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  چکیده 

اجتماعی انگیزش و پیشرفت تحصیلی برنقش متقابل -هاي شناختینظریه

دراین پژوهش . متغیرهاي شخصی و بافتی در عملکرد تحصیلی تاکید دارند

اقتصادي خانواده به عنوان دو متغیر مهم - خودکارآمدي و وضعیت اجتماعی

آموزان دختر مورد بینی پیشرفت تحصیلی دانشی و بافتی موثر در پیششخص

       هاي آموزان دختر در رشته نفر از دانش500. اندمطالعه قرارگرفته

هاي شهر تهران انتخاب و مطالعه  فیزیک و علوم انسانی از دبیرستان-ریاضی

باورهاي مقیاس آموزان از خردهجهت ارزیابی خودکارآمدي دانش. شدند

 )MSLQ(خودکارآمدي پرسشنامه راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري 

استفاده شد، میزان تحصیالت، شغل والدین و درآمد خانواده نیز به عنوان 

معدل . آموزان مدنظر قرارگرفتاقتصادي دانش- هاي وضعیت اجتماعیشاخص

به عنوان آموزان در دروس اختصاصی   آنها در پایان سال تحصیلی نیز دانش

نتایج نشان داد که . شاخص پیشرفت تحصیلی آنان درنظر گرفته شد

بینی پیشرفت تحصیلی خودکارآمدي و رشته تحصیلی نقش معنادار در پیش

طور معنادار توانند بهکه تحصیالت و شغل پدر نمیآموزان دارند، درحالیدانش

ودکارآمدي و ده شد که خهمچنین مشاه. بینی کنندپیشرفت تحصیلی را پیش

آموزان اداري از پیشرفت تحصیلی این دانشهاي معنکنندهبینیپیش شغل مادر
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Abstract
Social-cognitive theories  on  motivation  and academic 
achievement emphasize the interactive effects of  Personal and 
contextual variables on the students' academic achievement. 
The main purpose of the present study was to investigate the 
predictive role of self- efficacy and socio-economic status as 
two important personal and contextual variables on student's 
academic achievement. 500 stuents were selected from among 
humanities and mathematics females students from Tehran high 
Schools. Subscales measuring, self- efficacy in the Motivational 
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) were used 
(Pintrich & De Groot;1994). Parents' Job, income and education 
were considered as indices of socio-economic status of students. 
The average of students' grade in five specific courses at the end 
of academic year was considered as index of student's academic 
achievement. Data was analyzed using confirmatory and 
exploratory factor analyses, cronbach's alpha coefficient and 
hierarchical regression analysis. Results indicated that students' 
self-efficacy and discipline has a significant effect on predicting 
Student's academic achievement. Father's job and education and 
mothers' education could not predict the student's academic 
achievement. Mother's job significantly predicted student's 
academic achievement.

Keywords: motivational belief, contextual feature, academic 
achievement
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  مقدمه

 جملـه موضـوعات     یادگیري، عملکرد و پیشرفت تحصیلی از     

هاي تعلـیم و    مهم و مورد توجه در روانشناسی پرورشی و موقعیت        

ــرديدرون(تربیتــی اســت کــه از عوامــل مختلــف شخــصی   و ) ف

ــوقعیتی  ــردي(مـ ــرون فـ ــت) بـ ــذیر اسـ ــدل. اثرپـ ــاي در مـ         هـ

 اجتماعی از انگیزش پیشرفت نیز بر نقش متقابل عوامل     -شناختی

ــه دنیــاي اجتمــاعی، فرای نــدهاي درونــی و شــناختی و مربــوط ب

شــود آمــوزان تاکیــد مــیباورهــاي انگیزشــی در پیــشرفت دانــش

در ایــن راســتا مــدل فراینــدي کانــل ). 2000ویگفیلــد و اکلــز، (

هایی اسـت کـه     در مورد انگیزش پیشرفت، از جمله مدل      ) 1990(

روابط پیچیده بـین متغیرهـاي فـردي و بـافتی مختلـف مـوثر در        

  . کندآموزان را مطرح میدانشپیشرفت یا عدم پیشرفت 

  

  

  

  

  

  

  1شکل 

   )1990(مدل مفهومی پیشرفت تحصیلی مطرح شده توسط کانل 

  

 از جملـه  مـدل       ، اجتماعی از انگیـزش    -هاي  شناختی  مدل

فـرض  سـه پـیش    بر )2002 (مطرح شده توسط پینتریچ و شانک     

ن ها نـشانگر ایـ    فرض در این مدل   اولین پیش . مبتنی هستند مهم  

 چندبعدي و پویا است و دومین فرض        ه یک ساز  ،است که انگیزش  

این است که انگیزش یک صفت یا ویژگی ثابت در فرد       ها  این مدل 

   قـرار  نیست و تحت تـاثیر موقعیـت، بافـت و حـوزه هـاي درسـی              

ها حـاکی از ایـن اسـت کـه          فرض این مدل  سومین پیش . گیردمی

شـناختی  هاي جمعیت ثیر فرهنگ، ویژگی  اانگیزش فرد هم تحت ت    

ثیر فراینــدهاي شــناختی او نظیــر اتــو شخــصیتی او و هــم تحــت

هاي انگیزشی تاثیرگذار بر پیشرفت     لذا سازه  .بخشی است خودنظم

 باورهـاي   : اجتمـاعی عبارتنـد از     -هاي شناختی   تحصیلی در مدل  

کـه از   خودکارآمدي، اسنادها، انگیزش درونی و اهـداف پیـشرفت،   

 انگیزشی خودکارآمـدي بیـشتر از همـه مـورد      يهامیان این سازه  

توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرارگرفته و نتایج تحقیقات نشان          

ارتبــاط را بــا پیــشرفت تحــصیلی دارد داده اســت کــه بیــشترین 

  ). ب2000، پینتریچ(

  یکــی از متغیرهــاي شخــصی تاثیرگــذار بــر1کارآمــديخود

هـاي  درسـال آموزان است کـه     یادگیري و عملکرد تحصیلی دانش    

هـاي روانـشناسی    نظران حـوزه  اخیر مورد توجه بسیاري از صاحب     

ــت   ــه اس ــت قرارگرفت ــیم و تربی ــی و تعل ــدورا . پرورش ) 1986(بن

شـان بـراي    هـاي خودکارآمدي را قـضاوت افـراد درمـورد توانـایی         

دهی و اجراي یک سلسله کارها جهـت رسـیدن بـه انـواع              سازمان

آمـوزان  گاه بنـدورا دانـش    از دیـد  . دانـد  عملکـرد مـی    هتعیین شـد  

خودکارآمد هنگام مواجهه با مـشکالت بیـشتر از افـرادي کـه بـه               

کوشـی و پـشتکار نـشان       قابلیت خود تردید دارند از خـود سـخت        

 کننـد هـاي آموزشـی شـرکت مـی       دهنـد و فعاالنـه درفعالیـت        می

اي پینتریچ  درمطالعه. )2008؛ زیمرمن،   1992پینتریچ و شرابن،    (

دریافتند دانش آموزان دبیرسـتانی کـه       )  الف 1990(و دي گروت    

خودکارآمــدي بــاالیی داشــتند اســتفاده بیــشتري از راهبردهــاي 

یادگیري خودتنظیمی داشتند، درنتیجه پیشرفت تحـصیلی آنـان         

ایــن اســت کــه باورهــاي  رو اعتقــاد بــراز ایــن .نیــز  بیــشتر بــود

 مهـم در یـادگیري و       هکننـد بینـی خودکارآمدي یک عامـل پـیش     

یــت تحــصیلی اســت و ایــن موضــوع حتــی پــس از کنتــرل موفق

آمـوزان همچنـان    هاي شناختی دانش  هاي قبلی و مهارت   پیشرفت

ــت   ــادق اس ــانک،  (ص ــریچ و ش ــاي  ). 2002پینت ــع باوره در واق

خودکارآمدي داراي قدرت انگیزشـی بـسیار بـاالیی هـستند زیـرا              

 ار انتظارات پیامدي افراد در رابطه بـا موفقیـت را تحـت تـاثیر قـر               

کننـده میـزان تـالش و پایـداري فـرد هـستند             دهند و تعیـین   می

  ). 2011  افکلیدز،(

 ارتباط بین باورهـاي     هنتایج تحقیقات جدید نیز نشان دهند     

ــت   ــصیلی اس ــشرفت تح ــدي و پی ــک  .خودکارآم ــژوهش رین  و پ

هـایی اسـت کـه رابطـه بـین          از جمله پـژوهش   ) 2003(همکاران  

رگیري تحصیلی و پیشرفت    متغیرهاي شخصی و مربوط به خود، د      

درمورد انگیـزش  ) 1990(تحصیلی را براساس مدل فرایندي کانل    

رینک، کراوي، تاکر ( پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرارداده است  

ایــن  متغیرهـاي شخـصی و مربــوط بـه خـود در     ).2003، و هـال 

تحقیق شامل خودکارآمدي، اهداف پیـشرفت و تـرس از شکـست            

 دانش آموز دبیرستانی دختر و پـسر        123این تحقیق بر روي     . بود

صورت گرفت و نتایج آن نشان داد که هرچه میزان خودکارآمدي            

 پیـشرفت تحـصیلی آنـان نیـز         ،آموزان باالتر باشـد   کلی این دانش  

هـاي  یکی از پـژوهش   ) 1384(پور  پژوهش محسن . شودبیشتر می 

 دانش آموز دختر و پسر دبیرسـتانی        389داخلی است که بر روي      

                                                
1. self-efficacy

نظام خود، 
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راهبردهاي (

 عمیق و

 سطحی

پیشرفت 

تحصیلی

متغیرهاي 

  :بافتی

خانواده، 

همساالن 

و مدرسه



59/59    اقتصادي و پیشرفت تحصیلی-اي خودکارآمدي، وضعیت اجتماعیباوره

ــ صــو ــین هرت گرفتــه و نتــایج آن حــاکی از وجــود رابط ــوي ب  ق

آمـوزان  خودکارآمدي و پیـشرفت در درس ریاضـی درایـن دانـش           

بــین متغیرهــاي اهــداف  طــوري کــه مــشاهده شــد دربــه. اســت

پیشرفت، خودکارآمدي، راهبردهاي یادگیري و پایداري درتکلیف،       

 ت تحصیلی  مستقیم پیشرف  هبینی کنند خودکارآمدي بهترین پیش  

مستقیم و قدرتمندي بـر پیـشرفت در   در درس ریاضی است و اثر     

  . درس ریاضی دارد

نیـز حـاکی از ایـن       ) 1387(نتایج پژوهش حجازي و نقـش       

است که دو عامل خودکارآمدي و اهداف پیشرفت به عنوان عوامل           

بخـشی و در نتیجـه بـا پیـشرفت تحـصیلی            انگیزشی با خـودنظم   

دراین راسـتا پـژوهش انجـام       . رندآموزان دبیرستانی رابطه دا   دانش

و ) 1388(و حسینی و خیر   ) 1386(شده توسط جوکار و دالورپور      

ــی  ــد ) 1387(امین ــشان دهن ــز ن ــین ه وجــود رابطــهنی ــت ب  مثب

خامـسان و   . آمـوزان اسـت   خودکارآمدي و عملکرد تحصیلی دانش    

نیــز مــشاهده کردنــد باورهــا انگیزشــی نظیــر ) 1389(شــیرزادي 

کننـده  بینـی گیري هدفی پـیش   ده و جهت  آمدي ادراك ش  خودکار

ورزي تحصیلی و پیـشرفت تحـصیلی       خوبی براي تعلل   هاي بسیار 

  . آموزان پایه دوم متوسطه هستنددانش

ــان ــا      چن ــردي تنه ــل ف ــد، عوام ــاره ش ــز اش ــبال نی ــه ق          ک

این میـان    آموزان نیستند و در   هاي پیشرفت تحصیلی  کنندهتعیین

عوامل . تی نیز از اهمیت برخوردار است     نقش عوامل موقعیتی و باف    

آمـوزان شـامل    پیـشرفت تحـصیلی دانـش      ثیرگذار بـر  اموقعیتی ت 

همساالن و مدرسه است، که نقش خانواده در انگیـزش و            خانواده،

کـه  طـوري آموزان بسیار بدیهی است، بـه     پیشرفت تحصیلی دانش  

تـرین  اقتصادي و محیط خانواده از جمله مهـم        -یوضعیت اجتماع 

سـزایی بـر رشـد      ثیر بـه  اغیرهاي مربوط به خانواده است کـه تـ        مت

مــیس، (هــاي شــناختی، اجتمــاعی و عــاطفی آنــان دارد توانــایی

تحقیقات  انجام شده درمورد نقش متغیرهـاي          مروري بر  ).1997

دهـد کـه      آموزان نیز نـشان مـی      درپیشرفت تحصیلی دانش   2بافتی

 که  بیـشترین      اقتصادي خانواده متغیري است    -وضعیت اجتماعی 

میان تحقیقات مرتبط به تعلیم و تربیت، بـه          حجم تحقیقات را در   

؛ سـیرین،   2003بورنـشتین و برادلـی،      (خود اختصاص داده است     

براي مثال تحقیقات فراتحلیلی انجام شده در این زمینه         ) . 2005

یــادگیري و   اقتــصادي در-حــاکی از اهمیــت وضــعیت اجتمــاعی

وایـت،  ؛ 2005  سـیرین، (ان اسـت  آمـوز پیشرفت تحـصیلی دانـش    

انـد کودکـان    در این راستا تحقیقات دیگر نیز نـشان داده         ).1982

                                                
1. contextual

تـر   اقتـصادي پـایین    -هاي با وضـعیت اجتمـاعی     متعلق به خانواده  

دهنـد و  انگیزش و موفقیت تحصیلی کمتري را نـشان مـی   معموال  

براي شکست درمدرسه و ترك تحصیل درمعرض خطـر بیـشتري           

  ). 1994رکوسکی و تورپ، وب(قراردارند 

هاي داخلی نیز حـاکی از وجـود ارتبـاط بـین            نتایج پژوهش 

 از  . اقتصادي خانواده است   -پیشرفت تحصیلی و وضعیت اجتماعی    

حـاکی از وجـود رابطـه        )1385(  نتـایج پـژوهش صـمدپور      جمله

 اقتـصادي خـانواده و  پیـشرفت         -معنادار بین وضـعیت اجتمـاعی     

در ایـن  . سال سوم متوسطه اسـت   ترآموزان دخ تحصیلی در دانش  

هـاي وضـعیت    پژوهش شغل و محل سکونت بـه عنـوان شـاخص          

نتـایج ایـن پـژوهش     . انـد    اقتصادي در نظر گرفته شـده      -اجتماعی

نشان داد که هرچه میـزان تحـصیالت والـدین و درآمـد خـانواده               

تـر  شغل والدین تخصصی   باالتر و هرچه تعداد افراد خانواده کمتر،      

آمـوزان پیـشرفت تحـصیلی       این دانش  ، بهتر باشد  و محل سکونت  

ــد داشــت  ــشتري خواهن ــوان زاده  . بی ــوان زاده و کی ــانی، کی لواس

ــد،      )1386( ــه تول ــه رتب ــافتی از جمل ــاي ب ــه متغیره ــز رابط نی

درآمدخانواده، تعداد فرزندان، شغل و تحصیالت پدر و مـادر را بـا             

لـوم  آموزان دبیرستانی سال سوم رشـته ع      پیشرفت تحصیلی دانش  

نتایج تحقیق آنـان نـشان داد کـه         . دادند تجربی مورد بررسی قرار   

بینـی  تحصیالت مادر و میزان درگیـري والـدینی بهتـرین پیـشن           

آمـوزان  هاي مثبـت بـراي پیـشرفت تحـصیلی ایـن دانـش             کننده

  .  هستند

هـاي  بـه بررسـی نقـش فعالیـت       ) 1383( زاده و سرمد  امین

آمـوزان سـال سـوم      دانشبرنامه در پیشرفت تحصیلی ریاضی      فوق

نتایج پـژوهش آنهـا     . فیزیک پرداختند -دبیرستان در رشته ریاضی   

هاي فـوق برنامـه     نشان داد که با کنترل هوش هیچ یک از فعالیت         

رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی نداشت، با این حال تحـصیالت           

  . کنندگی داشتاین رابطه نقش تعدیلر مادر د

نیـز طـی یـک مـدل         )1390 (عابدینی، زمانی و کدخـدایی    

 اقتـصادي خـانواده،     -ی بین جایگـاه اجتمـاعی     لساختاري روابط ع  

اي و پیشرفت تحـصیلی را مـورد بررسـی    هاي رایانهاعتیاد به بازي  

ــرارداده ــدق ــش . ان ــد دان ــشاهده کردن ــا م ــاه  آنه ــا جایگ ــوزان ب    آم

هاي رایانه   اگرچه اعتیاد بیشتري به بازي     ، اقتصادي باال  -اجتماعی

  .       پیشرفت تحصیلی آنان نیز بیشتر است ي دارند،ا

 اقتـصادي   -البته باید به خاطر داشت که وضعیت اجتمـاعی        

انگیزگی و انگیزش پایین درآنان     آموزان علت بی  پایین برخی دانش  

 اقتـصادي   - بـا وضـعیت اجتمـاعی      ، بلکه عواملی که معموال    نیست
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   ی آنهـا اثـر     انگیـزش و موفقیـت تحـصیل       ند بـر   هـست  پایین همراه 

  هــاي متعلــق بــه جایگــاهعبــارت دیگــر خــانوادهبــه. گذارنــدمــی

هـاي متعلـق بـه      مقایسه با خـانواده     اقتصادي پایین در   -اجتماعی

ــادگیري  -جایگــاه اجتمــاعی ــه ی ــراي کمــک ب ــاال، ب    اقتــصادي ب

شان درخارج از مدرسـه منـابع کمتـري دراختیـار دارنـد             فرزندان

 کودکان محـروم و غیـر     ) 1997(ان  استیپک و ری  ). 1997میس،  (

هـاي  دبستانی را در انواع مقیاسهاي آمادگی و پیش محروم کالس 

آنـان دریافتنـد    . دادنـد  شناختی و انگیزشـی مـورد مقایـسه قـرار         

ــاعی    ــعیت اجتم ــان داراي وض ــایین -کودک ــصادي پ ــر در  اقت     ت

  . تري داشتندهاي ریاضی و خواندن عملکرد ضعیفآزمون

اقتـصادي   -هاي متعلق به جایگاه اجتماعی    نواده درخا معموال

کنـد،  هایی وجود دارند که تفکرکودکان را تحریک مـی        باال فعالیت 

 هاي کمک آموزشی و غیـر     این خانواده کامپیوتر، کتاب    عالوه در به

خـورد و والـدین بـراي رشـد         ازل و غیره به چـشم مـی        پ آموزشی،

اي یـادگیري آنهـا     گذاري کرده و بـر    شان سرمایه شناختی فرزندان 

). 1998اکلـز، ویگفیلـد و شـیفل،        (کننـد   وقت بیشتري صرف می   

نیـز حـاکی از   ) 1998(نتایج تحقیق گاتفرید، فلمینگ و گاتفریـد 

نقش مباحث و گفتگوهاي خانوادگی، رجوع به کتابخانـه، اهمیـت           

هاي متعلـق   خانواده دادن به مطالعه، امکانات تدریس خصوصی در      

 انگیـزش تحـصیلی      افـزایش   اقتصادي باال در   -به جایگاه اجتماعی  

بـروکس و ون نـوي      .  سـال اسـت    14 تـا    9سنین   کودکان آنها در  

 اقتـصادي خـانواده، ترتیـب       -نیز رابطه وضعیت اجتماعی   ) 2008(

تولــد فرزنــدان و خودکارآمــدي را درنوجوانــان دبیرســتانی مــورد 

ـ       . بررسی قراردادند  دین آنها مشاهده کردند که تحصیالت باالتر وال

 هرابطـ  )فرزند آخر بودن  (و ترتیب تولد فرزندان     ) تحصیالت عالی (

  . معنادار و مثبت با خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی باالتر دارد

اقتـصادي دو   -که خودکارآمـدي و وضـعیت اجتمـاعی       با این 

ثیرگـذار بـر انگیـزش و عملکـرد تحـصیلی دانـش             امهم و ت   متغیر

  شده در ایـن زمینـه معمـوال        ت انجام ، اکثر تحقیقا  هستندآموزان  

آمـوزان  نقش یکی از این دو متغیر را در پیشرفت تحصیلی دانـش           

 خودکارآمدي  همورد بررسی و مطالعه قرارداده و به طورعمده رابط        

را بــا ســایر متغیرهــاي انگیزشــی از جملــه راهبردهــاي پــردازش 

ــق، ارزش ــون و  ســطحی و عمی ــف، اضــطراب آزم ــه تکلی دهــی ب

ختی بررسی کرده و توجه کمتـري بـه بررسـی           راهبردهاي فراشنا 

  .اندارتباط مستقیم خودکارآمدي با پیشرفت تحصیلی داشته

کـه نتـایج تحقیقـات حـاکی از         از سویی بـا توجـه بـه ایـن          

هـاي  حیطـه  تر دختران نسبت بـه پـسران در       خودکارآمدي پایین 

؛ محمـدي و ایروانـی،      1377،  ستوده(اربرد فناوري   مختلف نظیر ک  

 بـه نقـل از دهقـانی،        همگـی ؛  1382اتی و شریف پور،     ؛ حی 1381

و ) 1389 ســعیدي،( و پیــشرفت در درس ریاضــی اســت )1388

ها و متون درسـی در دو       که کتاب قراردادن این  همچنین با مدنظر  

هاي  فیزیک نیاز به استفاده از مهارت      -رشته علوم انسانی و ریاضی    

هـاي   از هـدف   یادگیري و یادسپاري مختلفی دارند، یکـی       مطالعه،

کننـدگی رشـته تحـصیلی      بینیپژوهش حاضر بررسی نقش  پیش     

عـالوه  بـه . آموزان در عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان است       دانش

ــه       ــورد رابط ــی درم ــده قبل ــام ش ــی انج ــصیالت داخل ــر تح اکث

 اقتـصادي و پیـشرفت تحـصیلی        -خودکارآمدي، جایگاه اجتماعی  

 هرا فقـط از یـک رشـت    تحقیق خود    هآموزان دبیرستانی نمون  دانش

 زاده و کیـوان  بـراي مثـال لواسـانی،     (انـد   تحصیلی انتخـاب کـرده    

؛ خامسان و شـیرزادي،     1387حجازي و نقش،     ؛1386زاده،  کیوان

لذا انجام تحقیق    ).1387امینی،    و 1388حسینی و خیر،     ؛1389

هـاي  از طرفـی نظریـه     .رسـد این زمینه ضـروري بـه نظـر مـی          در

متغیرهـاي  انگیـزش، انگیـزش پیـشرفت و         اجتماعی از    -شناختی

 داننـد  تکلیف وابسته و یا موضوع وابسته می       وابسته به آن را کامال    

ــژوهش حاضــر  ). 2002پینتــریچ وشــانک، ( ــن اســاس درپ ــر ای ب

رشـته   خودکارآمدي به عنوان یک متغیر قدرتمند انگیزشی در دو        

فیزیـک  -هـاي علـوم انـسانی و ریاضـی    یا حوزه درسی یعنی رشته    

  .       گرفته است  بررسی قرارمورد

چه بیـان شـد، هـدف اصـلی پـژوهش حاضـر             با توجه به آن   

آمـوزان دختـر سـال سـوم     بینـی پیـشرفت تحـصیلی دانـش       پیش

       ، وضــــعیت اســــاس باورهــــاي خودکارآمــــديدبیرســــتان بر

  .  تحصیلی آنان استهاقتصادي و رشت -اجتماعی

  روش

 آمـاري   هجامعـ  :جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش      

 سـوم دبیرسـتان   هآموزان دختر پایـ   دانش هاین پژوهش شامل کلی   

 شـهر تهـران در      فیزیک و علـوم انـسانی در       -هاي ریاضی در رشته 

ــال  ــه از روش   1387 -88س ــروه نمون ــاب گ ــراي انتخ ــوده ب     و ب

ـ . اي اسـتفاده شـده اسـت      گیري تصادفی چندمرحلـه   نمونه یـن  اهب

سـه  ه شـهر تهـران،    گانـ 19نـاطق   منطقـه از م  9صورت که ابتدا    

منطقه از شمال، سه منطقه از جنوب و سه منطقه از مرکـز شـهر               

تهران انتخـاب و سـپس از هـر منطقـه یـک دبیرسـتان دخترانـه          

 بعد یک کالس علوم انـسانی و یـک کـالس            هدرمرحل. دشانتخاب  

آمـوزان ایـن    دانشهفیزیک از هر دبیرستان انتخاب و کلی     -ریاضی

 500لذا گروه نمونه متشکل از      .  مطالعه قرارگرفتند  ها مورد کالس
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 سوم دبیرستان مشغول به تحـصیل       هآموزان دختر پای  نفر از دانش  

آمـوز   دانـش  250، فیزیک بود  -هاي علوم انسانی و ریاضی    در رشته 

  فیزیـک - ریاضـی هآموز از رشت دانش250 علوم انسانی و هاز  رشت  

است که پس از تعیین     به توضیح    الزم. در پژوهش شرکت داشتند   

 ولین دبیرسـتان و دبیـران      و مـس  هها با اجـاز   گروه نمونه پرسشنامه  

آموزان اجـرا   هاي درس بر روي دانش    صورت گروهی و در کالس    به

قبل از اجراي پرسشنامه هدف از پژوهش و محرمانـه مانـدن            . شد

آموزان توضیح داده شـد و  دست آمده از آن براي دانش اطالعات به 

در .  شـد  به آنها تحویـل داده    صورت گروهی   ها به نامهسپس پرسش 

هـا بـا    ضمن از آنها خواسته شد چنانچه هنگام پرکردن پرسشنامه        

  .رو شدند، از مجري کمک و توضیح بخواهندهسوال یا ابهامی روب

  

  ابزار سنجش

 :MSLQپرسشنامه راهبردهـاي انگیزشـی بـراي یـادگیري          

مقیاس  آموزان از خرده  جهت ارزیابی باورهاي خودکارآمدي دانش    

باورهاي خودکارآمدي در پرسشنامه راهبردهـاي انگیزشـی بـراي          

تهیه و تـدوین    ) 1994(گروت   که توسط پینتریچ و دي     3یادگیري

مقیاس این پرسشنامه متشکل از دو خرده   . استفاده شد  شده است، 

راهبردهاي یادگیري و انگیزشی است که هر یک از این دو خـرده             

مقیـاس  خـرده   . هاي فرعی تشکیل شده انـد     ز مقیاس مقیاس نیز ا  

مقیــاس هــاي فرعــی در خــرده خودکارآمــدي از جملــه مقیــاس

 سـوال  6مقیـاس از   ایـن خـرده   . انگیزشی ایـن پرسـشنامه اسـت      

اي  درجه5تشکیل شده است که همگی بر روي یک طیف لیکرت        

  ). 5=  و همیشه درست 1= همیشه نادرست  (شوندمیگذاري نمره

مقدار ضریب آلفاي کرونباخ را     ) 1994(گروت  نتریچ و دي  پی

 و میـزان همبـستگی ایـن    0 /93براي این خرده مقیاس برابـر بـا      

انـد   گزارش کـرده   0 /41خرده مقیاس را با کل پرسشنامه برابر با         

نیـز  ) 1384( پورمحسن. استها نشانگر پایایی آن     که این شاخص  

 91خرده مقیاس را برابر بـا       مقدار ضریب آلفاي کرونباخ براي این       

در پژوهش حاضر نیز جهت ارزیابی روایـی        .  گزارش کرده است   0/

ییـدي  امقیاس از روش تحلیل عامـل اکتـشافی و ت          این خرده  هساز

مقیـاس   این خـرده   هاستفاده شد که نتایج آنها حاکی از روایی ساز        

 درصد از واریانس    22تنهایی  طوري که این خرده مقیاس به     به. بود

هـاي  کند و در ضمن کلیه سوال     تبیین می  را   MSLQل آزمون   ک

نتـایج تحلیـل عـاملی      .  بودنـد  0 /4آن داراي بار عـاملی بـاالتر از         

                                                
1. Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire (MSLQ)

حـاکی از روایـی سـازه       افـزار لیـزرل نیـز     ییدي انجام شده با نرم    ات

 187 /11برابر با     دوخیکه مقدارشاخص   طوريبه. پرسشنامه بود 

دو به درجه آزادي برابر      و نسبت خی   84و درجه آزادي آن برابر با       

 >p 0 /12 و سـطح معنـاداري آن برابـر بـا            3 و کمتر از     2 /22با  

هاي پژوهش بـود  گیري با دادهبوده که حاکی از برازش مدل اندازه    

 RMSEA، 95 = 0 /05: به ترتیب برابـر بـا     ها نیز   و سایر شاخص  

/0 =GFI  ،93/ 0 =AGFJ   0 /04 و = RMR    ی همگی حاک  بود و

ی یچنین جهت ارزیـابی پایـا     هم .گیري بودند از برازش مدل اندازه   

 0 /84آن ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد و مقدار آن برابـر بـا              

  .دست آمدبه

بـراي تعیـین وضـعیت    :  اقتصادي -ارزیابی وضعیت اجتماعی  

مورد میزان تحصیالت    آموزان از آنها در    دانش  اقتصادي -اجتمتعی

الزم بـه  . شان سوال شد و میزان درآمد خانوادهمادر و شغل پدر و    

کــه ایــن اطالعــات از طریــق روش توضــیح اســت بــه دلیــل ایــن

آمـوزان  آوري شده بود و بـسیاري از دانـش        دهی جمع خودگزارش

 خود را ذکـر نکـرده بودنـد، لـذا درآمـد خـانواده از          هدرآمد خانواد 

 شاخص تحصیالت پـدر، تحـصیالت       4ها حذف شد و فقط      تحلیل

مادر، شغل پـدر و شـغل مـادر مـورد مطالعـه و تجزیـه و تحلیـل               

  . قرارگرفت

پیــشرفت منظــور ارزیــابی بــه: پیــشرفت تحــصیلیارزیــابی 

پایـان سـال تحـصیلی در         معـدل آنهـا در     ،تحصیلی دانش آموزان  

دروس حــسابان، هندســه، جبــر و (دروس اختــصاصی هــر رشــته 

 دروس  فیزیــک و-احتمــال،  فیزیــک و شــیمی در گــروه ریاضــی

ادبیات فارسی، عربی، فلسفه و منطقه، تاریخ ادبیات و تاریخ ایـران     

 مـورد مطالعـه و ارزیـابی قـرار        ) و جهان براي گروه  علوم انـسانی       

  . گرفت

  هایافته

ها، ابتـدا شـغل و تحـصیالت والـدین          آوري داده پس از جمع  

 سـه طبقـه آزاد،   ین صورت که شغل پـدر در اهب. بندي شدند طبقه

دار و کارمنـد و     و بازنشسته و شغل مادر به دو طبقه خانـه         کارمند  

دیـپلم، و  ، تر سیکل و پایینهتحصیالت پدر و مادر نیز در سه طبق     

بنـدي گردیـد و سـپس بـا اسـتفاده از            فوق دیپلم و بـاالتر طبقـه      

. مراتبـی شـدند   کدگذاري مجازي وارد تحلیـل رگرسـیون سلـسله        

ــل     ــام تحلی ــل از انج ــه قب ــت ک ــر اس ــایان ذک ــاري،  ش ــاي آم    ه

هایی که حـاوي اطالعـات نـاقص بودنـد شناسـایی و از              پرسشنامه

هایی که حـاوي    ین ترتیب تعداد پرسشنامه   اهب تحلیل خارج شدند،  

  .  رسیدپرسشنامه 492اطالعات کاملی بودند به 
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آموزان براساس سه بینی پیشرفت تحصیلی دانش جهت پیش 

 ه اقتصادي و رشت -یمتغیر باورهاي خودکارآمدي، وضعیت اجتماع    

 مراتبی انجام شـد و در     تحصیلی آنان سه تحلیل رگرسیون سلسله     

هاي رگرسیون درگام اول اثرهاي اصلی و در گـام بعـد            این تحلیل 

سـرمد، بازرگـان و     (اثرهاي متقابـل متغیرهـا وارد تحلیـل شـدند           

 اطالعات توصیفی مربوط بـه نمونـه پـژوهش در     ).1378حجازي،  

  .ده است نشان داه ش1جدول 

  

  1جدول 

  کنندگانمیانگین و انحراف استاندارد پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدي و متغیرهاي دموگرافیک شرکت

  

                                                                                       

الزم به توضیح است که جهت محاسبه ضرایب همبستگی 

افزار لیزرل استفاده ز نرمبین و متغیر مالك، امیان متغیرهاي پیش

  اي ـغیرهـی از متـت برخـه به ماهیـوجـع با تـدر واق. شد

             ه ـی کـنـدیـیالت والـصـحـل و تـغـیر شـن نظـیـبشـپی

   ت،ـده اســشبــاي مرتـههــولــقـم  وعــاز ن) اـهـاس آنـیـمق(

ن، افزار قادر به محاسبه ضرایب همبستگی پیرسواین نرم

هاي کوریک است و تقریبسریال و پلیسریال، پلیباي

 .کنددقیقی از ضرایب همبستگی بین متغیرها فراهم می

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش 2درجدول 

.گزارش شده است
  

  

  انحراف استاندارد                                         میانگین                                     متغیرها 

  43/2                                               16 /39  پیشرفت تحصیلی                            

  0 /71                                                 3 /78خودکار آمدي                                  

  0 /50                                                 0 /49 تحصیلی                                 هرشت

  0 /49                                                 0 /40                               1تحصیالت پدر 

  0 /37                                                0 /17                                 2تحصیالت پدر

  0 /41                                                0 /22                                3تحصیالت پدر 

  0 /50                                                0 /52                                      1شغل پدر 

  0 /46                                                0 /30                                      2شغل پدر 

  0 /50                                                0 /51                                1تحصیالت مادر

  0 /37                                                0 /16                                2تحصیالت مادر

  0 /40                                                0 /80                         شغل مادر               

2جدول  

  )N= 492 (ي  پژوهشماتریس همبستگی متغیرها

                                                   01 / 0< p**    , 05/ 0 < p*  

11             10                      9                       8                        7                        6                           5                      4                    3            2                    1                                  متغیر  

          1           پیشرفت تحصیلی     )1

           1          33/0 **      آمدي           خودکار  )2 

           1                    03/0          18/0 **           رشته تحصیلی    )3 

    1                - 06/0                01/0           -09/0            *1تحصیالت  پدر )4

  1                37/0**               09/0 *           -04/0             -20/0             2تحصیالت پدر )5

  1             -24/0**           43/0**              0/ 07                08/0              11/0          *3تحصیالت پدر )6

  1                  -0/ 04              -04/0            43/0**              -01/0                02/0            -06/0             1تحصیالت مادر) 7

  1             45/0**            33/0**                05/0            14/0**             -06/0                08/0              10/0 *            2الت مادرتحص) 8

  1                       00/0              -02/0            -18/0**             -06/0          12/0  **             -07/0             -08/0             -07/0                   شغل پدر     )9

  1               -67/0**                  06/0                05/0               21/0 **               04/0             -05/0               03/0                04/0               06/0                   2 شغل پدر )  10

1                    12/0**                 09/0            -33/0**         13/0**                -06/0               -05/0                04/0                   00/0            -0 /06           -04/0                  شغل مادر    )11



  63/63    اقتصادي و پیشرفت تحصیلی-باورهاي خودکارآمدي، وضعیت اجتماعی

 در. کنیدمی    مشاهده 3نتایج تحلیل رگرسیون اول را در جدول 

این تحلیل رگرسیون درگام اول اثر اصلی متغیرهاي باورهاي 

خودکارآمدي و رشته تحصیلی محاسبه شده و درگام دوم اثر 

 .متقابل این دو متغیر مورد بررسی قرارگرفته است
  

  3جدول

  ي و رشته تحصیلیبینی پیشرفت تحصیلی براساس باورهاي خودکارآمدنتایج تحلیل رگرسیون براي پیش

                                                                                                                                                 05/ 0 *p <   

                                                                                                                                                  

شود درگام اول اثرهاي  مشاهده می3گونه که درجدول همان

ی معنادار  تحصیلهیر باورهاي خودکارآمدي و رشتغاصلی دو مت

 درصد از واریانس پیشرفت 14اند بوده و این دو متغیر توانسته

به عبارت دیگر پیشرفت  ).R2 = 0 /14(تحصیلی را تبیین کنند 

توان براساس دو متغیر باورهاي آموزان را میتحصیلی دانش

بینی کرد و هریک از دو  تحصیلی آنان پیشهخودکارآمدي و رشت

طور بینی پیشرفت تحصیلی بهه پیشمتغیر به تنهایی قادر ب

حال در گام دوم که اثر متقابل متغیرهاي با این. معنادار هستند

گرفته   تحصیلی مورد بررسی قرارهباورهاي خودکارآمدي و رشت

   .ده استنبومتقابل آنها معنادار  شود که اثراست، مشاهده می

حصیلی با  تهعبارت دیگر دو متغیر باورهاي خودکارآمدي و رشتبه

اند هیچ بخشی از واریانس پیشرفت تحصیلی یکدیگر نتوانسته

در ادامه طی یک تحلیل رگرسیون  .آموزان را تبیین کننددانش

بینی پیشرفت تحصیلی براساس متغیرهاي باورهاي دیگر پیش

گرفت که  خودکارآمدي، شغل و تحصیالت پدر مورد بررسی قرار

  .ذکر شده است 4جدول  نتایج آن در
  

  4جدول 

  نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس متغیرهاي باورهاي خودکارآمدي، شغل و تحصیالت پدر دانش آموزان

متغیر
2R ضریب غیر استاندارد

B

tسطح معناداريخطاي معیار

  گام اول

  اثرهاي اصلی 

خودکارآمدي

  

12/ 0

  

14/1

  

15/1

  

*67/7  

  

000/0  

  تحصیالت پدر

)ترسیکل و پایین(

  47/0-28/070/190/0

43/0-34/079/0-27/0  )دیپلم(تحصیالت پدر 

  تحصیالت پدر

)فوق دیپلم و باالتر(

  12/033/036/071/0

000/028/0  )آزاد(شغل پدر 

23/031/001/099/0  )کارمند(شغل پدر 

  

  

  

  

  متغیر
2R ضریب غیر استاندارد B  سطح معناداري  خطاي معیار  t    

        گام اول

ــلی   ــاي اصـــــ اثرهـــــ

ــته   ــدي و رشـ خودکارآمـ

  تحصیلی

14/0  

  

14/1  

81/ 0  

15/0  

20/ 0  

*81/7   
* 96 3   

000/0  

000/ 0  

  گام دوم 

  اثرهاي اصلی

ــته   ــدي و رشـ خودکارآمـ

  تحصیلی

14/ 0  16/ 1  

  

98/ 0  

21/ 0  

  

12/ 1  

*0005/58   

  

  *88/0  

000/ 0  

  

38/ 0  

اثرمتقابل خودکارآمـدي و    

  رشته تحصیلی 

  05/ 0-  29/ 0  16/ 0-  88/ 0  
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4ادامه جدول 

05 /0 < p*    

شـود درگـام اول      مـشاهده مـی    4گونه کـه درجـدول      همان

اثرهاي اصلی متعیرهاي باورهاي خودکارآمدي، تحصیالت و شغل        

  هـاي ایـن جـدول نـشان        یافتـه  .ن قرارگرفته است  پدر مورد آزمو  

دهد که باورهاي خودکارآمدي تنها متغیري است که توانـسته          می

بینـی  آموزان را پیش  معنادار پیشرفت تحصیلی دانش    طوراست به 

 متغیـر باورهـاي خودکارآمـدي بـه تنهـایی           ،عبارت دیگـر  به. کند

را تبیـین    درصد از واریانس پیشرفت تحـصیلی        12توانسته است   

حال اثرهاي اصلی تحصیالت و شغل پدر معنادار نبوده         با این  .کند

بینـی پیـشرفت تحـصیلی      است و این متغیرهـا سـهمی در پـیش         

 اشـاره شـد شـغل و        گونه کـه قـبال    همان. اندآموزان نداشته دانش

ــه   ــدر ب ــصیالت پ ــاخص  تح ــی از ش ــوان یک ــعیت  عن ــاي وض     ه

هـا  اند که یافته  گرفته شده آموزان درنظر  اقتصادي دانش  -اجتماعی

بینی پیشرفت  دهنده عدم معناداري اثر این متغیرها در پیش       نشان

  . آموزان استتحصیلی دانش

همچنین درگـام دوم اثرهـاي متقابـل متغیرهـاي باورهـاي            

خودکارآمدي، شغل و تحصیالت والدین مورد بررسـی قرارگرفتـه          

یک از  ابل هیچ گونه که مشاهده  می شود اثرهاي متق       همان. است  

این متغیرها معنادار نبوده است و با ورود همزمان و دو به دو ایـن    

 پیـشرفت تحـصیلی   ه بر واریانس تبیـین شـد    0 /01متغیرها تنها   

 هدر ادامـ   .نیستو اثر آن معنادار     ) R2 = 0 /13(اضافه شده است    

آمـوزان براسـاس متغیرهـاي باورهـاي        پیشرفت تحـصیلی دانـش    

ت و شغل مادر مـورد آزمـون قـرار خواهـد     خودکارآمدي، تحصیال 

ــایج    ــه نتــ ــت کــ ــدول آگرفــ ــده اســــت  5ن درجــ .     آمــ

    

  

  

  

  

  

  

  گام دوم 

ــل اث ــاي متقابــــ رهــــ

خودکارآمدي

13/069/044/073/047/0

  تحصیالت پدر

)ترسیکل و پایین(

  25/ 2-56/158/111/0

  تحصیالت پدر

) دیپلم(

  68/0-59/144/1-15/0

  تحصیالت پدر

)فوق دیپلم و باالتر (

  26/078/138/0-70/0

  59/114/089/0-74/0    )آزاد(شغل پدر 

64/0-75/147/0-58/1  ) مندکار(شغل پدر 

خودکارآمــــــــــدي و          

) سیکل(تحصیالت پدر 

  48/041/090/0-  

16/1

37/0  

25/0

ــدي و               خودکارآمــــــــ

)دیپلم(تحصیالت پدر 

  11/047/024/081/0

ــدي و  خودکارآمــــــــ

ــدر   ــصیالت پ ــوق (تح ف

  )دیپلم

  02/0-  48/005/0-96/0

ــدي و          خودکارآمــــــــ

)                   آزاد(شغل پدر 

  19/041/046/065/0

ــغل   ــدي و  ش خودکارآم

  )        کارمند(پدر 

  47/045/005/130/0
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  5جدول 

  نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس باورهاي خودکارآمدي ،شغل و تحصیالت مادر دانش آموزان

                                                                                               05/0< p*  

  

گـام اول از     شـود در   مشاهده می  5جدول   گونه که در  همان

یرهــاي باورهــاي غمراتبــی، اثرهــاي اصــلی مترگرســیون سلــسله

انـد  خودکارآمدي، تحصیالت مادر و شغل مادر وارد تحلیـل شـده          

این گام از بین این متغیرها تنها اثر اصلی متغیـر باورهـاي              که در 

ــخودکارآمــدي معنــادار اســت و ایــن متغیــر توا  ــسته اســت ب ه ن

بـا  .  درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنـد         12تنهایی

این حال اثر اصلی تحصیالت و شغل مادر معنـادار نیـست و ایـن               

متغیرها به تنهایی سهمی معنادار در تبیـین پیـشرفت تحـصیلی            

  . آموزان ندارنددانش

همچنین درگام دوم اثرهاي متقابل باورهاي خودکارآمدي، شـغل         

طـور کـه    همـان . حصیالت مادر مورد بررسی قرارگرفتـه اسـت       و ت 

شود با محاسبه اثرهاي متقابل ایـن متغیرهـا، درگـام           مشاهده می 

 اثر اصلی باورهاي خودکارآمدي معنادار شده است که         ادوم مجدد 

بینـی پیـشرفت    ه سـهم مـوثر ایـن متغیـر در پـیش           نشان دهنـد  

  . آموزان استتحصیلی دانش

ود که اثر اصلی شغل مـادر در گـام          شهمچنین مشاهده می  

دوم معنــادار اســت و نــشانگر ایــن اســت کــه ایــن متغیــر ســهم 

به عالوه اثـر    . معناداري در تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی دارد      

متقابل باورهاي خودکارآمدي و شغل مادر نیز  دراین گام معنادار           

که، متغیرهاي باورهاي خودکارآمدي و شـغل       طوريبه. شده است 

 درصــد از واریــانس پیــشرفت 13ادر توانــسته انــد بــا یکــدیگر مــ

عبارت دیگـر در درجـه اول پیـشرفت         به. تحصیلی را تبیین کنند   

توان براساس متغیرهاي باورهـاي خودکارآمـدي و        تحصیلی را می  

درواقـع   .بینـی کـرد   در درجه دوم براساس متغیر شغل مادر پیش       

انـۀ وضـعیت    هـاي چهارگ  شاخص شغل مادر که یکـی از شـاخص        

ــاعی ــاه     -اجتمـ ــاخص از جایگـ ــا شـ ــت، تنهـ ــصادي اسـ          اقتـ

t سطح معناداري خطاي معیار B  ضریب غیر استاندارد 2R متغیر

  

000/0  

  

*  68/7  

  

15/1

  

14/1

  

12/ 0

  گام اول

  اثرهاي اصلی 

خودکارآمدي

  تحصیالت مادر  21/0  23/0  89/0  37/0

)ترسیکل و پایین(

27/0 10/1 33/0 36/0   تحصیالت مادر

)دیپلم و باالتر(

96/0 05/0 27/0 01/0 )کارمند(شغل مادر 

00/0

  

*80/3

  

40/0  

  

54/1 13 /0

  گام دوم  

ــاي ــل اثرهــــ               متقابــــ

خودکارآمدي

16/0 42/1- 28/1 87/1-   تحصیالت مادر

)ترسیکل و پایین(

38/0 89/0 77/1 57/1   تحصیالت مادر

) دیپلم و باالتر(

05/0 *96/1 44/1 83/2 شغل مادر 

20/0 29/1 34/0 43/0 خودکارآمــــــــــدي و           

) سیکل (تحصیالت مادر

51/0 66/0- 45/0 30/0- خودکارآمــــــــــدي و               

دیـپلم و   (تحصیالت مادر   

)باالتر

04/0 *10/1 37/0 74/0 خودکارآمـــدي و شـــغل 

  )        کارمند(مادر 
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ی بینی پیشرفت تحـصیل   اقتصادي است که قدرت پیش     -اجتماعی

  .آموزان دختر دبیرستانی داردرا در دانش

   

  بحث

ــه ــشان یافت ــژوهش ن ــاي پ ــاي  ه ــر اصــلی باوره ــه اث داد ک

بینی پیـشرفت تحـصیلی      تحصیلی در پیش   هخودکارآمدي و رشت  

 عبـارت دیگـر هـر   بـه . آموزان دختر دبیرستانی معنادار است شدان

یک از این متغیرها به صورت مستقل سـهم معنـاداري درتبیـین             

کـه اثـر    درحـالی . آموزان داشـته انـد    پیشرفت تحصیلی این دانش   

ــه در  ــر ک ــن دو متغی ــل ای ــیون   متقاب ــل رگرس ــام اول از تحلی    گ

هـا  این یافته . وده است مراتبی وارد تحلیل شدند، معنادار نب     سلسله

 رینـک و  ،)2002(هـاي پینتـریچ و شـانک    همسو با نتـایج یافتـه   

پینتریچ و شـانک    . است) 1384(و محسن پور    ) 2003(همکاران  

ــی از  ) 2002( ــدي یک ــار آم ــاي خودک ــه باوره ــد ک ــز دریافتن      نی

 یـادگیري و موفقیـت تحـصیلی     هـاي مهـم در  کننـده بینـی پـیش 

 حتی پس از کنترل پیـشرفت تحـصیلی         آموزان دبیرستانی، دانش

نتـایج تحقیـق رینـک و    . هاي شناختی آنـان اسـت  قبلی و مهارت 

 مثبـت و قدرتمنـدي بـین        هگـر رابطـ   نیز نشان ) 2003(همکاران  

آموزان دختـر   باورهاي خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی دردانش     

نیـز نـشان داد کـه       ) 1384(محسن پـور    . و پسر دبیرستانی است   

رفت هـاي پیـش  بینـی کننـده   کی از بهتـرین پـیش     خودکارآمدي ی 

ایـن  . آموزان دبیرستانی اسـت   تحصیلی در درس ریاضی در دانش     

 اجتماعی بندورا   -هاي نظریه شناختی  فرضها همسو با پیش   یافته

آمـوزان خودکارآمـد هنگـام      مبنی بر این است که دانش     ) 1986(

ود تردید  هاي خ مواجهه با مشکالت بیشتر از افرادي که به قابلیت        

دهند و انگیـزش و     کوشی و پشتکار نشان می    دارند، از خود سخت   

  . پیشرفت تحصیلی باالتري دارند

 وضــعیت هکننــدبینــیهــا در رابطــه بــا نقــش پــیشیافتــه

گـر  نـشان  آموزان،پیشرفت تحصیلی دانش   اقتصادي در  -اجتماعی

عدم معناداري اثر اصلی شغل و تحصیالت پدر در تبیین پیشرفت           

آموزان و معنـاداري اثـر اصـلی شـغل مـادر و اثـر               لی دانش تحصی

ــیش  ــادر و خودکارآمــدي در پ ــل شــغل م ــشرفت متقاب بینــی پی

تعامـل بـا    تنهایی و درعبارت دیگر شغل مادر به    به. تحصیلی است 

درصد از واریانس پیـشرفت تحـصیلی        13حدود   خودکارآمدي در 

و بـا نتـایج     هـا همـس   این یافتـه  . آموزان را تبیین کرده است    دانش

 اقتـصادي  - وضـعیت اجتمـاعی  هتحقیقات قبلـی مبنـی بـر رابطـ      

استیپک (آموزان است   خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش     

 بـه نقـل از افکلیـدز،       ؛2008،  4نـوي  بروکس و ون   ؛1997و ریان،   

  ).1998گاتفرید، فلمینگ و گاتفرید، ؛ 2011

محـروم    و غیر   کودکان محروم  هبا مقایس ) 1997(استیپک و ریان    

دبـستانی دریافتنـد کـه کودکـان داراي وضـعیت           مقطع پـیش   در

هــاي خوانــدن و ریاضــی آزمــون  اقتــصادي پــایین در-اجتمــاعی

نتایج تحقیـق   .  محروم داشتند  تري از کودکان غیر   عملکرد ضعیف 

 مثبت بین   هنیز نشانگر رابط  ) 1998(ید  ، فلمینگ و گاتفر   یدگاتفر

 و انگیــزش تحــصیلی بیــشتر  اقتــصادي بــاال-وضــعیت اجتمــاعی

    ایـن راسـتا بـروکس و        در . سـال اسـت    14 تـا    9آمـوزان   دردانش

    نیــز مــشاهده کردنــد کــه بــین وضــعیت      ) 2008(نــوي ون

 اقتصادي خانواده و خودکارآمدي و پیشرفت تحـصیلی         -اجتماعی

  .  مثبتی وجود داردهآموزان دبیرستانی رابطدانش

 ه  فراتحلیلــی، کلیــنیــز طــی یــک پــژوهش)  1982(وایـت  

ــ  ــورد رابطـ ــده در مـ ــام شـ ــات انجـ ــعیت هتحقیقـ ــین وضـ           بـ

 1980  اقتصادي خانواده و پیشرفت  تحصیلی تـا سـال     -اجتماعی

داد و دریافت بسته به این که تحقیقات از چه   را مورد بررسی قرار   

 اقتـصادي اسـتفاده      -گیري وضعیت اجتماعی  شاخصی براي اندازه  

یلی را چگونـه مـورد سـنجش قراردهنـد،          کنند و پیشرفت تحـص    

ایـن راسـتا     در. میزان ارتباط این دو متغیر متفـاوت خواهـد بـود          

 را   ایـن زمینـه    نیز کلیه  تحقیقات انجام شده در      ) 2005(سیرین  

گرفتـه بـود طـی یـک      صـورت 2000 تـا  1980هاي که بین سال  

دریافـت کـه میـزان     او . فراتحلیلی مـورد ارزیـابی قـرارداد     همطالع

میـزان    بوده و کمتـر از    32/0متوسط   طوربه تباط این دو متغیر   ار

). 42/0(بـوده اسـت    )1982(شده توسط وایت همبستگی گزارش 

هـاي  نشان کـرد کـه اسـتفاده از شـاخص           خاطر )2005(سیرین  

تر در تحقیقات جدید علت کاهش این همبـستگی اسـت و            متنوع

ــ  همچنــین در ــاداري هبرخــی از تحقیقــات هــیچ رابط ــین  معن ب

و ویـژه درآمـد     یالت و شـغل والـدین، بـه       هایی نظیر تحص  شاخص

  . آموزان گزارش نشده استشغل پدر با پیشرفت تحصیلی دانش

بـین   هاي پژوهش حاضر نـشان داد کـه در        طورکلی یافته به

اقتـصادي و    -باورهاي خودکارآمدي، وضعیت اجتماعی    سه متغیر 

 هبینـی کننـد   شرشته تحصیلی، باورهاي خودکارآمدي بهترین پی     

آموزان دختر دبیرستانی است مستقیم پیشرفت تحصیلی در دانش

 بینـی پـیش والـدین    تحصیلی و شغل     هترتیب رشت و پس از آن به    

. آموزان استاین دانش هاي پیشرفت تحصیلی درکننده

1. Brooks, R. L., VanNoy, M.
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یـادگیري و   بـا توجـه بـه نقـش باورهـاي خودکارآمـدي در      

و متخصصان تعلـیم و     آموزان، به معلمان    پیشرفت تحصیلی دانش  

هـاي ارزشـیابی    هاي تدریس و شـیوه    شود روش تربیت توصیه می  

خود را طوري تنظیم کنند که به باال رفتن احساس خودکارآمدي           

تواننـد بـه    بـراي مثـال، معلمـان مـی       . آموزان کمک نماینـد   دانش

درس   در خـصوص وزان بـا سـابقه شکـست تحـصیلی بـه          آمدانش

آمیـزي کـسب کننـد و بـا     فقیتریاضی کمک کنند که تجارب مو     

انباشت این تجارب موفق باورهاي خودکارآمـدي آنهـا را متحـول            

 و  این هـدف بـا شـناخت معلمـان و دبیـران از ارزشـیابی              . نمایند

 بـا   همچنـین . میسر خواهد شـد   اصالح نقاط ضعف دانش آموزان      

تدارك دیدن آموزش جبرانی احتمال موفقیت آنها را افزایش داده      

کیـد  اهمچنـین ت  . خواهنـد بخـشید   ي آنها را بهبود     و خودکارآمد 

ــه جــاي    ــر ســاختارهاي هــدفی کالســی مــشارکتی ب معلمــان ب

نفــس و ســاختارهاي کالســی رقــابتی بــه افــزایش میــزان عــزت 

به عالوه با توجه به     . آموزان کمک خواهد کرد   خودکارآمدي دانش 

درنتیجـه   آمـوزان و  انتظارات پیامدي دانش   ثیر خودکارآمدي بر  ات

 یین میزان تالش و پایداري آنها هنگام انجـام تکـالیف درسـی،            تع

اندرکاران تعلـیم و تربیـت      شود مربیان، معلمان و دست    توصیه می 

آموزان کمک کنند تا الگوهاي انگیزشی مبتنی بر تـالش          به دانش 

ـ            یـن  اهرا جایگزین الگوهاي انگیزشی مبتنی بر توانایی نماینـد و ب

  .  بهتر تحصیلی آنان کمک نمایندترتیب به یادگیري و عملکرد 

 والـدین  شـود کـه   براساس نتایج، ایـن احتمـال مطـرح مـی         

و یـا شـغل   خـصوص مـادر،   کارمنـد بـوده، بـه   آمـوزانی کـه     دانش

کـردن امکانـات آموزشـی،      تخصصی دیگري داشته اند، بـا فـراهم       

محـیط خانـه و خـانواده و بـا           آموزشی و فرهنگی بیشتر در    کمک

شــان، پیــشرفت یل آموزشــی فرزنــدانمــسا درگیــري بیــشتر در

 ایـن   عـالوه بـر ایـن، احتمـاال       . کننـد تحصیلی آنان را تسهیل می    

مورد کارآمدي فرزندان خود دارنـد       تري در والدین باورهاي مثبت  

شـان  و از این طریق نیز باورهاي خودکارآمدي باالیی در فرزنـدان          

ـ          ر بـه   خـود منجـ  هایجاد کرده که این خودکارآمدي باال نیز به نوب

عالوه به. شودانگیزش و پیشرفت تحصیلی بیشتر فرزندان آنان می       

تري تر و راهکارهاي مناسب   هاي مثبت کرده نگرش مادران تحصیل 

براي حمایت، تشویق و یاري فرزندان خود در اختیـار دارنـد کـه              

هاي مرتبط اندرکاران جامعه و تعلیم و تربیت با ارایه آموزش   دست

هـا را بـراي     هـا و یـاري     ها، راهکارها، حمایت   توانند این نگرش  می

   .تر تدارك ببینندمادران در سطوح تحصیلی پایین

هـاي پـژوهش حاضـر اسـتفاده از روش     از جمله محـدودیت   

آوري اطالعـات مربـوط بـه درآمـد         دهـی بـراي جمـع     خودگزارش

اقتصادي  -هاي وضعیت اجتماعی  عنوان یکی از شاخص   خانواده به 

همچنـین محـدودیت دیگـر ایـن پـژوهش           .ستآموزان ا دانش در

لـذا پیـشنهاد     .آموزان دختر است  انتخاب گروه نمونه از بین دانش     

هاي ساختاریافته جهت   مصاحبهز   بعدي ا  هاي پژوهش گردد در می

آوري اطالعات مربوط به درآمد خانواده استفاده شود تـا بـه            جمع

چنـین  هم. یـابی  شـود    این زمینـه دسـت     تري در هاي دقیق یافته

آمـوزان دبیرسـتانی     گروه نمونه متشکل از دانش     شودپیشنهاد می 

 هاي جنـسیتی و نقـش آن در       دختر و پسر باشد تا امکان مقایسه      

کـه در   عـالوه بـا توجـه بـه ایـن         به .پیشرفت تحصیلی فراهم شود   

عنـوان متغیـر    آموزان به پژوهش حاضر نمرات خام یا معدل دانش      

گـردد در تحقیقـات     نهاد مـی  مالك وارد تحلیل شده اسـت، پیـش       

تر ابتـدا ایـن نمـرات خـام         آوردن نتایج دقیق  دستبعدي جهت به  

 گـردد و سـپس ایـن      zتبدیل به یک نمره استاندارد نظیـر نمـره          

   .نمرات استاندارد شده وارد تحلیل گردند
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ریـزي آموزشـی، دانـشکده علـوم تربیتـی و           ارشد رشته برنامه  

  .روانشناسی دانشگاه اصفهان

 اجتمـاعی   - اقتصادي  بررسی تاثیر وضعیت  ). 1385. (صمدپور، ن 

ــا   ــدان آنه ــشرفت تحــصیلی فرزن ــر پی ــان. خــانواده ب ــه پای نام

ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی     کارشناسی

  . واحد رودهندانشگاه آزاد اسالمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـدل  ). 1390. (الـف . و کدخـدایی، م   . ع. ، زمانی، ب  .عابدینی، ي 

هـاي  هاي فرزندپروري، اعتیـاد بـه بـازي   علی روابط بین سبک  

شناســی و علــوم مجلــه رواناي و پیــشرفت تحــصیلی، رایانــه

  .21-34 ،2تربیتی، 

رابطــه ). 1386. (و کیــوان زاده، ه. زاده، م، کیــوان.لواســانی، م

فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهـاي       

مجله روان شناسـی و    . آموزانبافتی با پیشرفت تحصیلی دانش    

  .    99 – 123 ،1علوم تربیتی، 

نقش خودکارآمـدي، اهـداف پیـشرفت،       ).  1384. (محسن پور، م  

ــشرفت     ــف در پی ــداري در تکلی ــادگیري و پای ــاي ی راهبرده

رس ریاضی دانـش آمـوزان سـال دوم متوسـطه        تحصیلی در د  

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده    پایان. رشته ریاضی شهر تهران   

  .شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانروان
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پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی براساس باورهاي خود كارآمدي، وضعيت اجتماعي- اقتصادي و رشته تحصیلی*

Predicting student's academic achievement according to their self-efficacy beliefs, socio-economic status, and academic disciplines in students

یاسمین عابدینی*

دانشگاه اصفهان

چکیده 


نظریههای شناختی-اجتماعی انگیزش و پیشرفت تحصیلی برنقش متقابل متغیرهای شخصی و بافتی در عملکرد تحصیلی تاکید دارند. دراین پژوهش خودکارآمدی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده به عنوان دو متغیر مهم شخصی و بافتی موثر در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر مورد مطالعه قرارگرفتهاند. 500 نفر از دانشآموزان دختر در رشتههای        ریاضی- فیزیک و علوم انسانی از دبیرستانهای شهر تهران انتخاب و مطالعه شدند. جهت ارزیابی خودکارآمدی دانشآموزان از خردهمقیاس باورهای خودکارآمدی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) استفاده شد، میزان تحصیلات، شغل والدین و درآمد خانواده نیز به عنوان شاخصهای وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانشآموزان مدنظر قرارگرفت. معدل دانشآموزان در دروس اختصاصی   آنها در پایان سال تحصیلی نیز به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدي و رشته تحصیلی نقش معنادار در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارند، درحالیکه تحصیلات و شغل پدر نمیتوانند بهطور معنادار پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند. همچنین مشاهده شد که خودکارآمدی و شغل مادر پیشبینیکنندههای معناداری از پیشرفت تحصیلی این دانشآموزان هستند. 

واژههاي كليدي: باور انگیزشی، ویژگی بافتی، پيشرفت تحصیلی


Yasamin Abedini


University of Isfahan

 Abstract


Social-cognitive theories  on  motivation  and academic achievement emphasize the interactive effects of  Personal and contextual variables on the students' academic achievement. The main purpose of the present study was to investigate the predictive role of self- efficacy and socio-economic status as two important personal and contextual variables on student's academic achievement. 500 stuents were selected from among humanities and mathematics females students from Tehran high Schools. Subscales measuring, self- efficacy in the Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) were used (Pintrich & De Groot;1994). Parents' Job, income and education were considered as indices of socio-economic status of students. The average of students' grade in five specific courses at the end of academic year was considered as index of student's academic achievement. Data was analyzed using confirmatory and exploratory factor analyses, cronbach's alpha coefficient and hierarchical regression analysis. Results indicated that students' self-efficacy and discipline has a significant effect on predicting Student's academic achievement. Father's job and education and mothers' education could not predict the student's academic achievement. Mother's job significantly predicted student's academic achievement.

Keywords: motivational belief, contextual feature, academic achievement
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مقدمه


یادگیری، عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعات مهم و مورد توجه در روانشناسي پرورشی و موقعيتهاي تعلیم و تربيتي است که از عوامل مختلف شخصی (درونفردی) و موقعیتی (برون فردی) اثرپذير است. در مدلهای         شناختی- اجتماعی از انگیزش پیشرفت نیز بر نقش متقابل عوامل مربوط به دنیای اجتماعی، فرایندهای درونی و شناختی و باورهای انگیزشی در پیشرفت دانشآموزان تاکید میشود (ویگفیلد و اکلز، 2000). در اين راستا مدل فرایندی کانل (1990) در مورد انگیزش پیشرفت، از جمله مدلهايي است كه روابط پیچیده بین متغیرهای فردی و بافتی مختلف موثر در پیشرفت یا عدم پیشرفت دانشآموزان را مطرح ميكند. 







شكل 1


مدل مفهومی پیشرفت تحصیلی مطرح شده توسط کانل (1990 )


مدلهاي  شناختي- اجتماعي از انگيزش، از جمله  مدل مطرح شده توسط پينتريچ و شانك (2002) بر سه پيشفرض مهم مبتني هستند. اولين پيشفرض در اين مدلها نشانگر اين است كه انگيزش، يك سازه چندبعدي و پويا است و دومين فرض اين مدلها اين است كه انگيزش يك صفت يا ويژگي ثابت در فرد نيست و تحت تاثير موقعيت، بافت و حوزه هاي درسي قرار    ميگيرد. سومين پيشفرض اين مدلها حاكي از اين است كه انگيزش فرد هم تحت تاثير فرهنگ، ويژگيهاي جمعيتشناختي و شخصيتي او و هم تحتتاثير فرايندهاي شناختي او نظير خودنظمبخشي است. لذا سازههاي انگيزشي تاثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي در مدلهاي شناختي - اجتماعي عبارتند از: باورهاي خودكارآمدي، اسنادها، انگيزش دروني و اهداف پيشرفت، كه از ميان اين سازههاي انگيزشي خودكارآمدي بيشتر از همه مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت قرارگرفته و نتايج تحقيقات نشان داده است كه بيشترين ارتباط را با پيشرفت تحصيلي دارد (پينتريچ، 2000 ب).


خودکارآمدی
 یکی از متغیرهای شخصی تاثیرگذار بر یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان است که درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبنظران حوزههای روانشناسی پرورشی و تعلیم و تربیت قرارگرفته است. بندورا (1986) خودکارآمدی را قضاوت افراد درمورد تواناییهایشان برای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها جهت رسیدن به انواع تعیین شده عملکرد میداند. از دیدگاه بندورا دانشآموزان خودکارآمد هنگام مواجهه با مشکلات بیشتر از افرادی که به قابلیت خود تردید دارند از خود سختکوشی و پشتکار نشان ميدهند و فعالانه درفعالیتهای آموزشی شرکت میکنند (پینتریچ و شرابن، 1992؛ زيمرمن، 2008). درمطالعهای پینتریچ و دی گروت (1990 الف) دریافتند دانش آموزان دبیرستانی که خودکارآمدی بالایی داشتند استفاده بيشتري از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی داشتند، درنتیجه پیشرفت تحصیلی آنان نيز  بیشتر بود. از اینرو اعتقاد بر این است که باورهای خودکارآمدی یک عامل پیشبینیکننده مهم در یادگیری و موفقیت تحصیلی است و این موضوع حتی پس از کنترل پیشرفتهای قبلی و مهارتهای شناختی دانشآموزان همچنان صادق است (پینتریچ و شانک، 2002). در واقع باورهاي خودكارآمدي داراي قدرت انگيزشي بسيار بالايي هستند زيرا  انتظارات پيامدي افراد در رابطه با موفقيت را تحت تاثير قرار  ميدهند و تعيينكننده ميزان تلاش و پايداري فرد هستند (افكليدز، 2011). 


نتایج تحقیقات جدید نیز نشان دهنده ارتباط بین باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی است. پژوهش رینک و همكاران (2003) از جمله پژوهشهایی است که رابطه بین متغیرهای شخصی و مربوط به خود، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را براساس مدل فرایندی کانل (1990) درمورد انگیزش پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرارداده است (رینک، کراوی، تاکر و هال، 2003). متغیرهای شخصی و مربوط به خود در این تحقیق شامل خودکارآمدی، اهداف پیشرفت و ترس از شکست بود. این تحقیق بر روی 123 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر صورت گرفت و نتایج آن نشان داد که هرچه میزان خودکارآمدی کلی این دانشآموزان بالاتر باشد، پیشرفت تحصیلی آنان نیز بیشتر میشود. پژوهش محسنپور (1384) یکی از پژوهشهای داخلی است که بر روی 389 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی صورت گرفته و نتایج آن حاکی از وجود رابطه قوی بین خودکارآمدی و پیشرفت در درس ریاضی دراین دانشآموزان است. بهطوری که مشاهده شد در بین متغیرهای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری و پایداری درتکلیف، خودکارآمدی بهترین پیشبینی کننده مستقیم پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی است و اثر مستقیم و قدرتمندی بر پیشرفت در درس ریاضی دارد. 


نتايج پژوهش حجازي و نقش (1387) نيز حاكي از اين است كه دو عامل خودكارآمدي و اهداف پيشرفت به عنوان عوامل انگيزشي با خودنظمبخشي و در نتيجه با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني رابطه دارند. دراين راستا پژوهش انجام شده توسط جوكار و دلاورپور (1386) و حسيني و خير(1388) و اميني (1387) نيز نشان دهنده وجود رابطه مثبت بين خودكارآمدي و عملكرد تحصيلي دانشآموزان است. خامسان و شيرزادي (1389) نيز مشاهده كردند باورها انگيزشي نظير خودكارآمدي ادراك شده و جهتگيري هدفي پيشبينيكننده هاي بسيار خوبي براي تعللورزي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان پايه دوم متوسطه هستند. 


چنانکه قبلا نیز اشاره شد، عوامل فردی تنها          تعیینکنندههای پیشرفت تحصیلیآموزان نیستند و در این میان نقش عوامل موقعیتی و بافتی نیز از اهمیت برخوردار است. عوامل موقعیتی تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شامل خانواده، همسالان و مدرسه است، که نقش خانواده در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بسیار بدیهی است، بهطوريکه وضعیت اجتماعی- اقتصادی و محیط خانواده از جمله مهمترین متغیرهای مربوط به خانواده است كه تاثير بهسزايي بر رشد تواناييهاي شناختي، اجتماعي و عاطفي آنان دارد (میس، 1997). مروري بر تحقيقات  انجام شده درمورد نقش متغيرهاي  بافتي
 درپيشرفت تحصيلي دانشآموزان نيز نشان ميدهد كه وضعيت اجتماعي- اقتصادي خانواده متغيري است كه  بيشترين حجم تحقيقات را در ميان تحقيقات مرتبط به تعليم و تربيت، به خود اختصاص داده است (بورنشتين و برادلي، 2003؛ سيرين، 2005) . براي مثال تحقيقات فراتحليلي انجام شده در اين زمينه حاكي از اهميت وضعيت اجتماعي- اقتصادي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان است (سيرين، 2005؛ وايت، 1982). در این راستا تحقيقات ديگر نيز نشان دادهاند کودکان متعلق به خانوادههای با وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایینتر معمولا انگیزش و موفقیت تحصیلی کمتری را نشان میدهند و برای شکست درمدرسه و ترک تحصیل درمعرض خطر بیشتری قراردارند (بورکوسکی و تورپ، 1994). 


نتایج پژوهشهای داخلی نیز حاکی از وجود ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده است. از جمله نتایج پژوهش صمدپور (1385) حاکی از وجود رابطه معنادار بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده و  پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دختر سال سوم متوسطه است. در این پژوهش شغل و محل سکونت به عنوان شاخصهای وضعیت اجتماعی- اقتصادی در نظر گرفته شدهاند. نتایج این پژوهش نشان داد که هرچه میزان تحصیلات والدین و درآمد خانواده بالاتر و هرچه تعداد افراد خانواده کمتر، شغل والدین تخصصیتر و محل سکونت بهتر باشد، این دانشآموزان پیشرفت تحصیلی بيشتري خواهند داشت. لواسانی، کیوان زاده و کیوان زاده (1386) نیز رابطه متغیرهای بافتی از جمله رتبه تولد، درآمدخانواده، تعداد فرزندان، شغل و تحصیلات پدر و مادر را با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی سال سوم رشته علوم تجربی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که تحصیلات مادر و میزان درگیری والدینی بهترین پیشنبینی کنندههای مثبت برای پیشرفت تحصیلی این دانشآموزان هستند.  


امینزاده و سرمد (1383) به بررسی نقش فعالیتهای فوقبرنامه در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشآموزان سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی-فیزیک پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که با کنترل هوش هیچ یک از فعالیتهای فوق برنامه رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی نداشت، با این حال تحصیلات مادر در این رابطه نقش تعديلکنندگی داشت. 


عابدینی، زمانی و کدخدایی (1390) نیز طی یک مدل ساختاری روابط علی بین جايگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده، اعتیاد به بازیهای رایانهای و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قراردادهاند. آنها مشاهده کردند دانشآموزان با جایگاه    اجتماعی- اقتصادی بالا، اگرچه اعتیاد بیشتری به بازیهای رایانه ای دارند، پیشرفت تحصیلی آنان نیز بیشتر است.       


البته باید به خاطر داشت که وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین برخی دانشآموزان علت بیانگیزگی و انگیزش پایین درآنان نیست، بلکه عواملی که معمولا با وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین همراه هستند بر انگیزش و موفقیت تحصیلی آنها اثر    میگذارند. بهعبارت دیگر خانوادههای متعلق به جایگاه  اجتماعی- اقتصادی پایین در مقایسه با خانوادههای متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادی بالا، برای کمک به یادگیری   فرزندانشان درخارج از مدرسه منابع كمتري دراختيار دارند (میس، 1997). استیپک و ریان (1997) کودکان محروم و غیر محروم کلاسهای آمادگی و پیشدبستانی را در انواع مقیاسهای شناختی و انگیزشی مورد مقایسه قرار دادند. آنان دریافتند کودکان دارای وضعیت اجتماعی - اقتصادی پایینتر در     آزمونهای ریاضی و خواندن عملکرد ضعیفتری داشتند. 

معمولا درخانوادههای متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادی بالا فعالیتهایی وجود دارند که تفکرکودکان را تحریک میکند، بهعلاوه در اين خانواده کامپیوتر، کتابهای کمک آموزشی و غیر آموزشی، پازل و غیره به چشم میخورد و والدین برای رشد شناختی فرزندانشان سرمایهگذاری کرده و برای یادگیری آنها وقت بیشتری صرف میکنند (اکلز، ویگفیلد و شیفل، 1998). نتایج تحقیق گاتفرید، فلمینگ و گاتفرید (1998) نیز حاکی از نقش مباحث و گفتگوهای خانوادگی، رجوع به کتابخانه، اهمیت دادن به مطالعه، امکانات تدریس خصوصی در خانوادههای متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادی بالا در افزايش انگیزش تحصیلی کودکان آنها در سنین 9 تا 14 سال است. بروکس و ون نوی (2008) نیز رابطه وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده، ترتیب تولد فرزندان و خودکارآمدی را درنوجوانان دبیرستانی مورد بررسی قراردادند. آنها مشاهده کردند که تحصیلات بالاتر والدين (تحصیلات عالی) و ترتیب تولد فرزندان (فرزند آخر بودن) رابطه معنادار و مثبت با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی بالاتر دارد. 


با اینکه خودکارآمدی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی دو متغیر مهم و تاثیرگذار بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان هستند، اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولا نقش یکی از این دو متغیر را در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مورد بررسی و مطالعه قرارداده و به طورعمده رابطه خودکارآمدی را با سایر متغیرهای انگیزشی از جمله راهبردهای پردازش سطحی و عمیق، ارزشدهی به تکلیف، اضطراب آزمون و راهبردهای فراشناختی بررسی كرده و توجه کمتری به بررسی ارتباط مستقیم خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی داشتهاند.

 از سویی با توجه به اینکه نتایج تحقیقات حاکی از خودکارآمدی پایینتر دختران نسبت به پسران در حیطههای مختلف نظیر کاربرد فناوری (ستوده، 1377؛ محمدي و ایروانی، 1381؛ حیاتی و شریف پور، 1382؛ همگی به نقل از دهقانی، 1388) و پيشرفت در درس ریاضی است (سعیدی، 1389) و همچنين با مدنظر قراردادن اینکه کتابها و متون درسی در دو رشته علوم انسانی و ریاضی- فیزیک نیاز به استفاده از مهارتهای مطالعه، یادگیری و یادسپاری مختلفی دارند، یکی از هدفهای پژوهش حاضر بررسی نقش  پیشبینیکنندگی رشته تحصیلی دانشآموزان در عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان است. بهعلاوه اکثر تحصیلات داخلی انجام شده قبلی درمورد رابطه خودکارآمدی، جايگاه اجتماعی- اقتصادی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی نمونه تحقیق خود را فقط از یک رشته تحصيلي انتخاب کردهاند (برای مثال لواسانی، کیوانزاده و کیوانزاده، 1386؛ حجازی و نقش، 1387؛ خامسان و شیرزادی، 1389؛ حسینی و خیر، 1388 و امینی، 1387). لذا انجام تحقیق در این زمینه ضروری به نظر میرسد. از طرفی نظریههای شناختی- اجتماعی از انگیزش، انگیزش پيشرفت و متغیرهای وابسته به آن را کاملا تکلیف وابسته و یا موضوع وابسته میدانند (پینتریچ وشانک، 2002). بر این اساس درپژوهش حاضر خودکارآمدی به عنوان یک متغیر قدرتمند انگیزشی در دو رشته یا حوزه درسی یعنی رشتههای علوم انسانی و ریاضی-فیزیک مورد بررسی قرار گرفته است.       


با توجه به آنچه بيان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر سال سوم دبیرستان براساس باورهای خودکارآمدی، وضعیت        اجتماعی- اقتصادی و رشته تحصیلی آنان است. 


روش


جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم دبیرستان در رشتههاي رياضي- فيزيك و علوم انسانی در شهر تهران در سال 88- 1387 و بوده براي انتخاب گروه نمونه از روش    نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای استفاده شده است. بهاين صورت كه ابتدا 9 منطقه از مناطق 19 گانه شهر تهران، سه منطقه از شمال، سه منطقه از جنوب و سه منطقه از مركز شهر تهران انتخاب و سپس از هر منطقه يك دبيرستان دخترانه انتخاب شد. درمرحله بعد يك كلاس علوم انساني و يك كلاس رياضي- فيزيك از هر دبيرستان انتخاب و كليه دانشآموزان اين كلاسها مورد مطالعه قرارگرفتند. لذا گروه نمونه متشكل از 500 نفر از دانشآموزان دختر پایه سوم دبیرستان مشغول به تحصیل در رشتههای علوم انسانی و ریاضی- فیزیک بود،250 دانشآموز از  رشته علوم انسانی و 250 دانشآموز از رشته ریاضی- فیزیک در پژوهش شركت داشتند. لازم به توضيح است كه پس از تعيين گروه نمونه پرسشنامهها با اجازه مسوولين دبيرستان و دبيران  بهصورت گروهي و در كلاسهاي درس بر روي دانشآموزان اجرا شد. قبل از اجرای پرسشنامه هدف از پژوهش و محرمانه ماندن اطلاعات بهدست آمده از آن برای دانشآموزان توضیح داده شد و سپس پرسشنامهها بهصورت گروهی به آنها تحويل داده شد. در ضمن از آنها خواسته شد چنانچه هنگام پرکردن پرسشنامهها با سوال یا ابهامی روبهرو شدند، از مجری کمک و توضیح بخواهند.


ابزار سنجش


پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ: جهت ارزیابی باورهاي خودکارآمدی دانشآموزان از خرده مقیاس باورهای خودکارآمدی در پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
 که توسط پینتریچ و ديگروت (1994) تهیه و تدوین شده است، استفاده شد. این پرسشنامه متشکل از دو خردهمقیاس راهبردهای یادگیری و انگیزشی است که هر یک از این دو خرده مقیاس نیز از مقیاسهای فرعی تشکیل شده اند. خرده مقیاس خودکارآمدی از جمله مقیاسهای فرعی در خرده مقیاس انگیزشی این پرسشنامه است. این خرده مقیاس از 6 سوال تشکیل شده است که همگی بر روی یک طیف لیکرت 5 درجهای نمرهگذاری ميشوند (همیشه نادرست = 1 و همیشه درست = 5). 


پینتریچ و ديگروت (1994) مقدار ضریب آلفای کرونباخ را برای این خرده مقیاس برابر با 93 /0 و میزان همبستگی این خرده مقياس را با کل پرسشنامه برابر با 41 /0 گزارش کردهاند که این شاخصها نشانگر پایايی آن است. محسنپور (1384) نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای این خرده مقیاس را برابر با 91 /0 گزارش کرده است. در پژوهش حاضر نیز جهت ارزیابی روایی سازه این خردهمقیاس از روش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی استفاده شد که نتایج آنها حاکی از روایی سازه اين خردهمقياس بود. بهطوري كه اين خرده مقياس بهتنهايي 22 درصد از واريانس كل آزمون MSLQ را تبيين ميكند و در ضمن کلیه سوالهای آن دارای بار عاملی بالاتر از 4 /0 بودند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی انجام شده با نرمافزار لیزرل نیز حاکی از روایی سازه پرسشنامه بود. بهطوریکه مقدارشاخص خيدو  برابر با 11 /187 و درجه آزادی آن برابر با 84 و نسبت خیدو به درجه آزادی برابر با 22 /2 و کمتر از 3 و سطح معناداري آن برابر با 12 /0 p< بوده كه حاکی از برازش مدل اندازهگیری با دادههاي پژوهش بود و سایر شاخصها نیز به ترتیب برابر با: 05 /0 = RMSEA، 95 /0= GFI، 93 /0= AGFJ و 04 /0 = RMR بود و همگی حاکی از برازش مدل اندازهگیری بودند. همچنین جهت ارزيابي پايايي آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار آن برابر با 84 /0 بهدست آمد.


ارزیابی وضعیت اجتماعی- اقتصادی: براي تعيين وضعيت اجتمتعي- اقتصادي دانشآموزان از آنها در مورد میزان تحصیلات و شغل پدر و  مادر و میزان درآمد خانوادهشان سوال شد. لازم به توضیح است به دلیل اینکه این اطلاعات از طریق روش خودگزارشدهی جمعآوری شده بود و بسیاری از دانشآموزان درآمد خانواده خود را ذکر نکرده بودند، لذا درآمد خانواده از تحلیلها حذف شد و فقط 4 شاخص تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر و شغل مادر مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. 


ارزيابي پیشرفت تحصیلی: بهمنظور ارزيابي پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، معدل آنها در پایان سال تحصیلی در دروس اختصاصی هر رشته (دروس حسابان، هندسه، جبر و احتمال،  فیزیک و شیمی در گروه ریاضی- فیزیک و دروس ادبیات فارسی، عربی، فلسفه و منطقه، تاریخ ادبیات و تاریخ ایران و جهان برای گروه  علوم انسانی) مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. 


يافتهها


پس از جمعآوری دادهها، ابتدا شغل و تحصیلات والدین طبقهبندی شدند. بهاین صورت که شغل پدر در سه طبقه آزاد، کارمند و بازنشسته و شغل مادر به دو طبقه خانهدار و كارمند و تحصیلات پدر و مادر نیز در سه طبقه سیکل و پایینتر، دیپلم، و فوق دیپلم و بالاتر طبقهبندی گرديد و سپس با استفاده از کدگذاری مجازی وارد تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی شدند. شایان ذکر است که قبل از انجام تحلیلهای آماری،    پرسشنامههايی كه حاوی اطلاعات ناقص بودند شناسایی و از تحلیل خارج شدند، بهاین ترتیب تعداد پرسشنامههايی كه حاوي اطلاعات كاملي بودند به 492 پرسشنامه رسید. 


جهت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان براساس سه متغیر باورهای خودکارآمدی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و رشته تحصیلی آنان سه تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی انجام شد و در این تحلیلهاي رگرسیون درگام اول اثرهای اصلی و در گام بعد اثرهای متقابل متغيرها وارد تحلیل شدند (سرمد، بازرگان و حجازی، 1378). اطلاعات توصيفي مربوط به نمونه پژوهش در جدول 1 نشان داه شده است.

جدول 1


ميانگين و انحراف استاندارد پيشرفت تحصيلي، خودكارآمدي و متغيرهاي دموگرافيك شركتكنندگان

		 متغيرها                                     ميانگين                                         انحراف استاندارد



		پيشرفت تحصيلي                              39 /16                                               43/2


خودكار آمدي                                  78 /3                                                 71 /0


رشته تحصيلي                                 49 /0                                                 50 /0

تحصيلات پدر 1                               40 /0                                                 49 /0


تحصيلات پدر2                                 17 /0                                                37 /0


تحصيلات پدر 3                                22 /0                                                41 /0


شغل پدر 1                                      52 /0                                                50 /0


شغل پدر 2                                      30 /0                                                46 /0


تحصيلات مادر1                                51 /0                                                50 /0


تحصيلات مادر2                                16 /0                                                37 /0


شغل مادر                                        80 /0                                                40 /0





لازم به توضیح است که جهت محاسبه ضرایب همبستگی میان متغیرهای پیشبین و متغیر ملاک، از نرمافزار لیزرل استفاده شد. در واقـع با تـوجـه به ماهیـت برخـی از متـغیرهـای   پیـشبـیـن نظـیر شـغـل و تـحـصـیلات والـدیـنـی کـه              (مقـیـاس آنـهـا) از نــوع  مـقــولــههـای مرتــبشــده اسـت، 

این نرمافزار قادر به محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون، بایسریال، پلیسریال و پلیکوریک است و تقریبهای دقیقی از ضرایب همبستگی بین متغیرها فراهم میکند. درجدول 2 ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش گزارش شده است.



		جدول  2

متغير                                    1                    2             3                    4                     5                          6                       7                       8                      9                     10              11

1) پيشرفت تحصيلي               1        


 2) خودكار آمدي                ** 33/0          1         


 3) رشته تحصيلي              ** 18/0          03/0                    1         


4) تحصيلات  پدر1*            09/0-           01/0                06/0 -                1  


5) تحصيلات پدر2             20/0-             04/0-           * 09/0               **37/0                1


6) تحصيلات پدر3*           11/0              08/0                07 /0              **43/0           **24/0-             1


7) تحصيلات مادر1             06/0-            02/0                01/0-              **43/0            04/0-              04 /0-                  1


8) تحصلات مادر2            * 10/0              08/0                06/0-             **14/0            05/0                **33/0            **45/0             1


9) شغل پدر                       07/0-             08/0-             07/0-             **  12/0          06/0-             **18/0-            02/0-              00/0                       1


10)  شغل پدر2                   06/0               04/0                03/0               05/0-             04/0               ** 21/0               05/0                06/0                  **67/0-               1


11) شغل مادر                    04/0-           06 /0-            00/0                   04/0                05/0-               06/0-                **13/0         **33/0-            09/0                 **12/0                    1

ماتريس همبستگي متغيرهاي  پژوهش (492= N)

                                                 
01  /0< p **    , 05 /0 < p*  





نتایج تحلیل رگرسیون اول را در جدول 3 مشاهده    میکنید. در این تحلیل رگرسیون درگام اول اثر اصلي متغيرهاي باورهای خودکارآمدی و رشته تحصیلی محاسبه شده و درگام دوم اثر متقابل این دو متغیر مورد بررسی قرارگرفته است.



جدول3


نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی براساس باورهای خودکارآمدی و رشته تحصیلی

		متغير

		R2

		ضريب غير استاندارد  B

		خطاي معيار

		سطح معناداري

		t  



		گام اول

		

		

		

		

		



		اثرهاي اصلي خودكارآمدي و رشته تحصيلي

		14/0




		14/1


81 /0

		15/0


20 /0

		*81/7 


* 96 3 

		000/0


000 /0



		گام دوم 


اثرهاي اصلي


خودكارآمدي و رشته تحصيلي

		14 /0

		16 /1

98 /0

		21 /0

12 /1

		*0005/58 

  *88/0

		000 /0

38 /0



		اثرمتقابل خودكارآمدي و رشته تحصيلي 

		

		05 /0-

		29 /0

		16 /0-

		88 /0





                                                                                                                                                 05 /0 *p < 

همانگونه که درجدول 3 مشاهده میشود درگام اول اثرهای اصلی دو متغیر باورهای خودکارآمدی و رشته تحصیلی معنادار بوده و این دو متغیر توانستهاند 14 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند (14 /0 = R2). به عبارت دیگر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را میتوان براساس دو متغیر باورهای خودکارآمدی و رشته تحصیلی آنان پیشبینی کرد و هريك از دو متغير به تنهايي قادر به پيشبيني پيشرفت تحصيلي بهطور معنادار هستند. با اینحال در گام دوم كه اثر متقابل متغيرهاي باورهای خودکارآمدی و رشته تحصیلی مورد بررسي قرار گرفته است، مشاهده ميشود كه اثر متقابل آنها معنادار نبوده است.   بهعبارت دیگر دو متغیر باورهای خودکارآمدی و رشته تحصیلی با یکدیگر نتوانستهاند هیچ بخشی از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تبيين كنند. در ادامه طي يك تحليل رگرسيون ديگر پيشبيني پيشرفت تحصيلي براساس متغیرهای باورهای خودکارآمدی، شغل و تحصیلات پدر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 4 ذكر شده است. 



جدول 4


نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس متغيرهاي باورهای خودکارآمدی، شغل و تحصیلات پدر دانش آموزان


		متغير

		R2

		ضريب غير استاندارد  B

		خطاي معيار

		سطح معناداري

		t



		گام اول


اثرهاي اصلي 


خودكارآمدي

		12 /0

		14/1

		15/1

		*67/7

		000/0



		تحصیلات پدر


(سیکل و پایینتر)

		

		47/0-

		28/0

		70/1

		90/0



		تحصیلات پدر (دیپلم)

		

		27/0-

		34/0

		79/0-

		43/0



		تحصیلات پدر


(فوق دیپلم و بالاتر)

		

		12/0

		33/0

		36/0

		71/0



		شغل پدر (آزاد)

		

		000/0

		28/0

		

		



		شغل پدر (کارمند)

		

		23/0

		31/0

		01/0

		99/0





ادامه جدول 4

		گام دوم 


اثرهاي متقابل خودکارآمدی

		13/0

		69/0

		44/0

		73/0

		47/0



		تحصیلات پدر


(سیکل و پایینتر)

		

		25 /2-

		56/1

		58/1

		11/0



		تحصیلات پدر


(دیپلم) 

		

		68/0-

		59/1

		44/1-

		15/0



		تحصیلات پدر


 (فوق دیپلم و بالاتر)

		

		26/0

		78/1

		38/0-

		70/0



		شغل پدر (آزاد)

		

		74/0-

		59/1

		14/0

		89/0






		شغل پدر (کارمند) 

		

		58/1-

		75/1

		47/0-

		64/0



		خودکارآمدی و          تحصیلات پدر (سیکل) 

		

		48/0

		41/0



		90/0-


16/1

		37/0


25/0



		خودکارآمدی و              تحصیلات پدر (دیپلم)

		

		11/0

		47/0

		24/0

		81/0



		خودکارآمدی و تحصیلات پدر (فوق دیپلم)

		

		02/0-

		48/0

		05/0-

		96/0



		خودکارآمدی و                   شغل پدر (آزاد)                   

		

		19/0

		41/0

		46/0

		65/0



		خودکارآمدی و  شغل پدر (کارمند)        

		

		47/0

		45/0

		05/1

		30/0





05 /0 < p*    


همانگونه که درجدول 4 مشاهده میشود درگام اول اثرهای اصلی متعیرهاي باورهای خودکارآمدی، تحصیلات و شغل پدر مورد آزمون قرارگرفته است. یافتههای این جدول نشان   میدهد که باورهای خودکارآمدی تنها متغیری است که توانسته است بهطور معنادار پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کند. بهعبارت دیگر، متغیر باورهای خودکارآمدی به تنهایی توانسته است 12 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کند. با اینحال اثرهای اصلی تحصیلات و شغل پدر معنادار نبوده است و این متغیرها سهمی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نداشتهاند. همانگونه که قبلا اشاره شد شغل و تحصیلات پدر بهعنوان يكي از شاخصهای وضعیت     اجتماعی- اقتصادی دانشآموزان درنظرگرفته شدهاند که یافتهها نشاندهنده عدم معناداری اثر این متغیرها در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است. 


همچنین درگام دوم اثرهای متقابل متغيرهاي باورهای خودکارآمدی، شغل و تحصیلات والدین مورد بررسی قرارگرفته است . همانگونه که مشاهده  می شود اثرهای متقابل هیچیک از این متغیرها معنادار نبوده است و با ورود همزمان و دو به دو این متغیرها تنها 01 /0 بر واریانس تبیین شده پیشرفت تحصیلی اضافه شده است (13 /0 = R2) و اثر آن معنادار نيست. در ادامه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان براساس متغیرهای باورهای خودکارآمدی، تحصیلات و شغل مادر مورد آزمون قرار خواهد گرفت که نتایج آن درجدول 5 آمده است.     


جدول 5


نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس باورهای خودکارآمدی ،شغل و تحصیلات مادر دانش آموزان

		t

		سطح معناداري

		خطاي معيار

		ضريب غير استاندارد  B

		R2

		متغير



		000/0

		*  68/7

		15/1

		14/1

		12 /0



		گام اول


اثرهاي اصلي 


خودكارآمدي



		37/0

		89/0

		23/0

		21/0

		

		تحصیلات مادر


(سیکل و پایینتر)



		27/0

		10/1

		33/0

		36/0

		

		تحصیلات مادر


(دیپلم و بالاتر)



		96/0

		05/0

		27/0

		01/0

		

		شغل مادر (کارمند)



		00/0

		*80/3



		40/0




		54/1

		13 /0

		گام دوم  


اثرهاي متقابل               خودکارآمدی



		16/0

		42/1-

		28/1

		87/1-

		

		تحصیلات مادر


(سیکل و پایینتر)



		38/0

		89/0

		77/1

		57/1

		

		تحصیلات مادر


(دیپلم و بالاتر) 



		05/0

		*96/1

		44/1

		83/2

		

		شغل مادر 



		20/0

		29/1

		34/0



		43/0

		

		خودکارآمدی و          تحصیلات مادر (سیکل) 



		51/0

		66/0-

		45/0

		30/0-

		

		خودکارآمدی و              تحصیلات مادر (دیپلم و بالاتر)



		04/0

		*10/1

		37/0

		74/0

		

		خودکارآمدی و شغل مادر (کارمند)        






                                                                                           
05/0< p*

همانگونه که در جدول 5 مشاهده میشود در گام اول از رگرسیون سلسلهمراتبی، اثرهاي اصلي متغیرهای باورهای خودکارآمدی، تحصیلات مادر و شغل مادر وارد تحلیل شدهاند که در اين گام از بین این متغیرها تنها اثر اصلی متغیر باورهای خودکارآمدی معنادار است و این متغیر توانسته است به تنهايي12 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کند. با این حال اثر اصلی تحصیلات و شغل مادر معنادار نیست و این متغیرها به تنهايي سهمی معنادار در تبیین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ندارند. 


همچنين درگام دوم اثرهای متقابل باورهای خودکارآمدی، شغل و تحصیلات مادر مورد بررسی قرارگرفته است. همانطور که مشاهده میشود با محاسبه اثرهاي متقابل اين متغيرها، درگام دوم مجددا اثر اصلی باورهای خودکارآمدی معنادار شده است که نشان دهنده سهم موثر این متغیر در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است. 


همچنین مشاهده میشود که اثر اصلی شغل مادر در گام دوم معنادار است و نشانگر این است که این متغیر سهم معناداری در تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی دارد. به علاوه اثر متقابل باورهای خودکارآمدی و شغل مادر نیز  دراین گام معنادار شده است. بهطوريكه، متغیرهای باورهای خودکارآمدی و شغل مادر توانسته اند با یکدیگر 13 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند. بهعبارت ديگر در درجه اول پیشرفت تحصیلی را میتوان براساس متغیرهای باورهای خودکارآمدی و در درجه دوم براساس متغیر شغل مادر پیشبینی کرد. درواقع شاخص شغل مادر که یکی از شاخصهای چهارگانة وضعیت اجتماعی- اقتصادی است، تنها شاخص از جايگاه         اجتماعي- اقتصادي است که قدرت پیشبینی پیشرفت تحصیلی را در دانشآموزان دختر دبیرستانی دارد.

بحث


یافتههای پژوهش نشانداد که اثر اصلی باورهای خودکارآمدی و رشته تحصیلی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر دبیرستانی معنادار است. بهعبارت دیگر هر یک از این متغیرها به صورت مستقل سهم معناداری درتبیین پیشرفت تحصیلی این دانشآموزان داشته اند. درحالیکه اثر متقابل این دو متغیر که در گام اول از تحلیل رگرسیون    سلسلهمراتبی وارد تحلیل شدند، معنادار نبوده است. این یافتهها همسو با نتایج یافتههای پینتریچ و شانک (2002)، رينك و همكاران (2003) و محسن پور (1384) است. پينتريچ و شانك (2002) نیز دریافتند که باورهای خودکار آمدی یکي از     پیشبینیکنندههاي مهم در یادگیری و موفقیت تحصیلی  دانشآموزان دبیرستانی، حتی پس از کنترل پیشرفت تحصیلی قبلی و مهارتهای شناختی آنان است. نتایج تحقیق رینک و همکاران (2003) نیز نشانگر رابطه مثبت و قدرتمندي بین باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دردانشآموزان دختر و پسر دبیرستانی است. محسن پور (1384) نیز نشان داد که خودکارآمدی یکی از بهترین پیشبینی کنندههای پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی در دانشآموزان دبیرستانی است. این یافتهها همسو با پیشفرضهای نظریه شناختی- اجتماعی بندورا (1986) مبنی بر این است که دانشآموزان خودکارآمد هنگام مواجهه با مشکلات بیشتر از افرادی که به قابلیتهای خود تردید دارند، از خود سختکوشی و پشتکار نشان میدهند و انگیزش و پیشرفت تحصيلي بالاتری دارند. 


یافتهها در رابطه با نقش پیشبینیکننده وضعیت اجتماعی- اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان، نشانگر عدم معناداری اثر اصلی شغل و تحصیلات پدر در تبیین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و معناداری اثر اصلی شغل مادر و اثر متقابل شغل مادر و خودکارآمدی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی است. بهعبارت دیگر شغل مادر بهتنهایی و در تعامل با خودکارآمدی در حدود 13 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را تبیین کرده است. این یافتهها همسو با نتایج تحقیقات قبلی مبنی بر رابطه وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است (استیپک و ریان، 1997؛ بروکس و وننوی
، 2008؛ به نقل از افکلیدز، 2011؛ گاتفرید، فلمینگ و گاتفرید، 1998).


استیپک و ریان (1997) با مقایسه کودکان محروم و غیر محروم در مقطع پیشدبستانی دریافتند که کودکان دارای وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین در آزمونهای خواندن و ریاضی عملکرد ضعیفتری از کودکان غیر محروم داشتند. نتایج تحقیق گاتفرید، فلمینگ و گاتفرید (1998) نیز نشانگر رابطه مثبت بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا و انگیزش تحصیلی بیشتر دردانشآموزان 9 تا 14 سال است. در اين راستا بروكس و     وننوي (2008) نيز مشاهده كردند كه بین وضعیت     اجتماعی- اقتصادی خانواده و خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی رابطه مثبتی وجود دارد. 


وايت (1982) نيز طي يك پژوهش  فراتحليلي، كليه تحقيقات انجام شده در مورد رابطه  بين وضعيت         اجتماعي- اقتصادي خانواده و پيشرفت  تحصيلي تا سال 1980 را مورد بررسي قرار داد و دريافت بسته به اين كه تحقيقات از چه شاخصي براي اندازهگيري وضعيت اجتماعي- اقتصادي استفاده  كنند و پيشرفت تحصيلي را چگونه مورد سنجش قراردهند، ميزان ارتباط اين دو متغير متفاوت خواهد بود. در اين راستا سيرين (2005) نيز كليه  تحقيقات انجام شده در اين زمينه را كه بين سالهاي 1980 تا 2000 صورتگرفته بود طي يك مطالعه فراتحليلي مورد ارزيابي قرارداد. او دريافت كه ميزان ارتباط اين دو متغير بهطور متوسط 32/0 بوده و كمتر از ميزان همبستگي گزارششده توسط وايت (1982) بوده است (42/0). سيرين (2005) خاطر نشان كرد كه استفاده از شاخصهاي متنوعتر در تحقيقات جديد علت كاهش اين همبستگي است و همچنين در برخي از تحقيقات هيچ رابطه معناداري بين شاخصهايي نظير تحصيلات و شغل والدين، بهويژه درآمد و شغل پدر با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان گزارش نشده است. 


بهطورکلی یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که در بین سه متغیر باورهای خودکارآمدی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و رشته تحصیلی، باورهای خودکارآمدی بهترین پیشبینی کننده مستقيم پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دختر دبیرستانی است و پس از آن بهترتیب رشته تحصیلی و شغل والدين پیشبینی کنندههای پیشرفت تحصیلی در این دانشآموزان است. 

با توجه به نقش باورهای خودکارآمدی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان، به معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت توصیه میشود روشهای تدریس و شیوههای ارزشیابی خود را طوری تنظیم کنند که به بالا رفتن احساس خودکارآمدی دانشآموزان کمک نمایند. برای مثال، معلمان میتوانند به دانشآموزان با سابقه شکست تحصیلی بهخصوص در درس ریاضی کمک کنند که تجارب موفقیتآمیزی کسب کنند و با انباشت این تجارب موفق باورهای خودكارآمدي آنها را متحول نمایند. اين هدف با شناخت معلمان و دبيران از ارزشيابي و اصلاح نقاط ضعف دانش آموزان ميسر خواهد شد. همچنين با تدارک دیدن آموزش جبرانی احتمال موفقیت آنها را افزایش داده و خودکارآمدی آنها را بهبود خواهند بخشيد. همچنین تاکید معلمان بر ساختارهای هدفی کلاسی مشارکتی به جای ساختارهای کلاسی رقابتی به افزایش میزان عزتنفس و خودکارآمدی دانشآموزان کمک خواهد کرد. به علاوه با توجه به تاثیر خودکارآمدی بر انتظارات پیامدی دانشآموزان و درنتیجه تعیین میزان تلاش و پایداری آنها هنگام انجام تکالیف درسی، توصیه میشود مربیان، معلمان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت به دانشآموزان کمک کنند تا الگوهای انگیزشی مبتنی بر تلاش را جایگزین الگوهای انگیزشی مبتنی بر توانایی نمایند و بهاین ترتیب به یادگیری و عملکرد بهتر تحصیلی آنان کمک نمایند.  


براساس نتايج، اين احتمال مطرح ميشود كه والدین دانشآموزانی که کارمند بوده، بهخصوص مادر، و یا شغل تخصصی دیگری داشته اند، با فراهمکردن امکانات آموزشی، کمکآموزشی و فرهنگی بیشتر در محیط خانه و خانواده و با درگیری بیشتر در مسایل آموزشی فرزندانشان، پیشرفت تحصیلی آنان را تسهیل میکنند. علاوه بر این، احتمالا این والدین باورهای مثبتتری در مورد کارآمدی فرزندان خود دارند و از این طریق نیز باورهای خودکارآمدی بالایی در فرزندانشان ایجاد کرده که این خودکارآمدی بالا نيز به نوبه خود منجر به انگیزش و پیشرفت تحصیلی بیشتر فرزندان آنان میشود. بهعلاوه مادران تحصیلکرده نگرشهای مثبتتر و راهکارهای مناسبتری برای حمایت، تشویق و یاری فرزندان خود در اختیار دارند که دستاندرکاران جامعه و تعلیم و تربیت با ارايه آموزشهای مرتبط میتوانند این نگرش ها، راهکارها، حمایتها و یاریها را برای مادران در سطوح تحصیلی پایینتر تدارک ببینند. 


از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده از روش خودگزارشدهی برای جمعآوری اطلاعات مربوط به درآمد خانواده بهعنوان یکی از شاخصهای وضعیت اجتماعی- اقتصادی در دانشآموزان است. همچنین محدودیت دیگر این پژوهش انتخاب گروه نمونه از بین دانشآموزان دختر است. لذا پیشنهاد میگردد در پژوهشهاي بعدی از مصاحبههای ساختاریافته جهت جمعآوری اطلاعات مربوط به درآمد خانواده استفاده شود تا به یافتههای دقیقتری در این زمینه دستیابی  شود. همچنین پیشنهاد میشود گروه نمونه متشکل از دانشآموزان دبیرستانی دختر و پسر باشد تا امکان مقایسههای جنسیتی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی فراهم شود. بهعلاوه با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نمرات خام یا معدل دانشآموزان بهعنوان متغیر ملاک وارد تحلیل شده است، پیشنهاد میگردد در تحقیقات بعدی جهت بهدستآوردن نتایج دقیقتر ابتدا این نمرات خام تبدیل به یک نمره استاندارد نظیر نمره z گردد و سپس این نمرات استاندارد شده وارد تحلیل گردند. 
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