالتی از قبيل 

 –انی در برقراري ارتباط با همسا ن و عدم پایبندي به قوانين اجتماعی هستند  این مشکالت روانی خودپنداره ضعيف، افت تحصيلی و ناتو

( نشان ه است که ميان سالمت روانی 1003(  نتایج پژوهش اسویدل )1692اجتماعی تاثير مستقيم بر فرایند یادگيري آنها می گذارد )سلحشور، 

 شکالت رفتاري مانند عملکرد تحصيلی پایين ارتباط وجود دارد پایين )مثل اختال ت عاطفی و اضطرا ( و م

همچنين فرضيه دیگر پژوهش نشان می دهد که بين هوش شناختی و عملکرد تحصيلی رابطه مثبت معناداري و جود دارد  یافته این پژوهش  

( معنی دار می با شد  در مورد این فرضيه هم p =91/9( را بين هوش شناختی و پيشرفت تحصيلی نشان داد که در سطح )= 93/9r همبستگی )

 زم به ذکر است از زمانی که آزمون هاي هوش منتشر شده و توسط محققين به این منظور اجرا شده  است   تقریبا همگی رابطه اي بين هوش 

اي هوش شناختی با یی دارند درس را در شناختی  پيشرفت تحصيلی را )منتها به درجات مختلف( مورد تایيد قرار دادند  دانش آموزانی که دار

از عهده  مقایسه با همسا ن خود زودتر و آسانتر یاد می گيرند؛ داراي حافظه قوي بوده براي یادگيري مطال  به تکرار و تمرین کمتري نياز دارند؛

دانش آموزانی که داراي هوش شناختی با تري دارند خواندن و فهميدن کتابهایی برمی آیند که از سطح توانایی همسا نشان با تر است  بنابراین 

 در عملکرد تحصيلی بهتر عمل می کنند  

درصد پراش سه متغير هوش عمومی، خودکارآمدي و سالمت عمومی براي تنها مميز از  32همچنين نتيجه دیگر این پژوهش حاضر این بود که 

درصد دانش  2/99و پایين تبين می شود  تابع مميز به دست آمده با روش همزمان اختالف بين دو گروه دانش آموزان با عملکرد تحصيلی با  

درصد دانش آموزان داراي عملکرد تحصيلی پایين به درستی طبقه بندي شده است   2/99آموزان با عملکرد تحصيلی با  و و با روش گام به گام 

(، دیپرنا 1009(، بيسر )1000(، پدرون، واکسمن و هانگ )1030رسچلی و رسچلی ) این نتيجه با نتایج پژوهش هاي انجام شده در این زمينه، مثال

(، ميشکاش و 2999دوبویس و کوپر) (، وانتين،2992(، دیپرنا، ولپ و اليوت )2992(، ملکی و اليوت )2999،1000) و اليوت

( هماهنگی بيشتري با نتيجه پژوهش 2993شکاش و بوا)( هماهنگی و همخوانی دارد  در این ميان نتایج پژوهش مي2999(،گلداشتاین)2993بوا)

آموزان مقطع متوسطه بين عوامل پيش بينی کننده و عملکرد  تحصيلی ارتباط معناداري نفري از دانش 225حاضر دارد  این پژوهشگران با نمونه 

به خود)با استفاده مقياس هاي پروفایل خود ادراکی کودکان(، دریافتند  آنها در این تحقيق عوامل چندي را مدنظر قرار دادند که عبارتند از: اعتقاد 

 توانایی شناختی )با استفاده از مقياس هاي تجدید نظر شده شده هوشی وکسلر ( و نمرات پيشرفت تحصيلی )معدل دانش آموزان در پایان سال( 

خود و هم مقياس توانایی شناختی به طور معناداري نمرات  نتایج جال  توجه و قابل مالحظه اي بدست آمد؛ بدین صورت که هم مقياس اعتقاد به

( بيان 1002عملکرد  تحصيلی پيش بينی می کرد اما با این تفاوت که قدرت پيش کنندگی مقياس اعتقاد به خود با تر بدست آمد  بندورا )

زایش سطح کنترل نظام خود، موج  افزایش نمودکه خودکارآمدي نقش مهمی در رشد تفکر عاقالنه و منطقی ایفا می کند  چنانچه با اف

خودکارآمدي و از  این طریق می توان سطح تفکر منطقی افراد را ارتقاء بخشيد  همچنين بهبود سالمت روانی دانش آموزان باعث ارتقا سطح 

 عملکرد  تحصيلی دانش آموزان )که همانا هدف مهم سازمان آموزش و پرورش می باشد( می گردد  
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همانند هر پژوهش دیگر با محدودیت هاي همراه بود؛ از جمله اینکه پژوهش حاضر در مقطع راهنمایی انجام شده و لذا تعميم به  پژوهش حاضر

و خودکارآمدي بندورا  GHQ(28)سوالی( و پرسشنامه  39مقاطع دیگر باید با احتياط صورت گيرد و با وجود انتخا  یک آزمون تقریباً ساده ریون)

 اجراي آزمون بسيار وقت گير بوده و لذا باعث خسته شدن دانش آموزان می شد ( سوالی، 59)

، در پایان پيشنهاد می شود با توجه به نقش مهمی که نهاد مقدس آموزش و پرورش در فرایند تعليم و تربيت نوجوانان و جوانان بر عهده دارد 

نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مسولين و دست اندرکاران تعليم و  توجه به عوامل تاثيرگذار در عملکرد تحصيلی  زم و ضروري است 

ين دانش تربيت قرار گيرد، چرا که می توان با استفاده از نتایج این تحقيق و تحقيقات مشابه ،عوامل مهم و تاثير گذار بر عملکرد  تحصيلی  در ب

گيري از بروز افت و کاهش عملکرد  تحصيلی  در بين دانش آموزان پيدا کرد، و در نهایت آموزان را مورد بررسی قرار داد و مطمئناً راهی براي پيش

 به پيشرفت و ارتقاء سطح تحصيلی دانش آموزان و پيشرفت سطح علمی کشور منجرخواهد شد
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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy, mental health, and general 

intelligence with academic performance. For this field, 490 students from Shahreza city were chosen with multi stage 

cluster sampling. They answered to the self-efficacy questionnaire, GHQ-28, Ravine Test. Academic performance was 

also assessed through their total score average. For data analysis, Pearson correlation and regression analysis with enter 

methods were used. Results indicated that there was significant relation between self-efficacy, mental health, general 

intelligence, academic performance and results indicated that self-efficacy, mental health and general intelligence can 

discriminate students with low academic performance and high academic performance. 

 

Key words: self-efficacy, mental health, general intelligence, academic performance. 
 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

