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  چکیده
هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل عملکرد تحصیلی براساس انگیزش 

گري درگیري تحصیلی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدي تحصیلی با میانجی
دانش آموزان متوسطه دوم بود. پژوهش حاضر کاربردي و از نوع تحصیلی 

یابی معادالت ساختاري است. جامعه پژوهش هاي همبستگی به روش مدل
آموزان مقطع متوسطه دوم بودند که از آن میان با روش آماري کلیه دانش

نفر انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش  470اي، اي چندمرحلهگیري خوشهنمونه
نامه نامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاران، پرسشاز، پرسش عبارت

نامه خودکارآمدي تحصیلی انگیزش تحصیلی والراند و همکاران، پرسش
نامه راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري پینتریچ و همکاران موریس و پرسش

یابی معادالت ساختاري هاي همبستگی و مدلها به کمک روشداده بود.
نتایج نشان داد مدل متغیرهاي پژوهش از برازش مطلوبی  شدند.تحلیل 

مدل مفروض انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی با  در برخوردار هستند.
گري درگیري تحصیلی، داراي اثر کامل و اثر مستقیم و اثر میانجی

غیرمستقیم غیرمعنادار است. اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی با 
اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم  تحصیلی داراي اثرکامل وگري درگیري میانجی

گري درگیري اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی با میانجی غیرمعنادار بود.
اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم غیرمعنادار بود. اثر  کامل و تحصیلی داراي اثر

گري درگیري تحصیلی خودکارآمدي تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجی
 اثر کامل و اثر مستقیم معنادار بود، اما اثر غیرمستقیم غیرمعنادار است. داراي

درصد معنادار بود.  5اثر خودکارآمدي تحصیلی، با عملکرد تحصیلی در سطح 
نتایج نشان داد، متغیر خودکارآمدي اثر معناداري بر عملکرد تحصیلی دارد و 

 ن کند.درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیی 35تواند می
  

  کلیدي واژگان
 تحصیل خودکارآمدي، پیشرفت اهداف، تحصیلی انگیرش، تحصیلی عملکرد

  . تحصیلی درگیري و
 
 
 

Abstract 
The purpose of the present study was to explanation the 
model of academic performance based on academic 
motivation, achievement goals and academic self-
efficacy with the mediation of academic engagement of 
secondary school students in Tehran city. The research 
was practical and the method was correlational with 
structural equation modeling. The statistical population 
was all second-grade students, who were selected by 
multi-stage cluster sampling (470). The research instru-
ments were the Miguel et al. Achievement goals Ques-
tionnaire, Wallarand et al. academic Motivation Ques-
tionnaire, Morris academic Self-Efficacy Questionnaire, 
and Pintrich et al. the Motivation Strategy Questionnaire 
for learning. The data were analyzed using correlational 
methods and structural equation modeling. The results 
showed that model of research variables had a favorable 
fit. In the assumed model, academic motivation with 
academic performance is mediated by academic en-
gagement, has a complete effect and direct effect and 
indirect effect is non-significant. The goals of progress 
with academic performance with the mediation of aca-
demic engagement had a complete and direct effect and 
a non-significant indirect effect. The effect of academic 
self-efficacy with academic performance with the media-
tion of academic engagement had a complete effect and 
a significant direct effect, but the indirect effect is not 
significant. The effect of academic self-efficacy was 
significant with academic performance at the 5% level. 
The results showed that the variable of self-efficacy has 
a significant effect on academic performance and can 
explain 35% of the variance of academic performance. 
 
Keywords 
Academic Performance, Academic Motivation, 
Achievement Goals, Academic Self-Efficacy, Academic 
Engagement.
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 مقدمه
 پیشرفت براي بلکه افراد پیشرفت براي تنها نه آموزش
 ٢تحصیلی عملکرد. )2018( 1کاپور است ضروري جامعه
 در آنها موفقیت با متناسب کلی طور به انآموزدانش

 وجود زیاديهاي متغیر و شودمی سنجیده مدرسه امتحانات
 گذاردمی تاثیر انآموزدانش تحصیلی عملکرد بر که دارد

 عملکرد بر موثرهاي متغیر از یکی. )2019، ٣اردوگدو(
 و آکچاالن، آرسان. است تحصیلی انگیزش، تحصیلی
 عامل یک انگیزش که باورند این بر)، 2017( ٤یورداکال
. دشومی محسوب انآموزدانش تحصیلی عملکرد در اساسی
، باشند داشته انگیزه یادگیري براي، انآموزدانش وقتی

. یابدمی افزایش معناداري طور به، آنها تحصیلی عملکرد
 انگیزش تبیین براي جامع رویکردي 5گريخودتعیین نظریه
 از نقل به ؛2008، 2000( ٦ریان و دسی که است انسان
 براساس. کردند ارائه 1980 سال در را آن)، 1396، حجازي
 در توانمی را انگیزش گوناگون انواع، گري خودتعیین نظریه
 انگیزش، پیوستار این سوي یک در داد؛ نشان پیوستار یک

، دهدمی نشان را فرد کامل خودمختاري که است ٧درونی
 فرد آن در که است ٨بیرونی انگیزش پیوستار وسط در

 عمل آن بلکه ؛دهدنمی انجام عمل نفس خاطر به را فعالیت
 و جوایز نظیر دیگر اهداف به رسیدن براي ايوسیله
، پیوستار دیگر طرف در و دهدمی نجاماها پاداش
 آن نتایج و رفتار بین فرد درآن که است ٩انگیزشیبی

 کنترل از خارج نیروهاي را رفتار علت و یابدنمی ارتباطی
 داد نشان)، 2019( تاسکن سلماهاي یافته. داندمی خود
. است کم تحصیلی عملکرد و تحصیلی انگیزه بین رابطه
 متغیر، داد نشان) 1391( پورشافعی و اسدي بنیهاي یافته

 تحصیلی عملکرد در زیادي نقش درونی انگیزش
 نژاد مهدي و زاده حسنهاي یافته و دارد انآموزدانش

                                                
1. Kapur  
2. Academic Performanc 
3. Ardogdu 
4. Arslan, Akcaalan & Yurdakul 
5. Self-Determination Theory  
6. Deci and Ryan 
7. Intrinsic Motivation 
8. Extrinsic Motivation 
9. Amotivation 

 و بیرونی انگیزش بین که داد نشان)، 1393( گرجی
 مثبت رابطه انآموزدانش تحصیلی عملکرد با، آنهاي مولفه
 و انگیزشیبی گیريجهت بین، دارد وجود ضعیفی بسیار

 دارد وجود معنادار منفی رابطه انآموزدانش تحصیلی عملکرد
 عملکرد بینیپیش در را سهم بیشترین درونی انگیزش و

 . دارد عهده بر انآموزدانش تحصیلی
 و آرسان. است ١٠پیشرفت اهداف، پژوهش دیگر متغیر
 با مرتبط اهداف را پیشرفت اهداف)، 2017( همکاران
 براي، محیط در را خود تالش شخص که دانندمی مهارت
 مبتنی، سازه این، نظري لحاظ به. گیردمی بکار، شدن موفق
 متاثر پیشرفت اهداف است؛ ١١اجتماعی -شناختی نظریه بر
 عوامل جانبۀ دو برتعامل، اجتماعی - شناختی رویکرد از

 گزینی هدف در فردي ادراکات همچنین و محیطی و فردي
، شارگر، هولمن، باره درهمین؛ )1396، حجازي( دارد تاکید
 و اورکی، سواري از نقل به ؛2010( 12هاراکویتز و بادمن
 نمایانگر، پیشرفت اهداف که باورند این بر) 1397، گنجی
، گوناگونهاي روش به که است فردهاي باور ازاي همجموع

 پاسخ و شدن درگیر، پیشرفتهاي موقعیت به گرایش به
 . انجامدمی آنها به دادن

)، 1396، حجازي از نقل به ؛1997( چرچ و الیوت
 که گرفتند نتیجه آزمایشیهاي طرحهاي یافته براساس

 و دارد بازنگري به نیاز، پیشرفت اهداف بعدي دو لگويا
 اهداف بعدي سه الگوي ارائه به ایشانهاي یافته بنابراین
 مستقل بخش دو به، عملکردي اهداف آن در که شد منجر
، ترتیب این به ؛اندشده تقسیم) اجتنابی و رویکردي( هم از
 ؛شد بعدي دو الگوي جایگزین، هدفی يگیرجهت نوع سه
 رشد بر که 13تبحري اهداف از: عبارتند اهداف این

 عملکردي اهداف ؛دارند تاکید برتکلیف تسلط وها شایستگی
 مطلوبهاي قضاوت به دستیابی بر که 14رویکردي -

 عملکردي اهداف و متمرکزند، فرد شایستگی درباره دیگران
هاي قضاوت از اجتناب، دنبال هب فرد که 15اجتنابی _

  . است خود توانایی درباره ؛دیگران نامطلوب

                                                
10. Achievement Goals 
11. Social-Cognitive 
12. Hulleman, Schrager, Bodmann & Harackiewitz  
13. Mastery Goals 
14. Performance-Approach Goals 
15. Performance-Avoidance Goals 
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 هدفی يگیرجهت بین، داد نشانها پژوهش اکثر نتایج
 همبستگی، دبیرستانی انآموزدانش نمرات و تبحري

 و همکاران، میلر و پینتریچ( ندارد وجود چشمگیري
 و کارشکی از نقل به ؛1996، 1997، 2000، اسکالویک
 کیامنش و حجازي، پور محسنهاي یافته. )1396، محسنی

 با رویکردي-عملکردي اهداف رابطه داد نشان)، 1386(
 و حجازي، لواسانیهاي یافته. است مثبت تحصیلی پیشرفت
-عملکردي اهداف رابطه که داد نشان)، 1391( خضري
  . است منفی تحصیلی پیشرفت با رویکردي
 خودکارآمدي ؛است ١خودکارآمدي پژوهش دیگر متغیر

 مهم عوامل از) 2018(، ٢ناریس، اشوارتسر، شوس، تالسما را
 تحصیلی عملکرد کننده تعیین عامل عنوان به و موثر و
)، متقابل جبر الگوي( بندورا یادگیري الگوي در. دانندمی

 بندورا. کندمی بازي مهمی نقش) شناختی( شخصی عوامل
 عوامل از یکی)، 1395، پور سعدي از نقل به ؛2010(

، کندمی تاکید آن بر اخیرهاي سال در که) شناختی( شخصی
 تاثیر، خودکارآمدي بندورا نظر از. است خودکارآمدي
  . دارد فرد رفتار بر نیرومندي
 داد نشان)، 2018( همکاران و تالسماهاي یافته

 سایر و آموزشگاهی یادگیري با ویژه طور به خودکارآمدي
 متغیر همچنین و دارد ارتباط پیشرفتهاي موقعیت

 تحصیلی عملکرد معتبرهاي بینپیش از یکی خودکارآمدي
 که انیآموزدانش داد نشان)، 1396( رضاییهاي یافته. است
 کنندمی فکر که هنگامی، برخوردارند باالیی خودکارآمدي از

                                                
1. Self-Efficacy 
2. Talsma, Schuz, Schwarzer, Norris 

 ؛شوندمی درگیر بیشتر تکلیف آن انجام در، دشوارند تکالیف
 کمتري تالش، کنندمی فرض آسان را تکلیف که زمانی اما
)، 1396( سواريهاي یافته همچنین. دهندمی نشان خود از

 عملکرد با تحصیلی خودکارآمدي رابطه دهدمی نشان
 زادگان عیسی، زاده اشرفهاي یافته. یستن معنادار تحصیلی

 خودکارآمدي که داد نشان)، 1397( منیع میکائیلی و
. دارد انآموزدانش تحصیلی عملکرد بر مستقیم اثر تحصیلی

 موفقیت ولی ؛دارد فرد موفقیت بر مهمی تاثیر خودکارآمدي
 که صورتی در، باال خودکارآمدي صرف. نیست آن اثر تنها
 به، باشد نداشته وجود آموزدانش در الزم مهارت و دانش
، پور سعدي( شودنمی منجر آموزدانش در شایسته عملکرد
1395( . 

 ریو. است 3تحصیلی درگیري پژوهش دیگر متغیر
 در را تحصیلی درگیري)، 1396، حجازي از نقل به ؛2013(

، فردریک. کندمی مطرح گري خودتعیین نظریه چارچوب
، هان و باي از نقل به ؛2003 ،2004( کوه و پاریس، بلومنفلد

 اصطالح یک تحصیلی درگیري که باورند این بر)، 2019
 و انآموزدانش عالقمندي میزان به که است وجهی چند
. کندمی هاشار یادگیري براي، شانهايتواناي از يگیربهره

 مدرسی از نقل به ؛2013( لوندال و لرنر، لینچهاي یافته
 دهدمی نشان)، 1397، کوشکی و فرزاد، آبادي حجت
 عملکرد بر که است عواملی از یکی تحصیلی درگیري
 امور با که افرادي. دارد مثبت تاثیر انآموزدانش تحصیلی
 عنوان به را تحصیلی درگیري باید دارند سروکار آموزشی
 و بسنجند آموزشی حرفۀ در چشمگیر و مهم جزء یک

                                                
3. Academic Engagement 

 تحصيلي خودکارآمدی

 عملکرد تحصيلي

 اهداف پيشرفت 

 درگيری تحصيلي

 انگيزش تحصيلي

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
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 از نقل به ؛2003، 2004( همکاران و فردریک. کنند ارزیابی
 و عاطفی، شناختی ابعاد گویند)، می2019، هان و باي

 و کنندنمی کار جداگانه طوره ب، تحصیلی درگیري رفتاري
  . گذارندمی تاثیر یکدیگر بر فعاالنه و متقابل بطور
ت به توجه با انآموزدانش تحصیلی عملکرد اهمی ،
. است داده نشان را متفاوتی نتایج گذشته تحقیقاتهاي یافته
 ازاي نمونه که باال تحقیقات نتایج به توجه با پژوهش این

، کند مشخص است صدد در، است نوع این از یهایپژوهش
 اهداف همچون( انگیزشیهاي متغیر، موجود شرایط در

 و تحصیلی خودکارآمدي، تحصیلی انگیزش، پیشرفت
 اثر و ؟کدامند تحصیلی عملکرد بر اثرگذار) تحصیلی درگیري
 مطالعه تحصیلی عملکرد روي همزمان طور هب، را آنها کلی
 موجود تجربی و نظري پیشینه اساس بر و بنابراین ؛دکن
 مفهومی مدل عنوان به را مدلی، متغیرها روابط بارهدر

  . کند انتخاب) 1 شکل( پژوهش
  

  روش
 شیوه لحاظ از و کاربردي، هدف نظر از حاضر پژوهش روش

 یابیمدل روش به همبستگیهاي پژوهش نوع از، گردآوري
  .است ساختاري معادالت

مشغول به  آموزان پسرجامعه پژوهش شامل کلیه دانش
در ، فیزیک -ریاضی در پایه دهم و یازدهم در رشتهتحصیل 
 - 1398در سال تحصیلی ، شهر تهران دولتیهاي دبیرستان

پس از کسب اجازه از سازمان آموزش و پرورش بود.  1397
شهر تهران براساس گزارش معاونت پژوهش آن سازمان 

یاد شده در مناطقی که به هاي آموزان پایهتعداد دانش
) انتخاب 15، 13، 5، 3صورت تصادفی (شامل مناطق، 

حجم نمونه بر اساس نظر ) بود. 1نفر (جدول  4148شدند، 
هاي کفایت اندازههاي ارزیابی بارهکه در ١کامري و لی

را  500نمونه با حجم ، مختلف نمونه براي تحلیل عاملی
ترجمه  ؛2006گارینو،  دانند (میرز، گامست وخیلی خوب می

انتخاب شد. بر اساس روش )، 1391پاشا شریفی و دیگران، 
از هریک از  ايمرحلهچند اي هي تصادفی خوشگیرنمونه

چهار منطقه انتخاب شده، به تصادف یک مدرسه و از هر 
مدرسه، چهار کالس (از هر پایه دو کالس) بصورت 

                                                
1. Camrey & Lee 

ها به السآموزان آن کتصادفی انتخاب شد و تمامی دانش
ها، عنوان نمونه انتخاب شدند؛ در نهایت بعد از پاالیش داده

  آموز انتخاب و وارد تحلیل شد. نفر دانش 470
  

آموزان بر حسب پایه در مناطق نمونه شهر دانش 2تعداد .1 جدول
  تهران

  پایه یازدهم   پایه دهم  اسامی مناطق
  357  369  سه
  1060  960  پنج

  280  247  سیزده
  437  438  پانزده

  4148  جمع کل
  

  سنجشهاي ابزار
 عملکرد ارزشیابی براي تحصیلی: عملکرد شاخص) الف

 از یک هر دوم نوبت پایانی ارزشیابی نمرة از، تحصیلی
هاي درس در یازدهم و دهم پایه در نمونه انآموزدانش
 که است ذکر به الزم. شد استفاده فیزیک و هندسه، ریاضی
 به اول تحصیلی عملکرد سنجش براي افراد دروس نمره
 هر براي بنابراین و شد تبدیل T نمره به سپس و Z نمره
 نمره یک فیزیک و هندسه، ریاضیهاي درس در آموزدانش

  . شد تحلیل وارد که آمد دست به استاندارد
 اهداف نامهپرسش :پیشرفت اهداف نامهپرسش) ب
 از نقل به ؛1998( ٣همکاران و میگلی توسط پیشرفت
 سه شامل نامهپرسش این شد؛ تدوین)، 1393، کارشکی
 -رویکردي اهداف، ماده 6 با تبحري اهداف مقیاسِ خرده

 ماده 5 با عملکردي -اجتنابی اهداف و ماده 7 با عملکردي
، نامهپرسش این به دهندگانپاسخ. است ماده 18 و

 1 از، ايدرجه 5 یلیکرت مقیاس یک روي را خودهاي پاسخ
 بنديدرجه موافقم کامال براي 5 تا مخالفم کامال براي
هاي ماده، تبحري اهداف به متعلق 6 تا 1هاي ماده. کنندمی

هاي ماده و رویکردي - عملکردي اهداف به متعلق 13 تا 7
. است اجتنابی – عملکردي اهداف به متعلق 18 تا 14

 الزم. است 90 تا 18 پیشرفت اهداف نمره حداکثر و حداقل
                                                

ریزي نیروي انسانی اداره کل آموزش و پرورش منبع معاونت پژوهش و برنامه. 2
   شهر تهران

3. Miguel et al 
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 به ماده 18 این از 13 شماره گویه فقط که است ذکر به
، اياژه، خرازي. است شده گذارينمره معکوس صورت
 پژوهش نتایج با همسو)، 1387( کارشکی و طباطبایی قاضی
 نامهپرسش که دادند نشان)، 1998( همکاران و میدگلی
 برخوردار قبولی قابل درونی همسانی از پیشرفت اهداف
 انهاي مقیاس خرده براي را کرونباخ آلفاي ضرایب و است
 یباضر پژوهش این در. کردند محاسبه 87/0 تا 76/0 بین
، تبحري اهداف مقیاس خرده سه براي، کرونباخ آلفاي

 برابر ترتیب به عملکردي - اجتنابی و عملکردي -رویکردي
 کل براي و a=712/0و a ،828/0=a=833/0 با

 براي. است آمده دست به a=822/0 با برابر مقیاس
 بار دلیل به 13 ماده حذف از پس نامهپرسش روایی محاسبه
 نتایج، تاییدي عاملی تحلیل اجراي در، کم عاملی
 پیشرفت اهداف نامهپرسش مدل برازشهاي شاخص

  . است داده نشان را مطلوبی برازش)، 4 جدول(
 :)AMS1( تحصیلی انگیزش نامهپرسش) ج
 ؛1992( 2همکاران و والرند را تحصیلی انگیزش نامهپرسش

، فر محمدي و بوگر رحیمیان، پسند طالع، ربانی از نقل به
 خرده سه شامل نامهپرسش این. کردند تدوین) 1396
 12 با درونی انگیزش، ماده 12 با بیرونی انگیزش مقیاس
 انگیزش نامهپرسش. است ماده 4 با انگیزگیبی و ماده

 این. شد ساخته گريخودتعیین نظریۀ اساس بر تحصیلی
 این به دهندگانپاسخ و دارد ماده 28 نامهپرسش
 7 یلیکرت مقیاس یک روي را خودهاي پاسخ، نامهپرسش
 تا نیستم موافق براي 5 تا هستم موافق براي 1 از، ايدرجه

 حداکثر و حداقل. کنندمی بنديدرجه موافقم کامال براي 7
 طالع، ربانی. است 196تا  28 تحصیلی انگیزش مقیاس نمره
 نتایج با همسو)، 1396( فر محمدي و بوگر رحیمیان، پسند

 آلفاي ضریب که)، 1992( همکاران و والرند پژوهش
 آلفاي ضریب، دادند نشان 88/0 را مقیاس کل براي کرونباخ
 بدست 86/0 را تحصیلی انگیزش مقیاس کل براي کرونباخ
 قابل درونی همسانی از نامهپرسش دادند نشان و آوردند
 خرده براي را کرونباخ آلفاي ضریب و است برخوردار قبولی
، 89/0 درونی انگیزش براي ترتیب به آنهاي مقیاس
 در. کردند گزارش 84/0 انگیزگیبی و 85/0بیرونی انگیزش

                                                
1. Academic Motivation Scale 
2. Vallerand et al 

 تحلیل روش از ابزار این روایی تعیین براي پژوهش این
 وزن دلیل به 8 ماده نتیجه در که شد استفاده تاییدي عاملی

 کردن اضافه با و شد حذف مدل در پایین بسیار رگرسیونی
 مقیاس قبول قابل برازش از مدل خطاها بین کواریانس
 ضریب همچنین؛ )4، جدول( شد برخوردار تحصیلی انگیزش
 به تحصیلی انگیزش هايمقیاسخرده براي کرونباخ آلفاي
 و 86/0بیرونی انگیزش، 89/0 درونی انگیزش براي ترتیب
 کرونباخ آلفاي ضریب مقیاس کل براي و79/0 انگیزگیبی
  . شد محاسبه 89/0

 و کودکان تحصیلی خودکارآمدي نامهپرسش) ح
 و کودکان خودکارآمدي نامهپرسش :)٣C–SEQ( نوجوانان
، طهماسیان از نقل به؛ 2001( ٤موریس توسط نوجوانان

 نوجوانان و کودکان خودکارآمدي حس ارزیابی براي) 1391
 هیجانی و تحصیلی، اجتماعی خودکارآمدي حیطه سه در

 در که تحصیلی خودکارآمدي آزمونخرده. است شده تهیه
 نامهپرسش ماده 8 شامل، است رفته کار به پژوهش این

 به دهندگانپاسخ. است نوجوانان و کودکان خودکارآمدي
 یلیکرت مقیاس یک روي را خودهاي پاسخ، نامهپرسش این

 و کنندمی بنديدرجه زیاد خیلی 5 تا اصال 1 از، اي درجه 5
. است 40تا  8 تحصیلی خودکارآمدي نمره حداکثر و حداقل

 که) 2001( موریس پژوهش نتایج با همسو طهماسیان
 نشان 87/0 را تحصیلی کارآمدي خود مقیاس خرده پایایی
 روش با را تحصیلی خودکارآمدي مقیاس خرده پایایی داد؛
 براي پژوهش این در. داد نشان 74/0 آن کرونباخ آلفاي
 استفاده تاییدي عاملی تحلیل روش از ابزار این روایی تعیین
 قابل عاملی بار مقیاس این ماده 8 هر آن نتیجه در که شد

 کرونباخ آلفاي ضریب همچنین ؛داشتند) 4، جدول( قبولی
  . شد محاسبه 74/0مقیاس این براي
 براي انگیزشی راهبردهاي نامهپرسش) چ

 انگیزشی راهبردهاي نامهپرسش :)٥MSLQ( یادگیري
 کیجی مک و گارسیا، اسمیت، پینتریچ توسط یادگیري براي

 81، ابزار این. شد تدوین)، 1386، عابدینی از نقل به؛ 1991(
هاي راهبرد و انگیزشیهاي راهبرد ارزیابی براي ماده

. دارد دبیرستانی انآموزدانش و دانشجویان در یادگیري
                                                
3. Self–Efficacy Questionnaire –Children (SEQ-C) 
4. Muris 
5. Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
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هاي عادت درباره اطالعاتی که بود این نامهپرسش هدف
 براي انآموزدانش یادگیري و انگیزشیهاي مهارت، مطالعه
 براي پژوهش این در. کند آوريجمع مدرسه تکلیف
 ارزشهاي مقیاس از فقط تحصیلی درگیري گیرياندازه
 داراي بسط، ماده 4 داراي ذهنی مرور، ماده 6 داراي تکلیف

 داراي تالش به یدهنظم، ماده 4 داراي یدهسازمان، ماده 6
  . شد استفاده ماده 4 داراي طلبیکمک و ماده 4

 و استاي هگزین هفت نوع از نامهپرسش این
 لیکرت طیف یک اساس بر آنهاي ماده به انآموزدانش
 پاسخ) 7موافقم= کامال تا 1نیستم= موافق( ايدرجه هفت
 196 تا 28 تحصیلی درگیري نمره حداکثر و حداقل. دادند
 به سوال 28 این از ماده 3 که است ذکر به الزم. است
 و 23، 21هاي ماده( شوندمی گذارينمره معکوس صورت

 و پینتریچ پژوهش نتایج با همسو) 1386( عابدینی. )25
 با را نامهپرسش این درونی همسانی که) 1991( دیگروت
 قرار ارزیابی مورد کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه از استفاده
 براي ترتیب به را ضرایب این مقدار و اندداده
، بسط، ذهنی مرور، تکلیف ارزش هايمقیاسخرده

، 90/0 با برابر طلبیکمک و تالش تنظیم، دهیسازمان
 نیز او، اندکرده گزارش 52/0 و 69/0، 64/0، 76/0، 69/0

 ضریب روش با را تحصیلی درگیريهاي مقیاسخرده پایایی
، 76/0 تکلیف ارزش هايمقیاسخرده براي کرونباخ آلفاي
 یدهنظم، 78/0 دهیسازمان، 67/0 بسط، 68/0 ذهنی مرور
  . داد نشان 77/0 طلبیکمک و65/0

 درگیري نامهپرسش روایی تعیین براي پژوهش این در
 در که شد استفاده تاییدي عاملی تحلیل روش از تحصیلی

  )n= 470( هاي پژوهشهاي توصیفی متغیرویژگی .2جدول 
  کشیدگی  کجی  انحراف استاندارد  میانگین  بیشینه  کمینه  

 .016 - .180 24,98364 116,2745 182,00 41,00 درگیري تحصیلی
 .146 - .466 7,00066 25,5681 42,00 6,00 ارزش تکلیف
 - .259 - .170 5,00411 17,4489  28,00 4,00 مرور ذهنی

 - .304 - .173 7,58601 25,7979 42,00 6,00 دهیبسط
 - .584 - .143 5,55932 16,2809 28,00 4,00 سازماندهی

 .002 - .308 3,73457 13,5277 21,000 3,00 دهینظم
 - .143 - .563 4,10958 14,6511 21,00 3,00 طلبیکمک

 - .098 - .386 5,24201 28,4936 40,00 12,00 خودکارامدي تحصیلی

 - .033 - .372 5,13327 18,6234 30,00 6,00 اهداف تبحري
 - .436 - .041 4,27191 15,6638 25,00 5,00 اهداف اجتنابی

 .118 - .673 5,15554 22,3426 30,00 6,00 اهداف رویکردي
 .026 - .380 14,16004 53,6447 84,00 13,00 انگیزش درونی
 .445 - .740 13,74557 60,2298 84,00 12,00  انگیزش بیرونی

 - .541  .299 5,14379 14,3830 28,00 4,00  انگیزگیبی

 .082 - .548 4,31966 13,38 20,00 00. 0  نمره درس ریاضی

 .281 - .786 4,37643 13,98 20,00 00. 0  نمره درس هندسه

 - .365 - .377 4,30978 13,04 19,75 25. 0  نمره درس فیزیک

 0,082 - 0,548  10,00  50,00  65,32  02. 19  نمره استاندار درس ریاضی

 0,281 - 0,786 10,00  50,00  63,76  06. 18  نمره استاندار درس هندسه

 - 0,365 - 0,377  10,00  50,00  66,15  33. 20  نمره استاندار درس فیزیک
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 بسیار رگرسیونی وزن داراي که 25 و 21هاي ماده نتیجه
 کواریانس کردن اضافه با و شدند حذف مدل در بودند پایین
 شد برخوردار قبولی قابل برازش از مدلهاي خطا بین

 براي کرونباخ آلفاي ضریب، عالوهبه؛ )4، جدول(
، 71/0 ذهنی مرور، 83/0 تکلیف ارزش هايمقیاسخرده
 و 55/0 یدهنظم، 77/0 دهیسازمان، 81/0 دهیبسط
 ضریب مقدار. داد نشان را 65/0 همساالن از طلبیکمک
 با برابر درگیري نامهپرسش کلی براي کرونباخ آلفاي

219/0=a فقط، پژوهش این در، است ذکر به الزم. است 
 طبق آنها کلی اثر میزان يگیراندازه براي، هاابزار این از

 استفاده انآموزدانش تحصیلی عملکرد بر پیشنهادي مدل
  . شد

  
  هایافته
 انحراف، میانگین( توصیفی آمارهاي روش کمک بهها داده

 استنباطی آمار ادامه در و) درصد و فراوانی، استاندارد
 توسط) ساختاري معادالت یابیمدل و پیرسون همبستگی(

، زیر قرار به 24verAMOS و 24verSPSSهاي افزارنرم
 . شدند تحلیل

 توصیفی هايشاخص ابتدا، بودن نرمال بررسی هدف با
 همان ؛است شده گزارش 2 جدول در پژوهش متغیرهاي

 از کشیدکی و کجی دامنه مقدار، شودمی مشاهده که طور
 نتیجه توانمی عبارتی به ؛نیست فراتر +2 تا -2 سطح
 و نیستند چشمگیري کشیدگی و کج دارايها داده که گرفت
  . دارند قرار نرمال آستانه در

 همبستگی میزان که دهدمی نشان 3 جدول مندرجات
 در امر این و است متفاوت یکدیگر با پژوهشهاي متغیر
 این هم پژوهش نتایج در و است مشهود جدول نمرات
 ذکر به الزم. است داده نشان را خود اثر همبستگی میزان

 و هندسه، ریاضی در تحصیلی عملکرد نمرات که است
 به سپس و z به ابتدا، مدل به شدن وارد از قبل فیزیک
 تبدیل 10 معیار انحراف و 50 میانگین با T استاندارد نمرات
  . شدند

 بررسی، شودمی مشاهده 4 جدول در که طور همان
 با، احتمال بیشینه پژوهشهاي داده با، فرضی مدل برازش
هاي نامهپرسش تمام و شد انجام اموس افزارنرم از استفاده
هاي شاخص از حاصل نتایج. داشتند مطلوبی برازش پژوهش
 در پژوهشهاي نامهپرسش ساختاري معادالت مدل برازش
   است: آمده 4 جدول

   )n=٤٧٠( بین متغیرهاي پژوهش ماتریس همبستگی .3جدول 
 ۱۱         ۱۰          ۹            ۸            ۷            ۶            ۵            ۴              ۳             ۲            ۱متغيرها            

  ۱خودکارآمدی   
  ١     /0 ٢٨٥اهداف تبحری  

  ١       /٣٧٦0   /٢٩٣0اهداف رويکردی 
  ١       -/٣٢١0    - /١٣٥0    - /٠١٤0اهداف اجتنابی   

  ١            248/0**  433/0**     641/0**     265/0**انگيزش درونی
  ١           747/0**    328/0*     524/0     **  521/0**     273/0**انگيزش بيرونی

  ١      067/0 *      117/0*   109/0**     189/0**        176/0**    345/0**    بی انگيزگی 
      ١         -156.0 **   -229.0    *0  .622   **-529.0*   0 .424**   0 .637   **329/٠ * *درگيری تحصيل

  ١        0 .149**    0  .156**    0 .115*    0  .117*   0 .007         ۰ .107*    0 .150**      0 .290*       نمره رياضی
  ١       0 .754**  0 .090      0 .216**  0 .083    0 .086    0 .013     0 .082     0  .120**        0 .273**نمره هندسه 
     ١       0 .657** 0 .744**  0 .132** 0 .149**  0 .112*    0 .099*  0 .026      0 .139**   0 .114**          .330**نمره فيزيک 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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 به توجه با مدل بودن مناسب و برازش بررسی به ابتدا
، تحصیلی کارآمديخود بین تحصیلی درگیري میانجی نقش

 استاندارد نمرات با پیشرفت اهداف و تحصیلی انگیزش
 5 جدول در که طور همان و شد پرداخته تحصیلی عملکرد

. است برخوردار مطلوبی برازش از مدل، شودمی مشاهد
 محدوده شودمی شاهدم نیز 2 شکل در که طور همان

 دامنه و 93/0 تا -13/0 از شده استاندار ضرایب بارگذاري
SMC هاي مقیاس نتایج همچنین است؛ 84/0 تا 08/0 از

  گیرياندازه هاينتایج مربوط به برازش مدل .4جدول 
  مقدار                        هاي برازش                   شاخص

  تحصیلی اهداف پیشرفت            انگیزش           خودکارآمدي      درگیري                                   
   x2      (193.026          568/694           33,640       595.364آزمون مجذورکاي(

                0.000 . 0.006               0.000              0.000            سطح معناداري         
  274                         16      318                  111        درجه آزادي                 

cmin/df                 1.739             1,790                 2.102 2.172        
NFI                           0/926           8900/     0/954 0/900       

   CFI                     0/967               950/0                .974 0             927/0  
        IFI                         9790.               9500. 0.975              0.928          
          RMSEA             0.040                0.041 0.048                    .0500 

عملکرد تحصیلی با حضور  با ساختاري براي اثر اهداف پیشرفت، انگیزش تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی مدل پیشنهادي معادالت .2 شکل
 نقش میانجی درگیري تحصیلی
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 طور همان داد نشان) GOF( برازشهاي شاخص از آماري
 Chi-square χ2 (df=106) اسکور کاي که

 cmin/df مقدار، بود معنادار. 000 سطح در 369.168=
 CFI( مقایسه اصالح شاخص. است 3,483 با برابر هم

 90,0 از بیشتر زیرا است؛ پذیرفتنی که است (0.926=
 آستانه در که است. = NFI)90,0( رمقدا نینچهم. است
 مناسب برازش یک دادن نشان براي 90,0 یعنی قبول قابل
 هم برازش نیکویی شاخص یا) GFI =0,913( مقدار. است
 جذر همچنین. دهدمی نشان را مدل بودن قبول قابل

 RMSEA = 0/073)( تقریبی خطاي مجذورات میانگین
هاي شاخص نتایج. دارد مدل قبول قابل برازش از نشان
  . دید توانمی 5 جدول در را برازش
 نتیجه توانمی ،برازشهاي شاخص نتایج به توجه با
، پیشرفت اهداف بین ساختاري معادالت مدل گرفت
 نمرات با تحصیلی خودکارآمدي و تحصیلی انگیزش
 درگیري میانجی نقش حضور با تحصیلی عملکرد استاندارد
 2 شکل در که است برخوردار قبولی قابل برازش از تحصیلی

  . دید توانمی
 روش سه پژوهش این در میانجی متغیر اثر آزمون براي
 روش و سابل آزمون روش، کنی و بارون روش ؛دارد وجود
 را استرپ بوت)، 1990( 2استین و بولن. ١استرپینگ بوت
 مستقیم غیرهاي روش اثر بررسی براي که دانندمی روشی
 از، دارد وجود میانجی متغیر پژوهش در وقتی. رودمی کار به
ها میانجی بین روابط بررسی براي توانمی روش این

 بر که است این در روش این برتري همچنین کرد؛ استفاده
 روش این در، سابل آزمون و کنی، بارونهاي روش خالف
 مستیقم غیر و مستقیم مسیرهاي تمام، نتایج استخراج براي
 باالتري دقت از و شودمی استخراج همزمان صورت به

                                                
1. Bootstarp 
2. Bollen & Stine 

 اثر میزان محاسبه با میانجی تحلیل با و است برخوردار
 مدل، نتایج درباره 5مستقیم غیر اثر و 4مستقیم اثر، 3کامل
 . گیردمی قرار قضاوت مورد

 مستقیم تاثیر یا کامل تاثیر مدل این کامل: اثر .1

 حضور بدون) y( وابسته متغیر بر) x( مستقل متغیرهاي
  . است میانجی متغیر

 x متغیر غیرمستقیم اثر یک :غیرمستقیم اثر .2
 و X بین رابطه. M میانجی متغیر یک طریق از y روي

Y که است مستقیم غیر وقتى X علت M و است M 
  . دارد اثر Y در خود نوبه به نیز

 y روي X متغیر مستقیم اثر یک مستقیم: اثر .3
  . دارد وجود نیز M متغیر که زمانی

 اهداف، شودمی مشاهده 6 جدول در که طور همان
 داراي تحصیلی عملکرد استاندارد نمرات با پیشرفت
 و) Total effect=0. 121, p>0. 05( اثرکامل

 اثر و) direct effect=0. 542, p>0. 05( اثرمستقیم
 .Indirect effect= -0. 420, p>0( مستقیم غیر
 در که معناست بدان نتایج این. است معنادار غیر) 05
 جزئی میانجی، مستقیم غیر، مستقیم اثر گونه هیچ اینجا
 استاندارد نمرات با پیشرفت اهداف بین کامل میانجی یا

 درگیري يگرمیانجی حضور با تحصیلی عملکرد
  . ندارد وجود تحصیلی
 با تحصیلی کارآمدي خود بین رابطه بررسی، ادامه در
 يگرمیانجی حضور با تحصیلی عملکرد استاندارد نمرات
 Total( کامل اثر داراي، داد نشان تحصیلی درگیري

effect= 0. 347, p<0. 05 (مستقیم اثر و )direct 
effect=0. 330, p<0. 05 (اما است؛ معنادار 

                                                
3. Total Effect 
4. Indirect Effect 
5. Direct Effect 

  هاي برازش مدل معادالت ساختاريشاخص .5جدول 
Chi-square DF P cmin/df GFI  NFI CFI RMSEA 

168/369 106 000/0 483/3 913/0 900/0 926/0 073/0  
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 .Indirect effect=0. 016, p>0( اثرغیرمستقیم
  . است شده گزارش معنادار غیر) 05

 نوع یک ما فقط اینجا در که گرفت نتیجه توانمی
 است نتوانسته تحصیلی درگیري و داریم مستقیم اثر

 خودکارآمدي بین بینیپیش و تبیین در میانجی نقش
 نشان را تحصیلی عملکرد استاندارد نمرات با تحصیلی

 نمرات با تحصیلی انگیزش بررسی در و آخر در. دهد
 Total( کامل اثر داراي تحصیلی عملکرد استاندارد

effect=-0.098, p>0.05 (مستقیم اثر و )direct 
effect= -0.228 , p>0.05 (مستقیم غیر اثر و 

)Indirect effect= 0.190, p>0.05 (معنادار غیر 
  . است
، مستقیم اثر گونه هیچ، اینجا، دهدمی نشان تایجن
 انگیزش بین کامل میانجی یا جزئی میانجی، مستقیم غیر

 حضور با تحصیلی عملکرد استاندارد نمرات با تحصیلی

  . ندارد وجود تحصیلی درگیري يگرمیانجی
  
  و بحث گیرينتیجه
ی مدلی ارائه حاضر پژوهش هدف  روابط تبیین براي علّ
 خودکارآمدي و پیشرفت اهداف، تحصیلی انگیزش بین

 عملکرد با تحصیلی درگیري يگرمیانجی با تحصیلی
. بود فیزیک – ریاضی رشته انآموزدانش در تحصیلی
، پیشرفت اهداف(هاي نامهپرسش داد نشان نتایج

 درگیري و تحصیلی خودکارآمدي، تحصیلی انگیزش
 عاملی تحلیل انجام از پیش پژوهش این) تحصیلی

                                                
1. Indirect Effct 
2. Dirrect Effect 
3. Total Effect 
4. NO Effect 

 جمله از تاییدي عاملی تحلیلهاي فرض پیش تاییدي
. است شده بررسی متغیره چند پرتهاي داده بودن نرمال
 که مطلوبی برازش از پژوهشهاي متغیرهاي مدل تمام
 . بودند برخوردار، شودمی مشاهده 4 جدول در

 مدل برازشهاي شاخص، داد نشان 5 جدول نتایج
 همان. دارد قرار قبولی قابل دامنه در ساختاري معادالت

 اهداف، شودمی مشاهده 2 شکل و 6 جدول در که طور
رد سه با( پیشرفت  اهداف، تبحري اهداف مقیاس خُ
 حضور با تحصیلی عملکرد با) اجتنابی اهداف و رویکردي
 اثر و کامل اثر داراي تحصیلی درگیري يگرمیانجی
 نتایج این ؛است معنادار غیر، مستقیم غیر اثر و مستقیم
 غیر، میمستق اثر گونه هیچ اینجا در که معناست بدان

 اهداف بین کامل میانجی یا جزئی میانجی، مستقیم
 يگرمیانجی حضور با تحصیلی عملکرد با پیشرفت
 که مطالعاتی با یافته این. ندارد وجود تحصیلی درگیري

 نمرات و تبحري هدفی يگیرجهت بین رابطه بررسی به
 همبستگی، اندپرداخته دبیرستانی انآموزدانش

 ؛1996، همکاران و میلر(اند نکرده پیدا چشمگیري
 و کارشکی از نقل به؛ 1997، اسکالویک ؛2000، پینتریچ
 بعضی در تحقیقات با. است سوهم)، 1396، محسنی
 دسته ب رااي هرابط)، 2001، آردان و میدگلی( مطالعات
 و کارشکی( ندارد خوانیهم تحقیق این با که اندآورده

 باقري و کیامنش، جمالیهاي یافته. )1396، محسنی
 عملکرد بر پیشرفت اهداف که داد نشان)، 1396(

. نیست همسو تحقیق این نتایج با و دارد تاثیر تحصیلی
 و جمالی از نقل به ؛1996( هاراکیویکس و الیوت

 اهداف متغیر دو نداشتن ارتباط بر)، 1396، همکاران
هاي یافته با که کردند اذعان تحصیلی عملکرد و پیشرفت

 . است همسو پژوهش این

  غیر مستقیم بین متیغرها و نتیجه اثر میانجی درگیري تحصیلی اثر م واثر کامل، اثر مستقی .6 جدول

 مستقل متغیر  ) p( 3کامل اثر ) p( 2مستقیم اثر ) p( 1مستقیم غیر اثر نتیجه

 تحصیلی عملکرد         پیشرفت اهداف  121/0)672/0( 542/0)751/0( - 420/0)843/0(  4اثر بدون

  تحصیلی عملکرد          خودکارآمدي  347/0)015/0( 330/0)031/0( 016/0)991/0(  مسقیم اثر

  تحصیلی عملکرد       تحصیلی انگیزش  - 098/0)697/0( - 288/0)665/0( 190/0)859/0(   اثر بدون
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 خودکارآمدي بین رابطه دهدمی نشان پژوهش نتایج
 درگیري يگرمیانجی حضور با تحصیلی عملکرد با

. است معنادار مستقیم اثر و کامل اثر داراي تحصیلی
 با خودکارآمدي بین اثر تایید به بسیاري تحقیقات
 محسن تحقیق همچون ؛اندپرداخته تحصیلی عملکرد

 و کرامتی تحقیق؛ )1386( کیامنش و حجازي، پور
 پورشافعی و اسدي بنی تحقیق؛ )1383( شهرآراي

 ترجمه ؛2002( شانک، پینتریچ تحقیق؛ )1391(
 عیسی تحقیق و زاده اشرف تحقیق؛ )1396، شهرآراي
 اینهاي یافته با که) 1397( منیع میکائیلی و زادگان
) 1396( سواري تحقیقاتهاي یافته. است همسو تحقیق

 اینهاي یافته با)، 1396( آهنگ امیراحمدي و اسالمی و
 به؛ 2010( بندورا است ذکر به الزم. نیست همسو تحقیق
 خودکارآمدي، گوید) می1395، پور سعدي از نقل
 و او بیشتر تالش، آموزدانش تکالیف انتخاب بر تواندمی

 تاثیر خودکارآمدي. گذارد اثر وي پیشرفت و پایداري
 آن اثر تنها موفقیت ولی ؛دارد فرد موفقیت بر مهمی
 و دانش که صورتی در، باال خودکارآمدي صرف. نیست
 منجر شایسته عملکرد به، نباشد موجود الزم مهارت
 با تحصیلی عملکرد با خودکارآمدي بین رابطه. شودنمی
 غیر اثر داراي تحصیلی درگیري يگرمیانجی حضور
 غالمهاي یافته با یافته این ؛است معنادار یرغ مستقیم
. است همسو) 1391( آذر خضري، حجازي، لواسانی علی
 اثر نوع یک ما فقط اینجا در که گرفت نتیجه توانمی

 نقش است نتوانسته تحصیلی درگیري و داریم مستقیم
 تحصیلی خودکارآمدي بین یبینپیش و تبیین در میانجی

  . باشد داشته تحصیلی عملکرد با
رد سه( تحصیلی انگیزش داد نشان نتایج، پایان در  خُ
 با) انگیزگیبی و بیرونی انگیزش، درونی انگیزش، مقیاس
 غیر اثر و مستقیم اثر و کامل اثر داراي تحصیلی عملکرد
 اینجا در که معناست بدان این است؛ معنادار غیر، مستقیم
 یا جزئی میانجی، مستقیم غیر، مستقم اثر گونه هیچ

 تحصیلی عملکرد با تحصیلی انگیزش بین کامل میانجی
 این ندارد؛ وجود تحصیلی درگیري يگرمیانجی حضور با

، پینتریچ؛ )1999( 1گارسیا و پینتریچهاي یافته با یافته

                                                
1. Garcia 

 تحقیقات در که) 1992( 3کیچی مک و گارسیا، 2اسمیت
 مرور( سطحی شناختی درگیري بین دادند نشان خود
 نقل به( ردندا وجود ايرابطه تحصیلی عملکرد و) ذهنی
، لواسانی علی غالم و است همسو) 1386، عابدینی از

 نشان خود تحقیقات در)، 1391( آذر خضري، حجازي
 و دهیبسط( عمیق شناختی درگیري مستقیم اثر، دادند

 و است غیرمعنادار رابطه تحصیلی عملکرد بر) سازماندهی
 . است همسو پژوهش اینهاي یافته با

 متغیرهاي اثر که داد نشان هایافته کلی طور به
 درگیري میانجی متغیر وجود با حتی انگیزشی و شناختی
 هیچکدام، تحصیلی خودکارآمدي استثناي به، تحصیلی
 دارندن انآموزدانش تحصیلی عملکرد در چشمگیري سهم
 خودکارآمدي متغیر تاثیر به مربوط اثر بیشترین و

 به الزم. است) درصد 35( تحصیلی عملکرد بر تحصیلی
هاي ویژگی به توجه با دیگري جانبی عوامل، است ذکر

 فردي شرایط همچون پژوهش نمونه شناختیجمعیت
 امید، بلوغ دوران در آنها گرفتن قرار نظر از انآموزدانش
 شرایط و التحصیالنفارغ بیکاري میزان و آینده به

 تورم اثر در آنهاهاي خانواده اجتماعی - اقتصادي
- 98 تحصیلی سال( زمانی موقعیت آن در که اقتصادي

 شد انجام آن در پژوهش این کهاي هجامع در) 1397
 به انآموزدانش دهیپاسخ در احتمال به که داشته وجود
 به تواندمی امر این و گذاشته تاثیر پژوهشهاي پرسش
  . کند جلوگیري نتایج پذیريتعمیم از احتمال

 که است آن حاضر مطالعه محدودیت نخستین
 دهمهاي پایه پسر آموزاندانش روي فقط حاضر پژوهش

 آن نتایج، بنابراین ؛است شده انجام دبیرستان یازدهم و
 سایر آموزاندانش و دختر آموزاندانش به تعمیم قابل
 این دیگر محدودیت. نیست تحصیلی هايپایه و مقاطع
 تهران شهر دولتی مدارس در حاضر پژوهش که است

 تعمیم قابلیت آن هايیافته بنابراین و تاس گرفته صورت
، شاهد، غیرانتفاعی مدارس نظیر مدارس دیگر انواع به

 محدودیت. ندارد را غیره و درخشان استعدادهاي مراکز
 گردآوري چون اینکه از است عبارت حاضر پژوهش دیگر
 رو این از بود؛ خودگزارشی صورت به، پژوهشهاي داده

                                                
2. Smith 
3. McKeachie 
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 پژوهشگران به. شود انجام احتیاط با باید نتایج تفسیر
 برازش هايمدل در اینکه به توجه با شودمی پیشنهاد
 براي شده تبیین واریانس درصد، حاضر پژوهش در شده

 تبیین واریانس درصد این، است %35 تحصیلی عملکرد
 از غیر دیگري ترمهم عوامل که دهدمی نشان شده

 تحصیلی عملکرد متغیر یبینپیش در نیز خودکارآمدي
 شرایط که است مطلب این دهندة نشان و دارند نقش

) اقتصادي و اجتماعی، روانی( موجود محیطی
 متفاوت گذشته با پژوهش اجراي زمان در انآموزدانش
 همچون دیگر متغیرهاي به است الزم، احتمال به. است
 -  اقتصادي عوامل و) آینده به امید میزان( فردي عوامل

 درآمد میزان( اقتصادي موجود وضعیت همچون اجتماعی
 موجود وضعیت و) پژوهشهاي نمونههاي خانواده
 زمانی بازه آن در پژوهش کهاي هجامع) اشتغال( اجتماعی
 که شودمی پیشنهاد، بنابراین شود؛ توجه، شودمی انجام
هاي متغیر با همراه متغیرها این نقش بعدي تحقیقات در

 بررسی مورد آموزاندانش تحصیلی عملکرد در انگیزشی
 در اینکه به توجه با شودمی پیشنهاد همچنین. گیرد قرار
 به براي، شد استفاده کمی پژوهش روش از پژوهش این
 آزمایشیهاي پژوهش ازتر عمیقهاي یافته آوردن دست

 و تحصیل اهمیت به توجه با. شود استفاده هم آمیخته و
 فضاي ایجاد با معلمان، انآموزدانش یادگیري افزایش
 خودکارآمدي و توانایی، تالش به آموزشی مناسب
 رفتارها این تشویق با و کرده توجه خود انآموزدانش

 انآموزدانش تحصیلی افت از و دکنن تقویت را یادگیري
 معلمان شودمی پیشنهاد همچنین نمایند؛ جلوگیري خود
 شیوه در خودکارآمدي تاثیرگذار نقش به توجه با

 با، انآموزدانش برانگیختگی و کردن احساس، فکرکردن
 افزایش باعث درس درکالس مناسب شرایط ایجاد

 در انآموزدانش تا شوند خود انآموزدانش خودکارآمدي
 بیشتري پافشاري و کوشش خود درسی تکالیف انجام
 تقویت با توانندمی مدارس مشاوران. باشند داشته

 باعث انآموزدانش به راهکار ارائه با توام خودکارآمدي
 شوند فعال خود فردي مشکالت حل به نسبت آنها دشون
 اینکه به توجه با. شود گرفته نهاآ تفاوتیبی جلوي و

 مسایل بارهدر خودکارآمدي میزان نظر از انآموزدانش
 آموزدانش یک است ممکن، هستند متفاوت مختلف
 تکلیف درانجام و باال خودکارآمدي، تکلیف یک درانجام
 معلمان بنابراین ؛باشد داشته یکم خودکارآمدي دیگر
 افزایش به موفق آموزشی تجربیات ایجاد با توانندمی

 با. کنند کمک دیگر تکلیف انجام در آنها خودکارآمدي
 مدارس مدیران، انآموزدانش خودکارآمدي تقویت هدف
 از دعوت طریق از، موفقهاي الگو معرفی با توانندمی

 از يگیربهره و مدرسه به تحصیل در موفق جوانان
 افت از پیشگیري باعث، انآموزدانش براي آنها تجربیات
 آن همراه اجتماعیهاي آسیب و تحصیل ترك، تحصیلی
  . شوند

 متون يریزبرنامه در تواندمی فرهنگیان دانشگاه
 و شناخت زمینه، عملی و نظري صورت به، معلمان درسی
ت به نسبتتر عمیق درك در انگیزشیهاي متغیر اهمی 

 فراهم را آمدي خودکار ویژهبه، انآموزدانش آموزش
 تقویت با توانندمی انآموزدانش والدین. آورد

 فعالیت به آنها عالقمندي باعث فرزندانشان خودکارآمدي
 نیز سیما و صدا. شوند آنها اجتماعی رشد و آموزشی

 هدف با آموزشیهاي سریال وها برنامه ساخت با تواندمی
 افزایش باعث جوانان و نوجوانان به مناسب الگوي ارائه

 اجتماعی و علمی، فکريهاي زمینه در آنها خودکارآمدي
 آموزش با توانندمی خانواده آموزش مدرسان. شود

 همچنین و اجتماعی و درسی درابعاد خودکارآمدي
هاي خانواده به آن تقویتهاي روش آموزش
 فراهم را آنها اجتماعی و درسی رشد زمینۀ، انآموزدانش
 کلیه از پژوهشگران وسیله بدین، پایان در. آورند
 نهایت حاضر پژوهش در کننده شرکت انآموزدانش

  . دارند را سپاسگزاري
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116 .  
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 مجتبی، ابوالمعالی خدیجه، آبادي حسن رضا حمید، فرزاد
  . تهران، رشد نشر، اول چاپ، عسگرآبادي حبیبی

. )1396( فریبرز، باقري علیرضا؛، کیامنش مرضیه؛، جمالی
لی فرسودگی، پیشرفت اهداف ساختاري الگوي و تحص 
 خود یادگیري گريمیانجی نقش بررسی تحصیلی: عملکرد
، کاربردي یشناسروان در پژوهش و دانش. بخشنظم
  82- 92: 68 شماره
 چاپ، سوم هزاره در تربیتی یشناسروان. )1396( الهه، حجازي
  . تهران، تهران دانشگاه انتشارات، اول
 رابطه ).1393( گلین، گرجی نژاد مهدي رمضان؛، زاده حسن

 و) انگیزشیبی و بیرونی، درونی( انگیزشی يگیرجهت بین
. انگلیسی زبان درس در انآموزدانش تحصیلی پیشرفت

  . 60- 38 :3 شماره، مدرسه یشناسروانۀ مجل
 اسحاق؛، بوگر رحیمیان سیاوش؛، پسند طالع زینب؛، ربانی

 اجتماعی بافت رابطه. )1396( محمدعلی، فر محمدي
هاي فرایندي اواسطه نقش تحصیلی: درگیري با کالس

 مجله، تحصیلیهاي هیجان و انگیزش، خود نظام
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  . 21 شماره، مجازي و
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، تهران در، نوجوانان افسردگی با تحصیلی خودکارآمدي
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 نقش بررسی. )1383( مهرناز، شهرآراي هادي؛، کرامتی

 فصلنامه، ریاضی عملکرد در شده ادراك خودکارآمدي
  103-115 : 10 شماره آموزشی نوآوري

. )1391( هیمن، آذر خضري، الهه، حجازي مسعود؛، لواسانی
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 و یادگیري راهبردهاي، پیشرفت اهداف، خودکارآمدي نقش
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 فصلنامه، تهران شهر ریاضی رشته متوسطه سوم سال

  . 9-  35: 16 شماره، آموزشی نوآوري
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