
 6/3/81:  مقاله  دريافت  تاريخ       و روانشناسي  تربيتي مجله علوم 
 23/7/82: مقاله  بررسي       1382اهواز،  شهيد چمران  دانشگاه 

 14/10/82: مقاله  پذيرش      2و  1 هاي ، شماره دهم  ، سال دوره سوم 
   45-58:  صص

   
   

 در   وشو ه ، خودگرداني خودكارآمدي  باورهاي  نقش
 دبيرستاني  آموزان دانش  درسي  پيشرفت 

   

 كديور دكتر پروين 
   

   چكيده
 در پيشرفت   و هوش   ، خودگرداني خودكارآمدي  باورهاي   نقش  بررسي  حاضر با هدف   پژوهش    

ر  دختر و پس  آموزان از دانش   كالس   60بر    مشتمل  اي. نمونهاست   شده  انجام   آموزان دانش   درسي
 اي چندمرحله ايخوشه تصادفي  گيريشيوه نمونه به تهران دبيرستانهاي اول پايه كالسهاي  از ميان
اين   انتخاب  در  تا  به   شركت  پژوهش   شد  و  جواب پرسشنامه  كنند  يادگيري  ها    خودگردان  دهند. 

(SRL در اين ،)  و انگيزشي   ، فراشناختياختيشن  تنيده راهبردهاي   هم  ابعاد به   بر اهميت  پژوهش 
يادگيري  يادگيرندگان   كه آن   در  تحليلمي   استفاده   از  دارد.  تأكيد  نشان داده   كنند،  كه  ها    داد 

اين  بين  پيش  متغيرهاي ، ترتيب  به  خودكارآمدي   و باورهاي  ، خودگرداني هوش   يعني  تحقيق  در 
دارند. اين  آموزان دانش   درسي  پيشرفت  بيني  در پيش   نقشي  هر يك  طور    به   تحليل  پسر و دختر 
 بين پيش متغيرهاي و نقش گرفته دختر و پسر انجام  آموزاندانش  از دو گروه  هر يك براي جداگانه 

 .  است  شده مشخص در متغير مالك 

   
  تحصيلي ، پيشرفت ، هوش ، خودگرداني خودكارآمدي  : باورهاي كليد واژگان 

   

 
 - يتی و روانشناسی دانشگاه تربيت معلم عضو هيات علمی دانشکده علوم ترب 
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   مسأله بيان
  فعلي   نظامهاي  كه  است  اين  واقعيت   

پرورش  آموزش نيازهاي نتوانسته  و   اند 
را    رشد فزاينده  در حال  جوامع  آموزشي

  با اين   شدن  همگام  سازند و براي  محقق
و   جرح  به  و حياتي  پيشرفتها، نياز مبرم

)جاكوبسون  تعديل (.  1988،  1دارند 
به   همين مي  طور  كه نظر  اگر   رسد 

در   عناصر اصلي  عنوان به يادگيرندگان
نظامهاي  حساب  به   آموزشي  احياء 
آموزش پرورش  نيايند،  با  نمي  و  تواند 

جوامع  نيازهاي به  همگام  آينده   شود. 
آموزش  بيان پرورش  ديگر،  در    و  بايد 

كه   اقدام  يادگيرندگاني  تربيت  جهت  كند 
مي  يادگيري  ليت مسئو را  و خود  پذيرند 

«  »هوشمندانه  انتخابهاي  به  قادرند دست
يادگيرندگان  كه   خودگرداني  بزنند؛ 

سازماندهيطراحي  مهارتهاي  داراي  ، ،
جريان  كردن  نظارت و   يادگيري  بر 

و انديشه  فرآيند يادگيري تغيير و اصالح
اين هستند.  بعدها    خود  مهارتها، 

برايتوامي ، زندگي  مسايل  حل  نند 
يادگيري  مناسب  گيريهايتصميم  و 

، صورت  كار آيند. در اين  العمر بهمادام
  دانش   به  اطالعات  انتقال  جاي  به  معلم

آموزشآموزان  فكري   مهارتهاي  ، 
  در دانش   آنها و ايجاد عالقه  به  اثربخش
 دهد. قرار مي را در اولويت آموزان

 كه است  اين  ديگر از ابعاد مسأله يكي   
از    مختلفي  درجات  يادگيرندگان

تجربه  كارآمدي اهداف مي  را  و   كنند 
انتظارات  مشخص از    خاص  و  خود را 
شكست   موفقيت دانش  و    آموزان دارند. 
كه   دوست  به  دارند  بگيرند،  طور    ياد 
يادگيري  طبيعي از  و   لذت  كنجكاوند 

 
1 - Jacobson 

فقدان   گاهي  ولي  برند.مي اثر   در 
ترس  خودكارآمدي  احساس از    و 
كند و يا مي  آنها تنزل  ، تالشهايشكست 

 به   خودانگيختگي  جاي  به  كه  اين
لذا، مي  وابسته  بيروني  پاداشهاي شوند. 

 است  كرد اين  مطرح  توانمي  كه   سؤالي
تفاوتي  كه  واقعاً  اين  آيا   كه   در 

بيروني  به  آموزاندانش دروني   طور    يا 
وجود    برانگيخته  يادگيري  براي شوند، 

بعضي تحقيقات  دارد؟  دهد  مي  نشان  از 
وقتياست  چنين  اين  كه   آموزان دانش  . 
دروني  به به   برانگيخته  طور   شوند 

 تالش   نياز به  كه  از راهبردهايي  استفاده
تمايل  بيشتري مي  دارد،  اپيدا  و  ز كنند 

 دست   عميقتري  پردازش  به  طريق  اين
)لپر مي بنابراين1988،  2يابند  با  (.   ،

راهبردهاي   تعيين  نقش   به  توجه  كننده 
خودكارآمديخودگرداني انگيزش،  و   ، 
در    آموزاندانش  شناختي  تواناييهاي

تحقيق  درسي  پيشرفت در   آنها،  حاضر 
يك   نقش  كه   است  اين  پي از   هر 
پيشرفت   فوق  غيرهايمت را   درسي  در 

اين  مشخص مطالعه   تحقيق  كند.  در 
سازه   سه   بررسي  به  خودگردان  يادگيري

 پردازد: زير مي شرح به  اصلي
راهبردهاي1 ،  شامل  كه  فراشناختي  . 

 و تغيير و اصالح   ، نظارتريزيبرنامه
 . است شناخت

راهبردهاي2 استفا   شناختي  .  ده  مورد 
يادآورياكتساب  براي  آموزاندانش و   ، 
 . درسي مطالب درك

لحاظ    يادگيرندگان نظري  از   ،  
راهبردهاييخودگردان و   شناختي  ، 
كه  فراشناختي دارند  اختيار  در  در    را 

تكميل   لزوم  هنگام   تكاليف   كردن  در 
آن  درسي اين مي  استفاده  از   كنند. 

 
2 - Lopper 
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  مناسبي   يادگيري  اهداف  يادگيرندگان
 به   رسيدن  خود براي  دارند و در تالش

مي  اهداف  آن )پيناصرار    تريج   ورزند 
دي والترز 1990،  1گروت   و  ، 2؛ 
  (. يادگيرندگان 2000،  3؛ داگالس1998

اعمال  خودگردان بر    نظارت  در 
انجام   يادگيري در  راهبردها  تغيير   و 
)باتلرتكاليف هستند  توانا  بسيار  و   ، 

 (. 1995،  4وين

نظريه نظر   -شناختي  پردازاناز 
يادگيرندگاناجتماعي با  خودگردان  ،   ،

، نفس  خود با اعتماد به  آموزشي  تكاليف
كنند. مهمتر برخورد مي  و مدبرانه  جدي

همه  يادگيرندگاناينكه  از    خودگردان   ، 
  را پردازش   چيزي  موقع   چه  دانند كهمي

 در مقايسه   خودگردان  وزانآمكنند. دانش
  طور فعال  خود به منفعل با همكالسيهاي

و مي  اطالعات  جستجوي  به پردازند 
بر   شدن  مسلط  براي  ضروري  گامهايي

اينبرمي  آن  به   يادگيرندگان  دارند. 
موانعي  هنگام با   مانند: شرايط   برخورد 

كتابهاينامناسب معلمان   پيچيده  ،    يا 
فرديضعيف ابتكار  با  راهي،   براي   ، 

اين  غلبه مي   مشكالت   بر  كنند پيدا 
 (. 1990، )زيمرمن

 . انگيزشي . منابع3
خودگرداني    نظريه  برانگيخته در   ، 

نتيجه   به  رفتاري  معني  به   شدن  قصد 
  آن   دنبال  به   شخص  كه  . اما نتايجياست
داليل  است براي  و    آن   گيريپي  فرد 
متفاوتمي بسيار  باشد.    تواند 

داليل  يكي  خودگرداني و    استقامت  از 
داراي  گيريپي   دروني   انگيزش  افراد 

 
1 - Pintrich & DeGrowth 
2 - Wolters 
3 - Douglas 
4 - Butler & winne 

خودگردانياست نظريه  در  انگيزش .   ،  
مي  پيشرفت   انگيزش   نوعي  توانرا 
 كه   دليل  اين  آورد. به  حساب  به  دروني

به خودگرداني  كفايت  نياز  از    و 
است   اين  ويژگيهاي و    )دسي   افراد 

 (. 1996، 5ريان
  از اين  خودگردان  آموزاندانش تربيت   

  آموزان دانش  اين  كه   است  نظر با اهميت
فراشناختي ابعاد  رفتارياز  و  در    ، 

دارند.   فعال  خود شركت  فرايند يادگيري
يادگيري  آموزاندانش  اين را    شخصاً 

آن و  اداره  آغاز  در  مي  را  و  كنند 
تالش  فعاليت  به  يادگيري متكي   و   خود 

به تا  والدينمعلمان  هستند  عوامل  ،   و 
آموزشي فراشناختيديگر  نظر  از   . ،

مراحل   خودگردان  آموزاندانش   در 
به  يادگيري  مختلف  برنامه   شخصاً 
خودآموزيريزي نظارت،  و   ، 

نظر  مي  خودسنجي از  و  پردازند 
كفايتخو  انگيزشي با  ، خودكارآمد د را 

مستقل نظر  مي  درك  و  از  و  كنند 
محيطهاي  رفتاري را    يادگيري  نيز 
سازماندهيانتخاب خلق  ،  تا مي  و  كنند 

بهينه  يادگيري )زيمرمن  را  ، سازند 
1989  .) 

 خودكارآمدي   به  مربوط  قضاوتهاي   
به رشد    كه   مهمي  نقش  دليل  نيز  در 

اهميت  دروني  انگيزش از  و    دارد 
است  خاصي  حساسيت . برخوردار 
مي  وقتي  دروني  انگيزش كهرشد   كند 

براي  معيارهاي   به  دستيابي  فرد 
، صورت  كند؛ در اين انگيز تالشهيجان

 براي   بالقوه  خودكارآمدي  ادراك  يك  هم 
ايجاد   اين  به  دستيابي فرد  در  معيارها 

هم مي و  صورت  شود   به   دستيابي  در 
بهنتيجه فرد   دست   مثبتي  خودسنجي  ، 

 
5 - Deci & Ryan 
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مي اينپيدا  دروني  كند.   موجب   عالقه 
در طوالني  تالشهاي بدون   مدت  فرد   و 

پاداشهاي در مي  محيطي  حضور  شود. 
احساس  كه  حالي فرد  كه   اگر   كند 

  خودسنجي   و پاداشهاي  بيروني  پاداشهاي
هنگامي   است  ناكافي يا   كه  و 

آنچنان   ادراك  خودكارآمدي فرد    شده 
 نتيجه   يك  به  دستيابي  كه  است  پائين
 و نگهداري   نمايد، حفظمي  ناممكن  مثبت

مي  مراتب  به  انگيزش شود دشوارتر 
به2001،  )پروين ، عالوه  (. 

امكان مي  پائين  خودكارآمدي   تواند، 
بي  نتايج  ترينمطلوب  انگيزشي اثر  را 

جاذبه زياد   رغم  ، بهمثال  عنوان  ند. به ك
زماني   شدن  قبول فرد،  كنكور،   در 

كند    احساس  كند كه پيدا مي  انگيزه تالش
را    تكاليف  انجام  توانايي نظر  مورد 
 دارد. 

توجه    كننده   تعيين  نقش  به  با 
رشد    خودكارآمدي  قضاوتهاي در 

پيشرفت  دروني  انگيزش  درسي   و 
الينته   )پاجارس  آموزاندانش ، 1و 

شل1997 همكاران  2؛  ؛ 1989،  و 
(. و همكاران  4؛ مالپاس 1994،  3ويليامز 

 در تقسيم   آموزاندانش  بايد با كمك   معلم
نظارت  اهداف  به  وظايف بر    كوچكتر، 

 عملكرد به   به  عملكرد و بازخورد دادن
  احساس   افزايش  موجب   كه  نحوي

 يادگيري   به  ود، انگيزشش  خودكارآمدي
عملكرد آنها را    و سطح  داده  را افزايش

 ارتقاء دهد.  
 با استفاده   كه   است  داده  نشان  تحقيقات   

راهبردهاي ، خودگردان  يادگيري  از 

 
1 - Pajares & Valinte 
2 - Shell 
3 - Williams 
4 - Malpass 

هوش  آموزاندانش بدون مي  با   توانند 
مستقيم موضوعات   معلم  مداخله   بر 

و   5شوند)الكساندر  مسلط  درسي
همچنين1995،  مكارانه شواهد  (.   ،

پيشرفت  حكايت  تجربي  درسي   از 
پسآموزاندانش آشنايي  ،  با    از 

دارد   خودگردان  يادگيري  راهبردهاي
 (.  1996، 6)پترسون

  تعيين   حاضر در پي  ، تحقيقبنابراين   
،  )هوش  بين  پيش  متغيرهاي  نقش

خودگرداني  خودكارآمدي متغير  و  در   )
 .  است درسي پيشرفت الكم
   

   پژوهش سؤالهاي
متغيرهاي1 ، خودكارآمدي  بينپيش  . 

هوش   خودگرداني تبيين  و    واريانس   در 
مالك   درسي   پيشرفت  متغير 

 دارند؟   نقشي چه  آموزاندانش
متغيرهاي2 ، خودكارآمدي  بينپيش  . 

هوش   خودگرداني تبيين  و    واريانس   در 
مال   درسي   پيشرفت  كمتغير 

 دارند؟   نقشي دختر چه آموزاندانش
متغيرهاي3 ، خودكارآمدي  بينپيش  . 

هوش   خودگرداني تبيين  و    واريانس   در 
مالك   درسي   پيشرفت  متغير 

    دارند؟  نقشي پسر چه آموزاندانش

   نمونه و حجم  گيرينمونه روش
نمونه     توجه  پژوهش  تعداد   به   با 

شده  فرمول منبع   ذكر  برآورد    7زير   در 
 . است  شده
جلوگيري  به    ريزشهاي   منظور   از 

انتخاب  1600،  احتمالي چهار    نفر  و 
روي نظر،  مورد  اجرا    ابزار  آنها 

 
5 - Alexander 
6 - Peterson 
7 - isaac, stephen (1990). Handbook in 

research and evaluation. “sampling” (p-194) 
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نهايت در  به   1400با    گرديد.   نفر 
 شد.  اقدام اطالعات  پردازش

 از روش   تعداد فوق   گيرينمونه  براي   
مرحله  ياخوشه   شده   استفاده  ايچند 
بديناست تهران   كه   ترتيب  .  شهر    ابتدا 

شمالناحيه  پنج  به جنوب،  شرق،   ،  ،
  از بين   شد و سپس   و مركز تقسيم   غرب

، 1  ، مناطقفوق  پنجگانه  نواحي  مناطق
 انتخاب  طور تصادفي به 16و  8، 6، 5

آن منطقه گاه  گرديد.  هر  از  چهار ،   ، 
پسرانه  دخترانه  دبيرستان )دو   و 
دبيرستان   دخترانه  دبيرستان دو   و 

 به  كالس سه ( و از هر دبيرستانپسرانه
نهايت  انتخاب  طور تصادفي در  و  ،  شد 

دانش يك  آموزانكليه  آن  هر  كالسها    از 
 قرار گرفتند.   پژوهش اين در نمونه

   

   پژوهش ابزارهاي
 عبارت   پژوهش  اين  لياص  متغيرهاي   

خودگرداني از:  باورهاي بودند   ، 
پيشرفت  ، هوش خودكارآمدي ،  درسي  و 

 شدند:  گيريزير، اندازه با ابزارهاي كه 
خودكارآمدي1 پرسشنامه  براي .   : 

از    آموزاندانش  خودكارآمدي  سنجش
كه  استفاده  ايماده  10  ايپرسشنامه  شد 

نظامي  به شوسيله  جروسلم ،  و   وارزر 

 . پرسشنامه فوقاست   شده   ( تهيه 1996)
قرار    مورد استفاده  متعددي  در تحقيقات

نتايجاست  گرفته در    عاملي  تحليل  . 
اين  تحقيق وسيله  حاضر،  را   اي ابزار 

 گيري اندازه  براي  اطمينان  معتبر و قابل
 آلفاي   كرد. ضريب  معرفي  خودكارآمدي

پ  حاصل با    ژوهشدر  برابر  حاضر 
 . است  80/0

كهمي  نشان  عوامل  تحليل  نتايج  دهد 
سنجش عامل  ابزار  دو   تشكيل   از 

ارزشيمي بار   سؤاالت   تمام  شود. 

حدقابل  به  مربوط در  نيز    قبولي   عاملها 
  تحقيق   در اين  كه  قرار دارد. از آنجائي

خرده   تحليلي  گونه هيچ مورد    در 
انجام  مقياسهاي و نمي  ابزار  گيرد 
اين  پژوهشي  سؤاالت  در   زمينه   نيز 

كل نمره  ندارد،  در    آموزاندانش  وجود 
شاخصپرسشنامه  اين  خودكارآمدي   ، 

 .  است
خودگرداني2 پرسشنامه  اين .   :  

 و براي   است  ماده  19  داراي  پرسشنامه
استفاده  خودگرداني  سنجش قرار    مورد 
همكاران   طتوس  كه  گرفته و    بوفارد 

به 1995) مالقنبري  نقل  ،  ( 1380،  از 
تحقيقاست   شده  تدوين در  حاضر،   . 

  عاملي   تحليل  نتايج  همبستگي  ضرايب
كه مي  نشان  همبستگي  ضرايب  دهد 

در    سؤال  5جز    به   سؤاالت  بين  تفكيكي
مطلوب ضريباست   حد   آلفاي   . 

تحليل  پس  كرونباخ اين   لعوام  از    در 
با  است  آمده  دست  به  71/0  تحقيق  .
فقدان   عاملي  تحليل  نتايج  به  توجه   و 

تطابق   انگيزش  به   مربوط  سؤاالت   و 
با    در نظريه خودگرداني  سازه انگيزش

دسي   براساس  پيشرفت  انگيزش  نظريه 
پرسشنامه   (، از سؤاالت1996)  و ريان
، دارابياز    نقل  به  1983)  هلمريچ
استفاده1378 اين  (،   پرسشنامه  شد. 
هنجاريابي1378)  دارابي  توسط   شده   ( 
ضريب  است با    بازآزمايي  پايايي  و 

زماني با    81/0را    هفته  سه  فاصله  و 
روش  استفاده نيمه   از  را   سازي  دو 

عالوهاست  نموده  گزارش  83/0 بر   . 
ضريباين   اين   براي  كرونباخ  آلفاي  ، 

. در است  كرده  گزارش  62/0را    مقياس
پس  تحقيق نيز  انجام  حاضر    تحليل   از 
حذفعاملي و  اين ضعيف  سؤاالت  ،   ،  
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با   ضريب  سؤال  13ابزار   آلفاي   و 
 . است قرار گرفته مورد استفاده 73/0
توجه     هايپرسشنامه  كه   اين  به  با 

بود   كرتلي  و از نوع  ايدرجه  ، پنجفوق
  نمره   5تا    1از    هر سؤال  به  ترتيب  به

 شد.   داده
آزمون3 اينريون  هوش   .  از   آزمون   : 

  استفاده   آموزاندانش  هوش  سنجش  براي
 . است  شده

معدل 4 و   رياضي  درسهاي  هاينمره  . 
  عنوان   به  آموزاندر كارنامه دانش  علوم

گرفت  درسي  پيشرفت  مالك نظر   ه در 
   . است  شده

   پژوهش هاييافته 
  توصيفي  هاي. يافته الف 

واريانسميانگين انحراف  ،  معيار    و 
 شرح   به   پژوهش  متغيرهاي  به  مربوط
 شود. مي زير توصيف جدول

   

  پژوهش  معيار متغيرهاي و انحراف  ، واريانس . ميانگين 1 جدول

 شاخصها 
 متغيرها

 معيار  انحراف س واريان ميانگين

 3/6 12/9 13/8 تحصيلي پيشرفت

 8/8 78 94/6 خودگرداني 

 5/9 34/8 39/8 خودكارآمدي 

 15 225 100 هوش 

  تحقيق سؤاالت  به  مربوط  هاي. يافته ب 
متغيرهاي1 ، خودكارآمدي  بين  پيش  . 

هوش   خودگرداني تبيين  و    واريانس   در 
مالك   ي درس   پيشرفت  متغير 

اين   نقشي  چه  آموزاندانش   دارند؟ 
طريقسؤال از   به   رگرسيون  تحليل  ، 
   شد:  تحليل 2 شماره جدول شرح

 
 متغير مالك  واريانس در تبيين بينپيش متغيرهاي نقش منظور تعيين به رگرسيون . تحليل2 جدول

   آموزاندانش  درسي پيشرفت
 P داري معني سطح F مقدار مجذورات  ميانگين  آزادي  درجه  ذورات مج مجموع  تغيير  منبع

 <0/001 26/74 328/910 3 986/730 رگرسيون 

   12/29 1346 1655/814 باقيمانده 

 

تحليل  حاصل  نتايج     رگرسيون   از 
 متغير مالك   رگرسيون  دهد كه مي  نشان

روي  درسي  پيشرفت  متغيرهاي   از 
خودگردانيخودكارآمدي هوش   ،  از   و 

بهداراستمعني  آماري  لحاظ  عبارت   . 
اين بخشي  ديگر،  واريانس   متغيرها    از 

تبيين  تحصيلي  پيشرفت كنند. مي  را 
يك  نقش  تعيين  براي متغيرهاي   هر   از 
ضرايب  بين  پيش  رگرسيون   از 

استاندارد bاستاندارد) غير  و   )B   به 
   شد.  استفاده، 3 شماره جدول شرح

 
  در متغير مالك  بينپيش متغيرهاي  نقش  تعيين جهت  رگرسيون  ضرايب بررسي  . نتايج 3 جدول

 B b t بينپيش  متغيرهاي 

 5/1*** 0/15 6/28 خودگرداني 
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 3/01*** 0/091 -5/7 خودكارآمدي 

 7/2*** 0/19 4/62 هوش 
001/0>P***

نشان  ضرايب  نتايج  دهد مي  استاندارد 
 و خودگرداني   هوش  متغيرهاي  نقش  كه 

 درسي   متغير پيشرفت  واريانس  در تبيين
 . دار استمعني
بهتحقيق  اول  سؤال خود  دو    صورت  ، 
پسران   دختران  براي  جداگانه  سؤال   و 
 دوم  پژوهشي  ، سؤالشد. بنابراين  تدوين
 گرديد:  زير آزمون شرح ، به و سوم 

متغيرهاي2 ، خودكارآمدي  بين  پيش  . 
هوش   خودگرداني تبيين  و    واريانس   در 

مالك   درسي   پيشرفت  متغير 
 دارند؟   نقشي دختر چه آموزاندانش

تحليل  حاصل  نتايج     رگرسيون   از 
 متغير مالك   رگرسيون  دهد كه مي  نشان

روي  درسي  پيشرفت  تغيرهاي م  از 
خودگردانيخودكارآمدي هوش   ،  از   و 

برايداراستمعني  آماري  لحاظ  تعيين   . 
    هر يك نقش

 
 متغير مالك  واريانس  در تبيين بين پيش  متغيرهاي نقش  منظور تعيين به رگرسيون  . تحليل4 جدول

 دختر  آموزان دانش درسي  پيشرفت

 P داري معني  سطح F مجذورات  ميانگين  آزادي  درجه  ت مجذورا  مجموع  تغيير  منبع

 <0/001 14/63 177/323 3 531/96 رگرسيون 

   12/115 712 8625/64 باقيمانده 

 
، هوش  بينپيش از متغيرهاي  هر يك  نقش  تعيين ، جهت رگرسيون  ضرايب بررسي  . نتايج 5 جدول

 دختر  آموزان دانش عملكرد درسي  بيندر پيش  و خودكارآمدي خودگرداني

 b B t متغيرها 

 4/02*** 6/62 0/16 خودگرداني 

 2/17*** 5/29 0/087 خودكارآمدي 

 5/23*** 4/60 0/19 هوش 
001/0>P*** 

 
متغيرهاي ضرايب   بين  پيش  از   از 

استاندارد)  رگرسيون و  bاستاندارد   )
استاندارد   زير   جدول  شرح   به  Bغير 

 شد.  هاستفاد
دهد مي  استاندارد نشان  ضرايب  نتايج   
 هوش  متغيرهاي  براي  ضرايب  اين  كه 
تبيين  خودگرداني  و متغير    واريانس  در 

 دارند.   مقادير بيشتري درسي پيشرفت

متغيرهاي3 ، خودكارآمدي  بينپيش  . 
هوش   خودگرداني تبيين  و    واريانس   در 

مالك   درسي   پيشرفت  متغير 
 دارد؟   نقشي پسر چه آموزاندانش

تحليل  حاصل  نتايج     رگرسيون   از 
     نشان

  متغير مالك واريانس  در تبيين بينپيش  متغيرهاي نقش  منظور تعيين به رگرسيون  . تحليل6 جدول
 پسر   آموزان دانش درسي  پيشرفت

 P داري معني  سطح F مجذورات  گين ميان آزادي  درجه  مجذورات  مجموع  تغيير  منبع

 <0/001 9/19 102/583 3 307/74 رگرسيون 

   11/162 629 7020/71 باقيمانده 
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كه مي مالك  رگرسيون  دهد   متغير 

روي  درسي  پيشرفت  متغيرهاي   از 
خودگردانيخودكارآمدي هوش   ،  از   و 

 تعيين   . برايدار استمعني  آماري  لحاظ
يكه  نقش متغيرهاي  ر  از    بينپيش  از 

)  رگرسيون  ضرايب و  bاستاندارد   )

استاندارد   زير   جدول  شرح   به  Bغير 
 شود.  مي استفاده

دهد مي  استاندارد نشان  ضرايب  نتايج   
 هوش  متغيرهاي  براي  ضرايب  اين  كه 

تبيين  و خودگرداني متغير    واريانس  در 
دارند.   شتريمقادير بي  تحصيلي  پيشرفت

   
 

و   ، خودگردانيهوش  از متغيرهاي  هر يك  نقش  تعيين جهت  رگرسيون  ضرايب بررسي  . نتايج 7 جدول
   پسر آموزان دانش عملكرد درسي  بيني در پيش خودكارآمدي

 b B t متغيرها

 2/15* 3/84 0/10 خودگرداني 

 1/73* 5/08 0/08 خودكارآمدي 

 4/70* 4/12 0/18 هوش 
                                                   05/0>P*        001/0>P*** 

 

   گيريو نتيجه بحث
تعيين  پژوهش  هدف       نقش   حاضر 

، هوش  بين  پيش  متغيرهاي
خودگردانيخودكارآمدي متغير    ،  در 

اين است  درسي  پيشرفت  مالك بر   .  
. است  هشد  مطرح  سؤالهايي  اساس
 مربوط   هاييافته  در بخش  طور كه همان

در    مالحظه  پژوهشي  سؤاالت   به شد، 
»نقش پژوهشي  سؤال  به  پاسخ  : 

، خودكارآمدي  بينپيش  متغيرهاي
هوش   خودگرداني تبيين  و    واريانس   در 

مالك   درسي   پيشرفت  متغير 
تحليل چيست  آموزاندانش از    ؟« 

 .  است شده استفاده رگرسيون
تحليل  حاصل  نتايج     رگرسيون   از 

كه  نشان مالك   رگرسيون  داد   متغير 
روي  درسي  پيشرفت  متغيرهاي   از 

خودگردانيخودكارآمدي هوش   ،  از   و 
 . دار است، معنيآماري  لحاظ

 هر يك  ، مقدار ضريبشيب  ضرايب   
متغيرهاي متغير    بين  پيش  از  در  را 

نتايج  معلوم   مالك و   به  ترتيب  به  كرد 

خودگردانيهوش   نفع خودكارآمدي  ،   و 
 آمد.   دست  به
تحقيقات  تحقيق  نتايج    با    پين   حاضر 

دي  تريچ شانك1990،  گروت   و  ،  ؛ 
محمودي 1981 صفاريان1377،  ؛  ، ؛ 
داگالس 1375 همكاران؛  و  بندورا، ،   ،
هماهنگ 2000 زيمرمناست   (   . ،

( دريافتند 1992را و مارتينز پونز )بندو
 درسي   پيشرفت  داراي  آموزاندانش  كه 

دانش از  بيشتر   داراي   آموزانباال، 
رفتارهاي پائين  درسي  پيشرفت  ، 

  اين   وسيله  به  شده  تعريف  خودگرداني
به  محققين گرفته  را  )حدود  كار    13اند 

 مورد(.   14مورد از 
تحقيق  همين     با    طور،  حاضر 

اونيلمالپاس  هاييافته هاسيور   ،  و 
هماهنگ 1999) كامالً  اين نيست   (،   . 

تحقيق  محققان مثبت  در  رابطه  و   خود 
 با پيشرفت   خودكارآمدي  بين  داريمعني

رياضيات ولي  در  كردند.    بين   پيدا 
خودگرداني   درسي  پيشرفت و    باال 

اين  دست  به  ايرابطه   ن محققا  نيامد. 
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دار  معني  شايد علت  دهند كهمي  توضيح
اينيافته  نبودن كه  ها  اتفاق   باشد   هنوز 
اين  محققان  بين  نظري كه   در  آيا   مورد 

شود و   محاسبه خودگرداني بايد نمره كل
آن هم  اجزاء  اين  تركيب  با  يا   كه   شود 

يك جداگانههر  وجود    گزارش  ،  شوند، 
گزارش در  ديگران   لپاسما  ندارد.    و 

آمده 1999)  كه  عواملي  كه   است   ( 
اندازه  فراشناخت در مي  گيريرا  كنند 

)خودگرداني  عامل  يك  قالب ( منفرد 
ها  سازه  اين  كه  اند. در حاليشده  تركيب

براي و  هستند  بايد   تركيب  مجزا  آنها 
  ، اين . در هر حالباشيم  داشته  استداللي

عروانشناسان   بين   ارتباط  دم، 
را    در رياضيات  و پيشرفت  خودگرداني

 كنند.  مي تلقي كننده گيج
يافته    تفسير   متفاوت  پژوهشي   هايدر 

اين بتوانزمينه  در  شايد   كه  گفت   ، 
راهبردهاييآموزاندانش از    ،  را 

والدينهمساالن معلمان  ،  ياد   و 
 و به   از آن  استفاده  گيرند، اما هنگاممي

بردن يادگيري  كار  انتظارات در   ، 
مدرسه   معلمان حتي  و  را    خانواده  و 

مي قرار  حفظ مدنظر  و  را   كردن  دهند 
استفاده راهبردهاي  بر    خودگرداني   از 

عملمي  ترجيح در  يا  و  از    دهند 
كنند و با مي  استفاده  كمتري  راهبردهاي
 تر، انتظارات و سطحي ساده راهبردهاي

سازند. مي  را برآورده  و خانواده  مدرسه 
سوي خودكارآمدي   از  در   ديگر، 

از    است  عبارت  آن  سطح  باالترين
ترجيح  عالقه انتخاب   فردي  و   در 

حالي در  فعاليتهايي  كه  فعاليتها.   كه   در 
  انگيزشي   از عوامل  برخي  دليل  به  فقط

خودگردانيمي  انجام  دروني در   شود، 
مي  پائيني  سطح سؤاليقرار   كه   گيرد. 

چه   كه  است  داد اين  پاسخ  آن  بايد به  تا 

فعاليتهاي   آموزان دانش  تحصيلي  حد 
به  خودانگيخته   دروني   عوامل  دليل  و 

 حد از روي  تا چه درسي و تكاليف است
 شود؟ مي اجبار انجام

(  1990)  گروت   و دي  تريچتفسير پين   
ارتباط خودكارآمدي  كه   است  ناي  ،  

تحصيلي  داريمعني عملكرد  و   با  دارد 
باال،   خودكارآمدي  داراي  آموزاندانش

احتمال كه  بيشتر  راهبردهاي   دارد   از 
به   استفاده  خودگرداني و  طور    كنند 

 كسب  باالتري  هاينمره  داريمعني
تكاليف در  و  عمل   درسي  نمايند    بهتر 

 كنند. 
بتوان      برخودگرداني   هوش   تقدم  شايد 

نيز    صورت  اين  حاضر به  را در تحقيق
كه كرد    اين   آموزاندانش  براي  تفسير 

 به  مربوط  انگيزشي  منابع  پژوهش
ارجحيتتوانايي البته  ،  الگو   اين  دارد. 

( بندورا  نظر  دوك 1986از  و   ) 
الگوي 1986)   مناسبي   انگيزشي  (، 

از انگيزه    زيرا تأكيد بر توانايي  ،نيست
استفادهمي  تالش و  از   كامل  كاهد 

 را نيز با مشكل   خودگرداني  راهبردهاي
ها يافته  ، اينحال  كند. در عينمي  مواجه

نتايج )  تحقيقات  با  (  1995الكساندر 
كه   همخواني دانش   دارد،  آنها   در 

هوش  آموزان نسبتبا   همساالن   به  ، 
راهبردهاي  يعاد از    فراشناختي   خود 

 اند. كرده استفاده بيشتري
خودكارآمديپائين  نقش    متغير  در    تر 

متغيرهاي  مقايسه و    هوش   با 
مي  خودگرداني نيز  توجه  توانرا   به   با 

محققاني و   تريچ  پين  چون  آراء 
پين  تبيين  گروت دي دي   تريچ  كرد.   و 

 رسيدند كه   نتيجه  اين  ( به 1990)  گروت 
  شناختي   ، درگيريخودكارآمدي  اگر چه

تسيهل متغيرهايمي  را   درگيري   كند، 
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بستگيشناختي عملكرد   تريمستقيم  ،  با 
 . دارند تا با خودكارآمدي

وصف    خودكارآمدياين  با  متغير   ، ،
تحقيق نقش  در  در   داريمعني  حاضر 

 به   يتحصيل  پيشرفت  واريانس  تبيين
اساساست   داشته   عهده بر  نظريه   . 

خود اجتماعي  -شناختي  روانشناسان  ،
انگيزش  كارآمدي نتيجه  بر  در  بر  و   ،

جهتاهداف  تعيين تداوم  ،  نيز    عمل  و 
)بندورا،   دارد  شانك1982تأثير  ،  ؛ 

همچنين1989 تحقيقي(.  شواهد    قابل   ، 
كهمي  نشان  توجهي ، خودكارآمدي  دهد 

تحصيلي  چگونگي تحت   عملكرد   را 
مي قرار  والينتهتأثير  و  )پاچارز  ، دهد 

شل 1997 همكاران  ؛  ؛  1989،  و 
حاضر با    تحقيق  (. نتايج1994ويليامز،  

 . است  اخير نيز هماهنگ هاييافته
مورد    پژوهشي   سؤال  همين     در 

پسران  دختران بهدانش  و  طور    آموز 

 شده  و آزمون  مطرح  ترتيب  به  جداگانه
 رگرسيون   از تحليل  حاصل  . نتايجاست
 متغير مالك   رگرسيون  دهد كه مي  نشان

روي  درسي  پيشرفت  متغيرهاي   از 
خودكارآمديخودگرداني  بينپيش و   ، 

لحاظ  هوش  و    دار استمعني  آماري  از 
يك سه  هر  درصدي  از  از    متغير، 
و   تراندخ   درسي  پيشرفت  واريانس

به  پسران كل   كه  ترتيبي  همان  را   در 
تبيينديديم  نمونه  ترتيب مي  ،   كنند. 

خودگردانيهوش   همچنان  اولويت و    ، 
ولياست  خودكارآمدي  به   ميانگين  ، 

خودگرداني  آمده  دست  متغير   به   در 
 .  چشمگيرتر است دختران براي مراتب
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