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 مقدمه
 زان یکی ازآموپیشرفت تحصیلی دانشرفتار تحصیلی و به تبع آن  تربیتو  در هر نظام تعلیم

ثر ؤیشرفت تحصیلی و عوامل مهای علمی است. سنجش میزان پهای موفقیت در فعالیتشاخص

شرفت ند. پیاای هستند که توجه محققان مختلف را به خود جلب کردهل عمدهئبر آن از جمله مسا

  پرورش است. تمامو  های مهم در ارزیابی آموزشیکی از شاخصآموزان تحصیلی دانش

توجه  با .(1392،قمریاست )های این نظام برای پوشاندن جامه عمل به این امر ها و کششکوشش

شف و کست، های کارایی نظام آموزشی ابه اینکه رفتارهای تحصیلی قابل قبول یکی از مالک

ثر در ؤای مبینی متغیرهگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیشمطالعه متغیرهای تأثیر

ضوعات ی از مویکتحصیلی رابطه دارد  انجامد؛ بنابراین بررسی متغیرهایی که با پیشرفتمدرسه می

طی سه  ثر بر پیشرفت تحصیلیؤپرورش است. مطالعه عوامل مو  اساسی پژوهش در نظام آموزش

ی و بخشعلی است )دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته 

واده و پیشرفت و موفقیت تحصیلی هم برای خاندر شرایط کنونی در جامعه ما (. 1389زارع، 

ثر بر ؤوامل مبنابراین شناخت ع یادگیرندگان و هم برای جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است.

نترل و عوامل شخصیت که در ک جمله از رسد؛ در این میانپیشرفت تحصیلی ضروری به نظر می

 ثر است خودکارآمدی و خودتنظیمی است.ؤسازماندهی رفتار فرد م

 شوددست خودشان گفته میاره توانایی کنترل زندگی بهخودکارآمدی به باورهای افراد درب

ل زندگی دارد. چنانچه براون و انیوی کشف ئخودکارآمدی نقش مهمی در رویارویی فرد با مسا

 ای روبرو ل حل نشدهئکردند کسانی که میزان خودکارآمدی آنان باالتر است هنگامی که با مسا

 (.1،1992فتسکو و مککورهند )دخود نشان میشوند پایداری بیشتری از می

عامل تأثیرگذار  بندورا خودکارآمدی را هم به عنوان محصول تعامل ما با جهان و هم به عنوان

هایمان بر ها و شکستکند. تعبیرات شناختی ما از موفقیتما تعریف می بر کیفیت تعامالت

تالش پایدار و منابع شناختی و باورهای خودکارآمدی ما،  گذاردباورهای خودکارآمدی ما تأثیر می

 .(19812چانک،دهد )بریم را تحت تأثیر قرار میکه ما برای تعامل با جهان اطراف به کار می

آموز دارای خودکارآمدی خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیرگذار است. به عنوان مثال دانش

 کند که زیرا فکر میسطح پایین ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Fetsco& McCour 

Schunk.2 
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ای نخواهد داشت. در مقابل، شخص برخوردار از خودکارآمدی هر اندازه زحمت بکشد فایده

 (.1382سیف،است )تر سطح باال در انجام کارها امیدوارتر و موفق

خودتنظیمی نیز از جمله مباحث مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی است که از دستاوردهای 

معمول  1980های مهم برگرفته شده است. اصطالح خودتنظیمی از سال ژوهشمهم تحقیقات و پ

و فراشناختی، انگیزشی  طور به( آن را میزان تالشی فعاالنه که افراد 1986)1شده است و زیمرمن

پرموزیک و ) کنددهند، تعریف میهای یادگیری از خود نشان میرفتاری در فعالیت

 (.2،2003فرنهام

، 3آموزان چگونه از نظر فراشناختییمی بر این اساس استوار است که دانشیادگیری خودتنظ

(. طبق نظریه یادگیری 1986زیمرمن،بخشند )یادگیری را در خود سامان می ،و رفتاری 4انگیزشی

؛ دهندآموزان، خودتنظیمی را تشکیل میدانش خودتنظیمی، فرایندهای فراشناختی و تالش و تدبیر

هایی برای طراحی، کنترل و آموزان مهارتز خودتنظیمی، این است که دانشدر حقیقت، منظور ا

فرایند یادگیری را ارزیابی و به آن  الذاشته، تمایل دارند یاد بگیرند و هدایت فرایند یادگیری خود د

 (.5،1992بری) شندیاندیب

رح بوده و ای مهم در آموزش و پرورش مط( به عنوان سازهSRL) یمیخودتنظامروزه یادگیری 

یمی عبارتند از و والدین قرار گرفته است. خودتنظ گذاران، معلمان، مربیانمورد توجه سیاست

توانند از یک زمینه یادگیری به زمینه ها و رفتارهایی که میتوانایی فرد در توسعه دانش، مهارت

وند؛ این سازه های کار و اوقات فراغت منتقل شهای یادگیری به زمینهدیگر و نیز از موقعیت

 (.1382طلوع تکمیلی، است )یخته اصالح مدارس در سراسر جهان برانگ جدید، مباحثی را در باب

خودتنظیمی سازوکاری است عمیق و درونی که بر پایه رفتارهای آگاهانه، عمدی و متفکرانه فرد 

 : تند ازلفه اساسی دارد که عبارؤم 3(. یادگیری خودتنظیمی 2005، 6بودروا) ردیگشکل می

 (.7،2004کافمناست ) به کارگیری راهبردهای شناختی، فرایندهای فراشناختی و باورهای انگیزشی

های ضروری برای رمزگشایی، به خاطرسپاری و یادگیری اطالعات است، شناخت شامل مهارت

کنترل سازد تا فرایندهای شناختی را هایی است که یادگیرندگان را قادر میفراشناخت شامل مهارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شناختی های هایی است که بر رشد مهارتکنند و آنها را بفهمند و انگیزش شامل باورها و نگرش

 .(1،2001براکزگذارد )و فراشناختی تأثیر می

سئول مود را کند، این است که آنها خیم را از دیگران متمایز میآنچه یادگیرندگان خودتنظ 

 اندختهودانگیخری، امری فعال است؛ همچنین این افراد دانند و معتقدند که یادگیاعمال خویش می

ند کمک میشان کگیرند که آنان را در دستیابی به اهداف تحصیلیکار میو راهکارهایی را به

 .(1385دلیلی،)

یش عوامل مدرسه به عنوان اولین پایگاه اجتماعی بیرونی نقش بسیار مهمی در افزا 

 آموزان دارد.خودکارآمدی و خودتنظیمی در دانش

ه بهر چند خودکارآمدی و خودتنظیمی از متغیرهای کلیدی در امر آموزش است و لطمه 

ه بموزشی ترین مشکالت برخاسته از مشکالت آباورهای خودکارآمدی فرد به عنوان یکی از مهم

. یکی از (، اما شرایطی برای حصول آن نیاز است1391نریمانی و عالیی خرایم،) دیآشمار می

 یا جو مدرسه است. یاثر در این زمینه عوامل مدرسهؤمغیرهای مت

آموزان است؛ زیرا آنان بسیاری از وقت خود های مهم زندگی دانشمحیط مدرسه یکی از حوزه

شناختی و (. محیط مدرسه به جو روان2،2012لی ، لی و روجسکیکنند )را در مدرسه سپری می

های پیشین، ابعاد اساس پژوهش ( بر2007) 3ی و رودرزوی، رد شکل فیزیکی مدرسه اشاره دارد.

آموزان معلمشان را اگر دانشمعلم )اند: حمایت لفه تقسیم کردهؤر ماادراک از جو مدرسه را به چه

تری از گیری کمتری به آنان داده شود، سطوح پایینگر ادراک کنند که فرصت تصمیمکنترل

؛ نریمانی، خشنودنیای  2002، 4اکلز و ویگفیلدند )دهخودکارآمدی و خودتنظیمی را نشان می

حمایت همساالن: نظریه بوم شناختی رشد انسان بر محیط  (.1392چماچانی، زاهد و ابوالقاسمی، 

(. 5،2004کروسنو و نیدهاماست )ثر بر رشد روابط با همساالن تأکید کرده ؤمدرسه به عنوان عامل م

ثبت یا منفی باشد. همساالن در بهترین حالت، مانند پلی بین تواند مروابط همساالن و نوجوانان می

در نظریه  خودمختاری:(. 6،2006وی و گرینهستند )های اجتماعی دوره بزرگسالی خانواده و نقش

که به فقدان ) ستینمستقل بودن خودمختاری برابر با ، (2007) 8دسی و رایان 7گریخودتعیین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گری در انجام ز فرد به احساس انتخاب و خودآغازلکه به نیاوابستگی در دیگران اشاره دارد(، ب

آموزان از طریق قوانین دانش) نیقوانثبات  (.1،2009نیمیک و رایاندارد )اعمال و تکالیف اشاره 

 .(2011، 2پینتر، پائول و شانک دارد )فهمند که معلم چه رفتاری را از آنان انتظار می

 ئلهمس حل ضروری هایمهارت و دانش کسب و شناختی هایصالحیت تحول محل مدرسه

 و هامهارت نکودکا که است محلی مدرسه. باشدمی تربزرگ اجتماع با اثربخش مواجهه برای

. کنندمی مقایسه جامعه ردیگ افراد با و کنندمی ارزیابی گذارند،می آزمایش بوته در را خود دانش

 افزایش شانشناختی کارآمدی احساس د،شونمی مسلط شناختی هایمهارت بر کودکان وقتی

 بافت ها،کالسیهم و معلمان عملکرد آموزشی، ابزارهای شامل که مدرسه نظام در این و یابدمی

 بین تعاملی بافت و مدرسه منظا بنابراین شود؛می بنا باشد،می هاکالس ساختار و مدرسه اجتماعی

 به و دگرد نیرومند آموزاندانش ارآمدیخودک باورهای که باشد شکلی به باید مدرسه اعضای

 هب ؛1994 بندورا،) دارند ار کارها انجام قابلیت و توانندمی که کند تحمیل را باور این آموزاندانش

 (.1389 میرزایی، حاجی از نقل

آموزان تنها از دانش تخصصی کند که ایجاد یک انگیزه قوی در دانش( ادعا می2003)3اسپوستا

ها، رفتار و عمل ها، نگرشهای شخصیتی، دیدگاهعمده ویژگی طوربهگیرد؛ بلکه یت نمأمعلم نش

و ارتباط  پذیر نمودهها فضای کالس را آرام و مشارکتثر است و مجموع این ویژگیؤوی در آن م

 (.2015، 4همراناوادهد )غیررسمی میان معلم و شاگرد را شکل می

کنند به احتمال زیااد باه کننده درک میگرم و حمایت آموزانی که معلم خود را به صورتدانش

آموزانی که دید منفی نسبت به شوند و خودتنظیمی باالیی دارند دانشصورت درونی برانگیخته می

 آماوزان کلای داناش طورباه(.  1389معلم خود دارند ایان تجاارب را نخواهناد )حساینی و خیار،

 و ارتبااط باا معلماان، همسااالن و محایط مدرساه  های بسیاری از زمان خود را در مدرسهساعت

آموزان باا ادراک حمایات های آنان دارد. در واقع دانشگذرانند که خود تأثیر بسیاری بر مهارتمی

تار ها و با نگرشی مثبت نسبت به مدرسه نقش خاود را یاادگیری فعاالاز جانب معلم ، همکالسی

در نتیجه بر اماور تحصایلی خاود نظاارت، تفکار و  کنند.بینند و احساس مسئولیت بیشتری میمی

آماوزان باا شاود. داناشهای خودتنظیمی آنان تقویت مایبازبینی بیشتری دارند و به تبع آن مهارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Niemiec & Ryan.1 
Pinter, Paul & Shank.2 
Spousta.3 
Hamranova.4 
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توانایی خودتنظیمی باال قادر خواهند بود در امور تحصیلی به صورت فعال مشارکت کنند و درگیر 

گزینناد و در راه رسایدن باه ایان می های خود را برهدف آموزان معموالًتحصیل شوند. این دانش

 اهداف از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.

 رفتار بر فردی و ایعوامل مدرسه تأثیر زمینه در شده انجام هایپژوهش اینکه سخن کوتاه

 پژوهش هر یعنی. ستا بوده شرایط این روی بر کامل تمرکز و انسجام فاقد آموزان،دانش تحصیلی

 را پژوهشگر عامل این. است پرداخته فردی و ایمدرسه عوامل متعدد هایجنبه از ایجنبه أثیرت به

 روی بر را رایطش این تأثیر فردی و ایمدرسه عوامل روی بر ترجامع نگاهی با تا داشت آن بر

 ست،ا شده گرفته نظر در تحصیلی پیشرفت و تحصیلی انگیزه آن یهشاخص که تحصیلی رفتار

 یککدام و مستقیم صورتبه شرایط این از یککدام دهد نشان الگویی ارائه با و نموده بررسی

 از یککدام و ارندد اثر تحصیلی رفتارهای این روی بر تأثیری میزان چه با و غیرمستقیم صورتبه

 .تأثیرندبی شرایط

 رهدو نآموزادانش تحصیلی انگیزه بررسی هدف با را پژوهشی( 1391) همکاران و رشید

 فردی، عوامل بین داد نشان هاآن پژوهش نتایج که دادند انجام محیطی عوامل با رابطه در متوسطه

 املعو و آموزشگاهی عوامل ،(خانواده اقتصادی – اجتماعی پایگاه بجز) خانوادگی عوامل

 .دارد وجود داریمعنی رابطه آموزاندانش تحصیلی انگیزه با اجتماعی

 فتپیشر و انگیزش بین رابطه بررسی عنوان با را خود وهشپژ( 1385) رضوان و بهرامی

 آنان آموزشگاهی هایویژگی با اصفهان شهر متوسطه دوره پسر و دختر آموزاندانش تحصیلی

 تحصیلی پیشرفت انگیزش و دبیران اسنادهای متغیر بین داد نشان آنها وهشپژ نتایج که دادند انجام

 سیستم دبیر، آراستگی متغیر تدریس، روش درس، کالس ساختار متغیر بین اما نبود، معنادار رابطه

 دارمعنا ابطهر پیشرفت انگیزش با مدرسه درون عاطفی روابط و مدرسه ارزشی نظام تشویق، و تنبیه

 پیشرفت شانگیز میزان بر تأثیر بیشترین که بود آن چندگانه رگرسیون از حاصل یهنتیج. بود

 کالس ارساخت و مدرسه ارزشی نظام مدرسه، درون عاطفی روابط هایهشیو ترتیب به را تحصیلی

 .داشتند درس

 با پیشرفت انگیزه و تحصیلی انگیزش رابطه عنوان با پژوهشی در( 1394) همکاران و حیدری

 همبستگی ضریب از استفاده با هاآن پژوهش نتایج که دادند انجام دختر دانشجویان آموزشی محیط

 انگیزش بین و آموزشی محیط با تحصیلی پیشرفت انگیزه بین که داد نشان رگرسیون و پیرسون
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 داد نشان رگرسیون تحلیل همچنین. دارد وجود داریمعنی مثبت رابطه آموزشی محیط با تحصیلی

 .است آموزشی محیط با دانشجو ارتباط کننده، بینیپیش بهترین تحصیلی پیشرفت انگیزه که

 اریساخت یهرابط بررسی به مطالعه یک در( 1393) ماوندید و پور صدق صالح نیا،حسن

 نتایج. پرداختند تحصیلی خودتنظیمی و خودکارآمدی گریواسطه با شادکامی و هیجانی هوش

 هیجانی شهو و دارد مناسبی ازشبر ،هشوپژ ینا یهاداده با لمد که داد ننشا هاداده تحلیل

 نینهمچ. نددنمو بینیپیش را کامیدشا قیممست رتصوبه تحصیلی تنظیمیدخو ی،مدرآکادخو

 و تقیمغیرمس رتصوبه را کامیدشا ،تحصیلی تنظیمیدخو و یمدرآکادخو سطهوا با هیجانی شهو

 یمدرآکادخو هب هیجانی شهو مسیر ن،میا ینا در. دنمو مستقیم بینیپیش ،مستقیم مسیر از تریقو

 تنها نه ستا آن ههنددننشا نتایج ینا که ؛دبو دارمعنا نیز تحصیلی تنظیمیدخو و هیجانی شهو

 تنظیمیدوخ و یمدآ رکادخو طریق از نداتومی بلکه ستا کامیدشا هکنند بینیپیش هیجانی شهو

 .نماید بینیپیش را کامیدشا یبیشتر انمیز به تحصیلی

 یهرابط رد تحصیلی درآمیزی گریواسطه نقش بررسی به تجربی علّی مدلی در( 1396) مرادی

 دبیرستانی نوجوانان در تحصیلی بهزیستی با خودتحصیلی حرمت و خودکارآمدی ورهایبا

 حصیلیخودت حرمت و تحصیلی مدیخودکارآ باورهای که داد نشان وی هاییافته. است پرداخته

 تحصیلی بهزیستی بر تحصیلی درآمیزی قطری از و غیرمستقیم شکل به هم و مستقیم صورتبه هم

 به فراگیران رغیبت در یافته رشد «خود» نقش بر هایافته. گذارندمی تأثیر انیدبیرست آموزاندانش

وق و با بر اساس شواهد ف .دارد تأکید تحصیلی بهزیستی به نیل جهت مدرسه امور در مشارکت

ای و ای خودکارآمدی و خودتنظیمی در رابطه بین عوامل مدرسهتوجه به اینکه نقش واسطه

ی ها قرار گرفته است، در پژوهش حاضر مدل مفهوممورد توجه پژوهش رفتارهای تحصیلی کمتر

 زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1نمودار

 

رفتارهای تحصیلی عوامل فردی عوامل مدرسه ای
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پژوهش حاضر در صدد بررسی این فرضیه است که مدل  با توجه به مدل مفهومی فوق

 یگربه عبارت د ست.مدل ساختاری پیشنهادی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار اساختاری 

ی را ای بر رفتارهای تحصیلتأثیر عوامل مدرسه )خودکارآمدی و خودتنظیمی( عوامل فردی

 کند.می گریواسطه

 روش پژوهش
 یابی معادالتپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که با روش مدل

 ساختاری انجام شده است.

 جامعه و نمونه آماری پژوهش

 سال رد که است شیراز شهر متوسطه دوم دوره آموزاندانش تمام تحقیق این اریآم جامعه

بدین  گیرینمونهروش  .بودندحصیل ت به مشغول این شهر هایدبیرستان در 1396-1397 تحصیلی

سه(؛ توزیع مدر 12 مدرسه انتخاب گردید )مجموعاً 3گانه(  4از هر ناحیه )نواحی  صورت بود که

 1انه و مدرسه دختر 2) کیدر هر ناحیه بدین صورت بود: ناحیه  نامهپرسشجهت تکمیل  مدارس

 2سه دخترانه و مدر 1مدرسه پسرانه(، ناحیه سه ) 2مدرسه دخترانه و  1؛ ناحیه دو )مدرسه پسرانه(

کالس  2یز ناز هر مدرسه  مدرسه پسرانه(. 1مدرسه دخترانه و  2چهار )مدرسه پسرانه( و ناحیه 

فر در ن 208انتخاب گردید که  متوسطه دوره دوم() رستانیدبکالس( در مقطع  24 مجموع در)

فر در ناحیه ن 243(، پسر 160دختر و  97دو )نفر در ناحیه  257پسر(،  68دختر و  140) کیناحیه 

ها را هنامپرسش پسر( 97دختر و  106چهار ) نفر در ناحیه 203و  پسر( 159دختر و  84سه )

ول انجامید؛ بدین روز غیرمتوالی به ط 28 آوری آنها تقریباًنامه و جمعع پرسشتوزی تکمیل کردند.

ا هنامهصورت که ابتدا با همراهی کادر اداری مدارس در خصوص نحوه پاسخدهی به پرسش

 اً ه صرفنامتوضیح داده شد، سپس به آنان اطمینان داده شد که اطالعات مأخوذ شده از پرسش

س د؛ سپشرد استفاده قرار خواهد گرفت و به هیچ عنوان فاش نخواهد جهت پژوهش تحقیقاتی مو

نامه رسشپ 911آوری گردید. متأسفانه از میان نامه بین آنان توزیع و یک روز بعد جمعپرسش

نامه به دلیل سشپر 19تعداد  توزیع نامه بازگردانده شد که از این تعداد نیز 600توزیع شده تنها 

ر رسید؛ شامل نف 581از تحلیل کنار گذاشته شد و در نهایت تعداد نمونه به ها مخدوش بودن پاسخ

 (.درصد 8/47) پسر نفر 278 و( درصد 2/52)دختر آموز نفر دانش 303
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 ابزارهای پژوهش
 مدرسه به نگرش نامهپرسش

 مک. شد استفاده مدرسه به نگرش نامهپرسش از اطالعات گردآوری منظور به مطالعه این در

 پیشرفت عدم یا تحصیلی پیشرفت با مرتبط عاطفی عوامل سنجش برای را ابزاری( 2001) کوچ

 1(SAAS) مدرسه به نسبت نگرش سنجش نامهپرسش اولیه فرم. کرد تهیه آموزاندانش تحصیلی

 همساالن نگرش مدرسه، به نسبت نگرش تحصیلی، خود ادراک عامل چهار که بود لؤاس 45 شامل

  برای نامهپرسش این در. کردمی گیریاندازه را دهیخودنظم /گیزشان و مدرسه به نسبت

 تحلیل از حاصل نتایج گرچه. بود شده استفاده لیکرت ایدرجه 7 مقیاس از هاسؤال گذارینمره

 ولی است، دارمعنی آماری نظر از هاشاخص تمامی برای ساختاری ضرایب که داد نشان عاملی

 قرار بازنگری و اصالح مورد نامه،پرسش بنابراین. نداشت مناسبی آماری برازش نظر، مورد مدل

 نامهپرسش نهایی فرم در و گردید حذف نامهپرسش از سؤال 10 اصالح، این نتیجه در که گرفت

 نظر مورد عاملی ساختار با قبولی قابل برازش ابزار، این از حاصل نمرات. ماند باقی الؤس 35

 کیفیت بهبود برای تالش در. بود برخوردار باالیی درونی سانیهم پایایی ضرایب از و داشت

 نظر تجدید مورد دلیل دو به را SAAS نامهپرسش اولیه فرم( 2003) 2سیگل و کوچ مک نامهپرسش

 باالیی خیلی همبستگی تحصیلی خود ادراک و دهینظمخود/  انگیزش هایعامل -1: دادند قرار

 تمیزی روایی تا گرفت قرار نظر تجدید مورد نامهپرسش بنابراین داشتند، هم با( 80/0 تقریباً)

 عامل -2. گردد حاصل دهیخودنظم /انگیزش و تحصیلی خود ادراک هایعامل بین بیشتری

 پیشرفت بینیپیش برای نامه،پرسش دیگر عامل سه کنترل از پس مدرسه به نسبت همساالن نگرش

 حذف مدرسه به نسبت همساالن نگرش عامل بنابراین. دکرنمی تبیین را خاصی واریانس تحصیلی

 نگرش عامل و مدرسه هایهدف گذاریارزش عامل یعنی دیگر عامل دو آن جای به و شد

 .گرفت قرار گیریاندازه مورد هاکالس و معلمان به نسبت آموزاندانش

 به آموزاندانش GPA3 نمره انتخاب با مالکی روایی بررسی برای( 2003سیگل ) و کوچ مک

 با آنها. است برخوردار مناسبی مالکی روایی از SAAS-R نامهپرسش که دادند نشان مالک، عنوان

 پیشرفت دارای آموزاندانش بین تفاوت که دادند نشان اثر حجم شاخص و t آزمون از استفاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The School Attittude Assessment Survay.1 

Sigal & Mac Coach.2 
Grade Point Average.3 
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 مدرسه، هب نسبت نگرش ها،کالس و معلمان به نسبت نگرش عامل چهار در پایین و باال تحصیلی

 بین تفاوت. است دارمعنی آماری نظر از دهیخودنظم /انگیزش و هاهدف گذاریارزش

 اثر حجم دارای عامل چهار این در پایین و باال تحصیلی پیشرفت دارای تیزهوش آموزاندانش

 مهناپرسش برای مناسبی مالکی روایی از حاکی نتایج این .بود( d=29/1 تا d=67/0) باال به متوسط

SAAS-R تا 73/0 بین را نامهپرسش هایلفهؤم کرونباخ آلفای ضرایب( 1389) آبادی مصر .بود 

 کرد. گزارش 93/0

 باخکرون آلفای ضریب از مدرسه به نگرش نامهپرسش پایایی بررسی برای تحقیق این در

 .شد استفاده

 
 نگرش به مدرسه ابعاد برای کرونباخ آلفای ضرایب: 1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ لؤاتعداد س سنجش ویژگی مورد

 81/0 7 نگرش نسبت به معلم و کالس

 76/0 9 دهیانگیزش/خودنظم

 72/0 5 نگرش نسبت به مدرسه

 80/0 6 ادراک خودتحصیلی

 72/0 5 هاگذاری هدفارزش

 

 مدرسه جو از ادراک نامهپرسش

 مدرسه جو ایگویه 31 مهناپرسش از مدرسه جو از آموزاندانش ادراک سنجش منظور به

 و وی) است شده ساخته( 1973) 1موس و تریکت کالس محیط مقیاس اساس بر که شد استفاده

 خودمختاری همساالن، حمایت معلم، حمایت مقیاس خرده چهار دارای و( 2007 همکاران،

 5 لیکرت طیف صورت به نامهپرسش گذارینمره. است قوانین ثبات و وضوح و آموزاندانش

 معلم حمایت سنجش جهت. است( موافقم کامالً با معادل 5 تا مخالفم کامالً با معادل 1 از) سطحی

 10 قوانین ثبات و وضوح و گویه 5 آموزاندانش خودمختاری گویه، 10 همساالن حمایت گویه، 6

 .است شده گرفته نظر در گویه

 استفاده کرونباخ یآلفا ضریب از مقیاس پایایی بررسی جهت( 2007) همکاران و 2وی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Tricket&Mouse.1 
Way.2 
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 خودمختاری ،82/0 همساالن حمایت ،79/0 معلم حمایت ابعاد برای آلفا ضریب مقدار. اندکرده

 از استفاده با نامهپرسش روایی براین عالوه. بود 75/0 قوانین ثبات و وضوح و 75/0 آموزاندانش

 .است گرفته قرار تأیید و بررسی مورد تأییدی عامل تحلیل

 گرفته قرار دهاستفا مورد و اعتباریابی( 1394) همکاران و مهنا توسط نامهپرسش ینا ایران در

 این بر عالوه. است آمده دستبه 74/0 نامهپرسش کل برای کرونباخ آلفای ضریب مقدار. است

 . است گرفته قرار تأیید و بررسی مورد محتوایی روش از استفاده با نامهپرسش روایی

 بوفارد یادگیری یخودتنظیم نامهپرسش

 یسؤال 14 نامهپرسش از آموزاندانش یادگیری خودتنظیمی سنجش برای پژوهش این در

 از نقل به ؛1380 کدیور،) است شده استفاده شده، طراحی 1995 سال در که همکاران و بوفارد

 نوع از ایدرجه 5 مقیاس یک صورت به پاسخ نامهپرسش این در(. 1389 همکاران، و کدیور

  مخالفم کامالً و مخالفم ندارم، نظری موافقم، موافقم، کامالً شامل و. است شده تهیه یکرتل

 مؤلفه سه و( 1الفممخ کامالً ،5 موافقم کامالً)  هستند 1 تا 5 امتیاز دارای ترتیب به که باشد،می

 بین اندتومی فرد هر نمرات مجموع همچنین. گیردمی اندازه را فراشناختی و شناختی انگیزشی،

 (.1389 همکاران، و کدیور ،1387 نژاد، عشور) باشد 70-14

 
 خودتنظیمی ابعاد برای کرونباخ آلفای ضرایب: 2 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ لؤاتعداد س های مورد سنجشویژگی

 76/0 5 راهبردهای شناختی

 70/0 3 راهبردهای انگیزشی

 79/0 6 راهبردهای فراشناختی

 83/0 14 نامهکل پرسش

 (SEQ-C) نوجوانان و کودکان خودکارآمدی نامهپرسش

 اقتباس با و( 2001) سیمور توسط 1(C–SEQ) نوجوانان و کودکان خودکارآمدی نامهپرسش

 . است شده ساخته( 1996) یپاستورل کاپارا، باربارانلی، بندورا، خودکارآمدی نامهپرسش از

 آزمون خرده سه از که است ماده 23 ملشا نوجوانان و کودکان خودکارآمدی نامهپرسش

 و است شده تشکیل هیجانی خودکارآمدی و تحصیلی خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Children-Efficacy Questionnaire-Self.1 
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 که اجتماعی خودکارآمدی آزمون خرده. سنجدمی مختلف هایموقعیت در را آزمودنی توانایی

 به رسیدن و قاطعیت همساالن، با ارتباط ایجاد توانمندی است نامهپرسش اول ماده هشت شامل

 دوم ماده هشت شامل تحصیلی خودکارآمدی آزمون خرده. سنجدمی را اجتماعی معیارهای

 درسی موضوعات بر تسلط یادگیری، رفتارهای مدیریت در توانمندی احساس و است نامهپرسش

 شامل هیجانی خودکارآمدی آزمون خرده. دهدمی قرار سنجش مورد را تحصیلی انتظارات تحقق و

 کنترل و منفی هیجانات با مقابله در را فرد توانمندی احساس و است نامهپرسش آخر ماده هفت

 بندورا خودکارآمدی نامهپرسش اساس بر نامهپرسش این شد بیان که همانطور. سنجدمی آنها

 5 لیکرت طیف صورتبه نامهپرسش گذارینمره. است شده تهیه( 1996همکاران، و بندورا)

( 2002) سیمور .شودمی انجام( موافقم کامالً با معادل 5 تا مخالفم کامالً با معادل 1 از) سطحی

 نیز مقیاس پایایی. داد نشان را هیجانی و تحصیلی اجتماعی، حیطه سه در مقیاس عاملی سه ساختار

 بر عالوه( 2001) سیمور مطالعه در. شد محاسبه 80/0 آن درونی ثبات و شده گزارش خوب

 ،78/0 اجتماعی خودکارآمدی ،70/0 مقیاس کل پایایی مقیاس، واگرای و همگرا اییرو بررسی

 مطالعه در. است شده گزارش 87/0 تحصیلی خودکارآمدی و 80/0 هیجانی خودکارآمدی

 خودکارآمدی ،66/0اجتماعی خودکارآمدی ،73/0 مقیاس کل درونی همسانی( 1386) انیطهماس

 مقیاس کل برای نیز بازآزمایی پایایی. شد گزارش 74/0 تحصیلی خودکارآمدی و 84/0 هیجانی

 87/0 تحصیلی خودکارآمدی و 88/0 هیجانی خودکارآمدی ،81/0 اجتماعی خودکارآمدی ،89/0

 .شد گزارش

 :از بارتندع نوجوانان و کودکان خودکارآمدی نامهپرسش به مربوط هایگویه و هامقیاس خرده

 8 ات 1هایماده: اجتماعی خودکارآمدی

 16 تا 9 هایماده: تحصیلی خودکارآمدی

 23 تا 17 هایماده: هیجانی خودکارآمدی

  راتنم جمع با. است بیشتر خودکارآمدی داشتن معنی به بیشتر نمره نامهپرسش این در

 نمره: از رتندعبا که گرددمی محاسبه نمره چهار مقیاس، هایماده کل و مقیاس خرده هر هایماده

 نمره و هیجانی خودکارآمدی نمره تحصیلی، خودکارآمدی نمره جتماعی،ا خودکارآمدی

 مدیخودکارآ برای ،115 الی 23 از کلی خودکارآمدی برای نمرات دامنه. کلی خودکارآمدی

 .است 35 الی 7 از هیجانی خودکارآمدی برای و 40 الی 8 از تحصیلی و اجتماعی
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 نوجوان و کودک رآمدیخودکا ابعاد برای کرونباخ آلفای ضرایب: 3جدول

 ضریب آلفای کرونباخ لؤاتعداد س ویژگی مورد سنجش

 79/0 8 خودکارآمدی اجتماعی

 80/0 8 خودکارآمدی تحصیلی

 73/0 7 خودکارآمدی هیجانی

 85/0 23 نامهکل پرسش

 

 هارتر تحصیلی انگیزش نامهپرسش

 لیتحصی انگیزش ررسیب آن هدف و است گویه 33 شامل هارتر تحصیلی انگیزش نامهپرسش

رتر ها تحصیلی انگیزش مقیاس شده اصالح نسخه ابزار این. باشدمی آموزاندانش بین در

 که سنجدمی دوقطبی سؤاالت با را تحصیلی انگیزش هارتر، اصلی مقیاس. است( 1981،1980)

 هر موضوع به آزمودنی پاسخ و است بیرونی انگیزش دیگر قطب و درونی انگیزش آن قطب یک

 بسیاری در هک آنجا از. باشد داشته دربر را درونی یا بیرونی دالیل از یکی تواندمی فقط سؤال

 مقیاس( 2005) همکاران و لپر دارند، نقش دو هر بیرونی و درونی هایانگیزه تحصیلی موضوعات

 و درونی شانگیز دالیل از یکی تنها سؤال هر که آوردند در معمول هایمقیاس شکل به را هارتر

 5 تا 1 از هک است لیکرت طیف اساس بر نامهپرسش این گذارینمره. گیردمی نظر در بیرونی

  31 و 27 ،21 ،19 ،16 ،15 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3 هایگویه گذارینمره و. است شده گذارینمره

 کلیه که است صورت این به نامهپرسش گذارینمره شیوه. شودمی انجام معکوس صورتبه

 نمرات. دهدمی ننشا را تحصیلی انگیزه میزان حاصل نمره و شوندمی جمع هم با آن هایگویه

 .است بیشتر تحصیلی انگیزه از حاکی بزرگتر

 گزارش 92/0 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با را نامهپرسش پایایی (1388) رجبی و ظهیری

 بدین. است رفتهگ قرار بررسی مورد محتوایی روش از استفاده با نیز نامهپرسش روایی. اندکرده

 و داده ارقر بررسی مورد را نامهپرسش انگیزش حوزه در صاحبنظر تاداناس از تن چند که صورت

 به پایایی ریبض میزان تحقیق این در. اندکرده تأیید تحصیلی انگیزش سنجش برای را آن کفایت

 .آمد ستدبه 83/0 نامهپرسش کل برای کرونباخ آلفای روش
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 هایافته
 عنوان هب مدرسه جو از ادراک و مدرسه به نگرش زادبرون متغیرهای حاضر پژوهش مدل در

 رفتارهای و واسطه غیرمت عنوان به آموزاندانش خودکارآمدی و خودتنظیمی زاد،برون متغیرهای

 گرفته رنظ در زاددرون متغیر عنوان به( تحصیلی پیشرفت و انگیزش نشانگر دو با) تحصیلی

 .دهدمی نشان را پژوهش زادبرون متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین 4 جدول. اندشده

 
 پژوهش زادبرون متغیرهای توصیفی آمار هایشاخص: 4 جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل نشانگرها زادهای برونمتغیر

 نگرش به مدرسه

 9/86 25/95 49 7 نگرش به معلم

 12/74 34/59 63 9 دهینظمیزش خودانگ

 7/22 18/77 42 5 نگرش به مدرسه

 7/92 25/34 42 6 ادراک خود تحصیلی

 7/20 18/95 38 5 گذاری هدفارزش

ادراک از جو 

 مدرسه

 5/34 18/72 35 5 حمایت معلم

 7/07 23/70 38 10 حمایت همساالن

 4/69 14/52 31 4 خود مختاری

 8/98 24/22 47 5 ثبات قوانین

 

 .دهدمی نشان را پژوهش ایواسطه متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین 5 جدول

 پژوهش ایواسطه متغیرهای توصیفی آمار هایشاخص: 5 جدول

 انحراف معیار  میانگین حداکثر  حداقل  نشانگرها های مکنونمتغیر

 کارآمدیخود

 

 4/45 19/20 31 10 کارآمدی اجتماعیخود

 4/32 18/24 29 8 کارآمدی تحصیلیخود

 5/71 18/23 35 7 کارآمدی هیجانیخود

 راهبردهااااااااای 

 خود تنظیمی

 5/04 16/60 35 6 راهبردهای شناختی

 6/42 13/64 33 3 راهبردهای انگیزشی

 5/79 19/75 36 8 راهبردهای فراشناختی
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 .دهدمی نشان را پژوهش زاددرون متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین 6 جدول

 پژوهش زاددرون متغیرهای توصیفی آمار هایشاخص: 6 جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل نشانگرها زاددرونمتغیر

 رفتارهای تحصیلی

 1/86 15/82 19/85 11/44 پیشرفت تحصیلی

 انگیزش تحصیلی
35 95 66/28 13/32 

 
 ی پژوهش: ماتریس همبستگی متغیرها7جدول 

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

1 1                 

2 
**0/75 1                

3 
**0/61 **0/64 1               

4 
**0/38 **0/46 **0/62 1              

5 
**0/49 **0/54 **0/76 **0/55 1             

6 
**0/49 **0/46 **0/51 **0/33 **450/ 1            

7 
**0/37 **0/41 **0/38 **0/33 **0/37 **0/60 1           

8 
**0/24 **0/23 **0/30 **0/22 **0/31 **0/48 **0/31 1          

9 
**0/35 **0/33 **0/24 **0/14 **0/26 **0/31 **0/27 **0/44 1         

10 
**0/37 **0/33 **0/32 **0/22 **0/30 **0/30 **40/2 **0/31 **0/32 1        

11 
**0/45 **0/40 **0/35 **0/19 **0/29 **0/43 **0/21 **0/22 **0/29 **0/54 1       

12 
**0/60 **0/46 **0/42 **0/25 **0/37 **0/42 **0/29 **0/22 **0/31 **0/58 **0/67 1      

13 
**0/32 **0/33 **0/27 **0/15 **0/25 **0/29 **0/19 **0/37 **0/35 **0/34 **0/32 **0/35 1     

14 
**0/27 **0/26 **0/27 **0/14 **0/23 **0/25 **0/13 **0/31 **0/28 **0/30 **0/25 **0/28 **0/72 1    

15 
**0/33 **0/34 **0/33 **0/13 **0/29 **0/32 **0/16 **0/34 **0/29 **0/24 **0/25 **0/27 **0/71 **0/71 1   

16 
**0/33 **0/36 **0/27 **0/20 **0/24 **0/30 **0/25 **0/34 **0/31 **0/36 **0/33 **0/32 **0/48 **0/46 **0/41 1  

17 
**0/41 **0/42 **0/32 **0/21 **0/31 **0/33 **0/25 **0/27 **0/39 **0/45 **0/49 **0/48 **0/48 **0/42 **0/40 **0/62 1 

    01/0 < P **      

م )نگرش نسبت به سبت به معلننگرش -1

 مدرسه(

 دهینظمخود انگیزش-2

 گرش نسبت به مدرسهن-3

 خود تحصیلی ادراک-4

 گذاری هدفارزش-5

مایت معلم )جو ح-6

 مدرسه(

 مایت همساالنح-7

 یخودمختار-8

 قوانین ثبات-9
 

 ودکارآمدی اجتماعیخ-10

 ودکارآمدی تحصیلیخ-11

 ودکارآمدی هیجانیخ-12

اهبردهای شناختی ر-13

 نظیمی()خودت

 

 اهبردهای انگیزشیر-14

 اهبردهای فراشناختیر-15

 یشرفت تحصیلیپ-16

 نگیزش تحصیلیا-17

 

 
 .دهدمی نشان را ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 7 جدول

 یابیمدل تحلیل انجام به نسبت پژوهش متغیرهای بین مفروض روابط وجود به توجه با
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 مقادیر و مستطیلی نمودار از استفاده با متغیریتک پرت مقادیر ابتدا. شد اقدام ساختاری معادالت

 کشیدگی و کجی بررسی. شدند حذف مهاالنوبیس ایفاصله آزمون از استفاده با چندمتغیری پرت

 مدل از استفاده با بنابراین. بود چندمتغیری و متغیریتک بودن طبیعی از حاکی نیز متغیرها توزیع

 بررسی. شد اقدام هاداده تحلیل و تجزیه به بیشینه ماییندرست روش با ساختاری معادالت

 سنجش برای مناسبی هایشاخص شده انتخاب نشانگرهای که بود آن مؤید گیریاندازه هایمدل

 تا 64/0 بین مدرسه به نسبت نگرش مورد در استاندارد ضرایب دامنه. هستند مربوطه مکنون متغیر

 مورد در ،85/0 تا 68/0 بین خودکارآمدی مورد در ،84/0 تا 45/0 بین مدرسه جو مورد در ،88/0

 نمودار زیر. بود 87/0 تا 70/0 بین تحصیلی رفتارهای مورد در و 86/0 تا 83/0 بین خودتنظیمی

 .دهدمی نشان دارمعنی غیر مسیرهای حذف از پس را پژوهش نهایی مدل
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 دارمعنی غیر مسیرهای حذف از پس پژوهش نهایی مدل: 2 نمودار 

 

 مدرسه به نسبت نگرش متغیرهای شود،می مالحظه فوق نمودار در که گونههمان

(001/0,P<22/0 - جو ) ( 001/0مدرسه,P<23/0- )برای داریمعنی و مثبت هایبینپیش 
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 جو و( P<12/0-,01/0مدرسه ) به نسبت نگرش این بر عالوه. بودند آموزاندانش خودکارآمدی

. بودند آموزاندانش خودتنظیمی برای داریمعنی و مثبت هایبینپیش (P<23/0-,001/0) مدرسه

 از اما. نداشتند اثر آموزاندانش تحصیلی رفتارهای بر مستقیم طوربه شده ذکر متغیرهای از یکهیچ

 نتیجه توانمی ،(P<38/0-,0001/0) خودتنظیمی و (P<39/0-,0001/0) خودکارآمدی که آنجا

 گریواسطه کامل طوربه را تحصیلی رفتارهای بر ایمدرسه عوامل تأثیرات متغیر دو این که گرفت

 واریانس از درصد 21 تحصیلی، رفتارهای واریانس از درصد 38 مجموع در پژوهش مدل. کنندمی

 داریعنیم از اطمینان جهت .نمود تبیین را خودتنظیمی واریانس از درصد 18 و خودکارآمدی

 8 جدول. شد استفاده استراپبوت تحلیل از خودتنظیمی و خودکارآمدی متغیرهای ایواسطه نقش

 در خودتنظیمی و خودکارآمدی متغیرهای ایواسطه نقش بررسی برای استراپ بوت تحلیل نتایج

 .دهدمی نشان را تحصیلی رفتارهای و ایمدرسه عوامل بین رابطه
 

 خودتنظیمی و خودکارآمدی متغیرهای ایواسطه نقش بررسی برای راپاست بوت تحلیل: 8 جدول

 میانگین نمونه نمونه اولیه 
انحراف 

 استاندارد
 P آزمون تی

 0/0001 4/64 0/02 0/07 0/07 رفتارهای تحصیلی خود کارآمدی  نگرش به مدرسه 

 0/0001 3/35 0/01 0/05 0/05 رفتارهای تحصیلی خود کارآمدی  جو مدرسه 

 0/01 2/53 0/02 0/04 0/04 رفتارهای تحصیلی خود تنظیمی  نگرش به مدرسه 

 0/0001 4/43 0/02 0/08 0/08 رفتارهای تحصیلی خود تنظیمی  جو مدرسه 

 

 و رآمدیخودکا متغیرهای ایواسطه نقش شود،می مالحظه فوق جدول در که گونههمان

 داریمعن تحصیلی رفتارهای با مدرسه جو و رسهمد به نسبت نگرش بین رابطه در خودتنظیمی

 بر ایمدرسه عامل دو هر تأثیر خودکارآمدی و خودتنظیمی متغیرهای دیگر عبارت به. است

 با مطابق مدل برازش هایشاخص بررسی سرانجام. کنندمی گریواسطه را تحصیلی رفتارهای

 .بود پژوهش مدل مطلوب برازش از حاکی 9 جدول

 
 های برازش مدل پیشنهادی پژوهشخصشا: 9 دولج

RAMSEA NFI CFI AGFI GFI Tli χ2 d.f d.f/
 χ2 هاشاخص 

 مقادیر 69/2 186 1/510 93/0 95/0 92/0 92/0 94/0 07/0
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 گیریبحث و نتیجه
ل عوامل فردی در رابطه بین عوام گریواسطههدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش 

 ساختاری دلم که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه نتایج بود.ای با رفتارهای تحصیلی مدرسه

 بود نآ از حاکی شده گزارش نتایج همچنین است برخوردار مطلوبی برازش از نظر مورد پژوهش

( مدرسه به نگرش و مدرسه جو والدین، رفتار از ادراک خانواده، کارایی) برونزاد متغیرهای که

 متغیر در اتتغییر از درصد 18 و خودکارآمدی متغیر در ییراتتغ از درصد 21 مجموع در توانستند

 و ودکارآمدیخ) گرمیانجی و زادبرون متغیرهای کلیه دیگر، طرف از. کنند تبیین را خودتنظیمی

 تبیین را تحصیلی رفتارهای متغیر در تغییرات از درصد 38 رفته هم روی توانستند( خودتنظیمی

 .کنند

 عوامل تأثیر داریمعنی طوربه فردی عوامل که بود آن از ها حاکیدهدا تحلیل و تجزیه نتایج

 .کندمی گریواسطه را تحصیلی رفتارهای بر ایمدرسه

 ئلهمس حل ضروری هایمهارت و دانش کسب و شناختی هایصالحیت تحول محل مدرسه

 و هاهارتم نکودکا که است محلی مدرسه. باشدمی تربزرگ اجتماع با اثربخش مواجهه برای

. کنندمی مقایسه جامعه ردیگ افراد با و کنندمی ارزیابی گذارند،می آزمایش بوته در را خود دانش

 افزایش شانشناختی کارآمدی احساس شوند،می مسلط شناختی هایمهارت بر کودکان وقتی

 بافت ها،کالسیهم و معلمان عملکرد آموزشی، ابزارهای شامل که مدرسه نظام در این و یابدمی

 بین تعاملی بافت و مدرسه منظا بنابراین شود؛می بنا باشد،می هاکالس ساختار و مدرسه اجتماعی

 و گردد ندنیروم آموزاندانش خودکارآمدی باورهای احساس که باشد شکلی به باید مدرسه اعضای

 ؛1994 بندورا،) دارند را اکاره انجام قابلیت و توانندمی که کند تحمیل را باور این آموزاندانش به

 (.1389 میرزایی، حاجی از نقل به

  و معلمان خودکارآمدی بر شناختی هایمهارت رشد برای یادگیری هایمحیط ایجاد

 دارند شانتدریس قابلیت مورد در باالیی کارآمدی احساس که معلمانی. است مؤثر آموزاندانش

 احساس که معلمانی. دهند افزایش را آنان شناختی رشد و برانگیزانند را شانآموزاندانش توانندمی

 وادار برای منفی دفاعی اقدام بر متکی که دارند نظارتی گیریجهت یک دارند، پایینی کارآمدی

 اگر. است مؤثر خودکارآمدی رشد در کالسی ساختارهای. است مطالعه به آموزاندانش ساختن

 کهاین جایبه آموزاندانش باشد، متکی ارزیابی -دبرخو اجتماعی مقایسه جایبه کالسی ساختار
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 کنند،می ارزیابی خود، شخصی استانداردهای با را خود کنند، مقایسه دیگران با را خود

 در. بردمی باال را فرد تصوری هایقابلیت ارزیابی -خود. رودمی باال هاآن تصوری خودکارآمدی

 کنند،می کمک دیگران به و کنندمی کار هم با موزانآدانش آن در که مشارکتی یادگیری ساختارهای

 از نقل به ؛1991 بندورا،. )شودمی استفاده ارزیابی – خود از ای،مقایسه یا فردی سنجش جایبه

 به کنندمی درک کننده حمایت و گرم صورت به را خود معلم که آموزانیدانش (.میرزایی، حاجی

 دید که آموزانیدانش دارند باالیی خودتنظیمی و شوندمی تهبرانگیخ درونی صورت به زیاد احتمال

  کلی طوربه(.  1389خیر، و حسینی) دارندن را تجارب این دارند خود معلم به نسبت منفی

 محیط و همساالن معلمان، با ارتباط و مدرسه در را خود زمان از بسیاری هایساعت آموزاندانش

 ادراک با آموزاندانش واقع در. دارد آنان هایمهارت بر یاریبس تأثیر خود که گذرانندمی مدرسه

 یادگیریدر  را خود نقش مدرسه به نسبت مثبت نگرشی با و هاهمکالسی ، معلم جانب از حمایت

 تفکر نظارت، خود تحصیلی امور بر نتیجه در. کنندمی بیشتری مسئولیت احساس و بینندمی ترفعال

 با آموزاندانش. شودمی تقویت آنان خودتنظیمی هایمهارت آن تبع به و دارند بیشتری بازبینی و

 درگیر و کنند مشارکت فعال صورت به تحصیلی امور در بود خواهند قادر باال خودتنظیمی توانایی

 این به رسیدن راه در و گزینندمی بر را خود هایهدف معموالً آموزاندانش این. شوند تحصیل

 .نیستند فروگذار اقدامی هیچ از اهداف

 

 کاربردی هایپیشنهاد

 کاه نحاوی باه آن ساازماندهای و خاانوادگی سااختار تشکیل جهت هاخانواده به کمک 

 نزدیاک ریتصو خود، با رابطه در و داده شکل را خود شخصیت نحو بهترین به بتوانند فرزنادان

 .باشند داشاته واقعیات باه

 حفاظ و نتأمی جهت مدرسه عملکرد از گیریبهره با بطهرا در خانواده عملکرد سازیبهینه 

 .آنان مناسب تحصیلی پیشرفت داشتن و روان ساالمت

 ایفیزیک و انساانی فضای سازماندهی و طراحی راستای در پژوهشی نتایج از استفاده 

 .مختلف هایجنبه در آموزاندانش برای آن تأثیر کردن بهینه جهت هااآموزشاگاه

 آموزشای هایبرنامه و درسی موضوعات تعیین جهت تجربه، با متخصصان از استفاده 

 .مدارس بارای مناساب
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 پژوهشی هایپیشنهاد

 تردهگس نتایجی به رسیدن جهت تحصیلی مقاطع سایر در مدرسه و خانواده عملکرد بررسی-

 .نهاد دو این عملکرد کرد بهینه برای مناسب هایشیوه کردن پیادا و تر

 یتتقو جهت در مدرسه و خانواده در آموزش ارائه مبنای بر تجربی ایهپژوهش انجام 

 خودکارآمدی.

 در رسااهمد و خااانواده در آمااوزش ارائااه مبنااای بر تجرباای هایپااژوهش انجااام 

 .خودکارآمدی تقویاات جهاات

 آموزاندانش خودکارآمدی خودتنظیمی در تقویت و بهبود هایراه بررسی. 

 سانجش ارایب ترمناساب و بیشاتر هاایابازار تهیاه جهت بیشتر پژوهشی هاییتفعال انجام 

 .ایران در مدارس عملکارد

 

 های پژوهشمحدودیت

 هاروهگ سایر روی بر تعمیم قابل ،گرفته انجام متوسطه آموزاندانش روی بر قیتحق چون 

 .باشدنمی

 است نممک لذا ،است همبستگی نوع از تحقیق و شده گردآوری زمان یک در هاداده چون 

 .باشد همراه هاییمحدودیت با هایافته از یعلّ استنباط

 

 نابعم
ی ایان برنامهمنامه یادگیری خودتنظیمی به عنوان صالحیت هنجاریابی پرسش(. 1385) .ارجی، رقیه

 ی.ینامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه عالمه طباطبا. پایانآموزانبین دانش

آموزان انشد(. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی 1385) .و رضوان، شیوابهرامی، فاطمه 

ی هاهشپژو مجله های آموزشگاهی آنان.دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی

 . (2شناختی، )تربیتی و روان

 ش بهبررسی رابطه خالقیت و خودکارآمدی تحصیلی بر نگر(. 1389) .هیمرضحاجی میرزایی، 

ی ارشناسکنامه ، پایانروزیآموزان دختر مدارس راهنمایی و عادی شبانهمدرسه در دانش

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.ارشد، دانشکده روان
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اختاری سیابی رابطه مدل .(1393) حسن نیا، سمیه؛ صالح صدق پور، بهرام و دماوندی، مجید.

ات مجله مطالعمی تحصیلی. خودکارآمدی و خودتنظی گریواسطههوش و شادکامی با 
 . 32-60( ، 6)2، آموزش و یادگیری

ش تحصیلی (. رابطه انگیز1394) .ایروحیدری، علیرضا؛ عسکری، پرویز؛ ساعدی، سارا و مشاک، 

 وفصلنامه علمی پژوهشی زن و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی دانشجویان دختر. 

 . 95-107(، 6)24، فرهنگ

ه باورهای بگیری با توجه -ورزی رفتاری و تصمیمبینی تعلل(. پیش1388) .خیر، محمد و حسینی

 .265-273، 15(3، )شناسی بالینیپزشکی و رواننمجله روافراشناختی در دانشجویان. 

هبردهای خودتنظیم( با رابخش )بررسی رابطه میزان یادگیری خودنظم(. 1385) رویا. دلیلی،
ی ارشد؛ نامه کارشناس. پایانن کارشناسی ارشددر دانشجویا (فراشناختی -یادگیری )شناختی

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

 اثر. (1396) .محمدعلی فر، محمدی و سیاوش پسند، طالع محمد؛ علی رضایی، حمیده؛ دیانت،

 قشن بررسی: امتحان اضطراب بر تحصیلی خودکارآمدی و خودتنظیمی کنندگی بینیپیش

 و اجتماعی علوم) یادگیری و آموزش لعاتمطا مجله. تحصیلی ورزیتعلل ایواسطه

 .122-145 ،(9)2 ،(شیراز دانشگاه انسانی

 تحصیلی انگیزه(. 1391) .رسول کردنوقابی، و احمد سلحشوری، علیرضا؛ ذاکری، خسروی؛ رشید،

 (.2) 7 ،آموزش فناوری نشریه. محیطی عوامل با رابطه در متوسطه دوره آموزاندانش

 .آگاه انتشارات: تهران. نوین پرورشی شناسیروان(. 1382. )اکبر علی سیف،

راشناختی فبررسی اثربخشی آموزش مستقیم راهبردهای شناختی و (. 1382) .طلوع تکمیلی، نادره
عالمه  انشگاهنامه کارشناسی ارشد. د. پایانآموزان کالس پنجمبر یادگیری خودتنظیم دانش

 طباطبایی.

 شناسیمه روانفصلنان خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان. بی رابطه (.1386) .نهیکار طهماسیان،

 . 83-93، 9(1، )کاربردی

مدل عاملیتی  یابی خودکارآمدی در افسردگی نوجوانان بر مبنایمدل(. 1384) .نهیکارطهماسیان، 
 هزیستی وبعلوم  شناسی بالینی، تهران، دانشگاهنامه دکترای روان، پایانبندورا از افسردگی

 شناسی.، دانشکده روانتوانبخشی
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تحصیلی  (. بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با انگیزش1388) .یرجبظهیری، بیژن و سوران، 

 . 69-80( ،16) 36 ،مجله دانشور رفتاردانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی . 

 و(. اثربخشی آموزش خودتنظیمی یادگیری 1389) .علی بخشی، سیده زهرا و زارع، حسین

( 4) 3 ،شناسی کاربردیروان مجله .های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویانمهارت

،80 - 69. 

 ر باورهای خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت د(. مقایسه 1390) .عالیی خرائم و نریمانی

 (،3) 1، ادگیرییمجله ناتوانی آموزان دچار ناتوانی یادگیری و بدون ناتوانی یادگیری. دانش

104-85 . 

موفقیت  وبررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی (. 1385) .د، فاطمهعشورنژا

 علوم نامه کارشناسی ارشد، دانشکده. پایانتحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

 شناسی دانشگاه شهید بهشتی.تربیتی و روان

 ی یشرفت تحصیل(. رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پ1392) قمری، محمد.

 .45-58( ، 22) 6، فصلنامه آموزش و ارزشیابیآموزان دوره متوسطه شهر کرج. دانش

 رفتار و یشهاند. تحصیلی پیشرفت و تنظیمی خود رابطه ( .1387) .شیرین کوشکی، و لیال مردعلی،

 . 49-78 ،2( 7)،(رفتار و اندیشه) بالینی شناسیروان در
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Explaining the Causal Model of School Factors on Academic 

Behaviors Mediated by Individual Factors 

 
Sakineh Heidari1   Siamak Samani2   Nadereh Sohrabi3   Amir Mahryar4 

 
Abstract 

The aim of this study is to modeling the relationship between school factors (attitude 

to the school, perception of school atmosphere) and education behaviors by 

intermediating of individual factors (self-efficacy and self- regulation). The society of 

this study is all high school students in the city of Shiraz who were studing in the city's 

high schools of Shiraz at the school year of 1396-1397. For sample selection, 581 

students were selected using stratified random sampling method. Data collection was 

carried out using the attitude to school questionnaire (SAAS)MC Coach & Sigel (2003), 

perception of school atmosphere questionnaire Triket & Mouse (1973), Buffer self- 

regulatory questionnaire (1995), Hartler's Educational Motivation questionnaire (1980) 

and self- efficacy questionnaire of children and adolescents (SEQ-C) Maurice (2001). 

Analysis of data using structure equation test showed that the model has favorable fit. 

 
Keywords: Motivation, School Factors, Individual Factors, Academic Behaviors. 
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