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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان
دوره دوم متوسطه شهر تهران بوده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی ،همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق
حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال  0071 - 79به تعداد  711نفر بود .نمونه آماری
تحقیق تعداد  491نفر می باشند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس
انتخاب شده اند؛ که از این تعداد  011نفر پسر و  041نفر دختر تشکیل می دهد .جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه
های استاندارد استفاده شده است .در این پژوهش برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده
شد .در این پژوهش برای سنجش متغیر های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد .برای سنجش خودکار
آمدی تحصیلی از پرسشنامه استاندارد خودکار آمدی تحصیلی از پرسشنامه استاندارد (میگلی و همکاران )4111 ،و برای
سنجش درگیری تحصیلی از پرسشنامه استاندارد (ریو تیسنگ )4100 ،و برای سنجش ویژگی شخصیتی از پرسشنامه
استاندارد ویژگی شخصیتی  NEO – FFIاستفاده شد .همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون
و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرمافزار  SPSS40استفاده شد .نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین درگیری تحصیلی
و خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود
دارد .ونتایج فرضیات فرعی نشان داد که بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؛ و بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان
دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :خود کارآمدی تحصیلی ،ویژگی های شخصیتی ،درگیری تحصیلی

 -0کارشناسی تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
 -4کارشناسی مدیریت بازرگانی
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انسانها دارای تفاوتهایی هستند که ریشه در توانایی ها ،استعدادها و عالیق ایشان دارد .توجه به این تفاوتها موجب هدایت افراد
در مسیر تحصیلی و شغلی و در نتیجه پیشرفت و رضایتمندی می گردد .از خصوصیات مهم شخصیتی و تفاوتهای فردی افراد که
در واکنش نشان دادن به رخدادها و فشارهای روانی مؤثر است .احساس خودکارآمدی فرد است (شولتز .)4101،برای انسان هیچ
حکم ارزشی مهمتر از داوری درباره خویش نیست و ارزشیابی شخص از خویشتن قطعی ترین عامل در رشد روانی اوست .این
ارزشیابی تماماً به شیوه قضاوت آگاهانه و صریح ،شفاهی یا کتبی و برشمردن صفات و توصیف حاالت نیست بلکه تصور احساس
می باشد ،احساسی که جدا کردن وشناسایی آن مشکل است؛ زیرا پیوسته توسط انسان تجربه می شود و جزئی از هر احساس دیگر
انسانی است و در واکنش وی د خیل است .ارزشیابی مشخص از خویشتن اثرات برجسته ای در جریان تفکرات ،احساسات ،تمایالت
و ارزشها و هدفهای وی دارد و کلید فهم رفتار اوست خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شخصیتی ،نقش مهمی در رویارویی فرد با
مسائل زندگی دارد چنانچه براون و انیوی ( )4111کشف کردند کسانی که میزان خودکارآمدی آنان باالتر است ،هنگامی که با
مسائل حل نشده روبرو می شوند پایداری بیشتری از خود نشان می دهند .خودکارآمدی اطمینان به تواناییهای خود در کنترل افکار،
احساسات و فعالیتهاست و بنابراین بر عملکرد واقعی افراد ،هیجانات و انتخاب افراد و سرانجام میزان تالشی که شخص صرف یک
فعالیت می کند مؤثر است .خودکارآمدی به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده در نظر گرفته می شود و بنابراین در
موقعیتهای تحصیلی و آموزشی بایستی به عنوان عامل پیش بینی کننده مورد استفاده قرار گیرد .امروزه سازمانها در محیط
اجتماعی پیچیدهای قرار گرفتهاند که موفقیت آنها تا حد بسیاری مشروط به عملکرد مدیران در رهبری اثربخش ،در ایجاد روابط
انسانی رضایت بخش و در ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق برقراری شرایط مطلوب و بانشاط در محیط کار و در سازمان میباشد.
بیتردید ،موفقیت مدارس نیز به همکاری دانش اموزان با مدیریت در ایجاد روابط بارور و سازنده ،وابسته است .روابط بارور و سازنده
باعث به وجود آمدن فضایی مطلوب و مناسب میشود که در آن دانش آموزان مدرسه احساس نشاط ،طراوت و رضایت خواهند
کرد .در همین رابطه دیویس توصیه میکند به جای تغییر ساختار ،سعی کنید محیط کاری خود را تغییر دهید ،زیرا توجه به روابط
انسانی و توجه به مسایلی چون بهبود ارتباطات و مشارکت ،تاثیر انکارناپذیری در تلطیف محیط کار خواهد داشت.

 -2بیان مساله
قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد ،از اهمیت خاصی برخوردار است .به
دلیل اینکه خودکارآمدی نشان داده است که بر فائق آمدن و استقامت در برابر موانع اثر می گذارد .می تواند علت مهمی برای
عملکرد نسبت به وظایف بین فردی پیچیده باشد (گیست و همکاران 0770 ،نقل از میرزایی .)0070 ،وقتی قرار است عملی توسط
شخص انجام پذیرد ،خودکارآمدی میزان تالش صرف شده و ثبات قدم را تعیین می کند .افرادی که از خود مطمئن نیستند بیشتر
متمایل به پیش بینی سناریوهای شکست هستند ،یعنی در مورد امکان کمبودهای عملکرد نگرانند و پیش از موقع تالش خود را
ناتمام می گذارند .بدین ترتیب افراد با حس خودکارآمدی خوش بینانه ،سناریوهای موفقیت را تصویر سازی می کنند که عمل آنها
را هدایت می کند و به آنها اجازه استقامت در مواجه شدن با موانع را می دهد (شوارزر .)4100 ،به طور کلی مهم نیست که فرد
چقدر توانایی دارد بلکه مهم ان است که فرد تا چه حد توانایی باور کردن خود را دارد (پاچارز .)4102 ،یکی از عوامل شخصیتی که
در کنترل و سازماندهی رفتار فرد مؤثراست خودکارآمدی است .خودکارآمدی به باورهای افراد دربارۀ توانایی کنترل زندگی به دست
خودشان گفته می شود( .سیف .)0031 ،خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیر می گذارد .به عنوان مثال ،دانش آموز دارای
خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ،زیرا فکر می کند که هر اندازه زحمت بکشد
فایده ای نخواهد داشت .در مقابل ،شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام کارها امیدوارتر و موفق تر است (سیف،
 .)0031اگر دانش آموزان و دانش آموزان باور داشته باشند که با تالش قابل قبول می توانند یاد بگیرند ،این دانش آموزان بیشتر
تالش می کنند ،در مواجهه با مشکالت پافشاری می کنند ،توجه خود را بر مشکل متمرکز می کنند و احساس آرامش و خوش
بینی بیشتری می کنند و از راهبردهای مؤثرتری بهرهد می گیرند؛ به عبارت دیگر خودکارآمدی ،با بسیج ابزارهای ابرازهای
شناختی و انگیزشی ،نقش مهمی در بکار گیری شیوه های مقابله با فشار روانی در افراد خواهد داشت (وول فولک .)4102 ،در
جوامع امروز ،همه ملتها با هر نظام سیاسی و اجتماعی ،پیشرفته و در حال پیشرفت به مسئله آموزش و پرورش توجه دارند و نسبت
به دیگر فعالیتهای اجتماعی برای آن اهمیت بیشتری قائل هستند .این توجه بی دلیل نیست و برمنطقی قوی بنیاد نهاده شده است.
زیرا امروز ،تربیت فرزندان را از مهمترین نیازهای زندگی اجتماعی می شناسند .انگیزش پیشرفت از موضوعات روانشناختی است که
توجه بسیاری از روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود معطوف داشته است .در این میان شناسایی عوامل مهم و مؤثر
در انگیزش پیشرفت تحصیلی در ارتباط با ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی افراد کمک شایان توجهی به بهبود وضعیت تحصیلی
دانش آموزان خواهد کرد .انگیزش در واقع محرک اصلی و انرژی ایجادکننده رفتار میباشد و اگر عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش
تحصیلی شناخته و از آنها به نحو مطلوب استفاده شود ،موفقیت های شایان توجهی در فرایند آموزش و پرورش و یادگیری و مهمتر
از همه استمرار یادگیری ایجاد خواهد شد .اگرچه تعاریف مختلفی از درگیری تحصیلی شده است ،متخصصان تعلیم و تربیت تمایل
دارند که درگیری تحصیلی را مساوی با درگیرشدن دانشآموزان در تکالیفی مانند حل مسئله و فعالیتهایی بدانند که منجر به

توسعهی مهارتهای سطوح باالی شناختی مانند ارزشیابی ،ترکیب و تجزیه و تحلیل در طبقهبندی بلوم میشود .مرتبطکردن
درگیری با هر سطح خاصی از یادگیری ،متأسفانه توجه ما را از این واقعیت که یادگیری و درگیری تحصیلی دو مفهوم متفاوتاند و
هر کدام علل ،ویژگیها ،قوتها و محدودیتهای خاصی دارند ،منحرف میسازد .مهمتر اینکه توجه ما را از این واقعیت منحرف
میکند که نه تنها یادگیری حاصل درگیری تحصیلی است ،بلکه ممکن است منجر به درگیرشدن در تکالیف و فعالیتهای
تحصیلی شود .با این حال باید توجه داشت که دانشآموزان در یادگیری درگیر نمیشوند ،بلکه در تکالیف ،فعالیتها و تجارب درگیر
میشوند و این مسئله منجر به یادگیری میشود .از طرفی اهمیت و نقش یادگیری در مدارس گاه منجر به شکلگیری این موضوع
نادرست میشود که کار مدارس فقط ایجاد یادگیری است .دانش آموزی که دارای خودکارآمدی سطح پایین است ممکن است
حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ،زیرا فکر می کند که هر اندازه زحمت بکشد فایده ای نخواهد داشت .در مقابل،
شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام کارها امیدوارتر و موفق تر است .علت و هدف اصلی از انتخاب موضوع تحقیق
بررسی رابطه درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران
است .سوال اصل ی این پژوهش این است که آیا بین درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش
آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

 -3پیشینه تحقیق
 رازمند و خلخالی ( )0079درپژوهشی بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دبیرستانی دختر ناحیه دو کرج در سال
تحصیلی  0070-0072که از این تعداد  011نفر دانش آموز دختر دبیرستانی به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای (به دلیل
پراکندگی جامعه آماری) انتخاب شدند و برای جمع آوری اطالعات از خرده مقیاس درگیری تحصیلی در پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری ( )MSLQپنتریچ و دی گوت ( )0772و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران ( ،)0734به نقل از حیاتی،
داوود ،عگبهی ،عبدالحسین؛ آهنگری ،عابدین؛ ابرقویی ،عزیزی ( )0070استفاده شد .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند
متغیره برای بررسی فرضیه ها استفاده شد که نتایج نشان داد بین درگیری تحصیلی و خودکارآمدی رابطه مثبت وجود داشت .می
توان نتیجه گیری کردکه با افزایش درگیری تحصیلی خودکارآمدی دانش آموزان افزایش می یابد و برعکس.
رستمی و همکاران ( )0071در پژوهشی به هدف از پژوهش حاضر ،ارائةیک مدل ساختاری برای نشان دادن روابط ساختاری
بین وظیفهشناسی ،پذیرابودن به تجربه و خودکارآمدی بادرگیری تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی بود .شرکتکنندگان،
دانشآموزان دبیرستانی شهر درمیان استان خراسان جنوبی بودند .تعداد  211نفر ( 070نفر پسر و  417نفر دختر) از دانشآموزان با
روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .همة آنها پرسشنامههای شخصیتی نئو ،پرسشنامة راهبردهای انگیزشی یادگیری
خودتنظیمیو ابزار درگیری دانشآموز را تکمیل کردند .دادهها با تحلیل مسیر آزمون شد و با مدل فرضی درگیری تحصیلی برازش
داشت .وظیفهشناسی بر درگیری تحصیلی اثر مستقیم و معنادار داشت .خودکارآمدی بر درگیری تحصیلی اثر مستقیم داشت و بین
اثر وظیفهشناسی بر درگیری تحصیلی نقش میانجی ایفا میکرد .پذیرابودن به تجربه ،اثر معناداری بر درگیری تحصیلی نداشت.
برای افزایش درگیری تحصیلی باید به ویژگی وظیفهشناس بودن (منظم بودن ،سختکوشی ،پشتکار ،تمایل به پیشرفت و دقت) و
باورهای خودکارآمدی دانشآموزان توجه کرد .تلویحات کاربردی یافتهها ،مورد بحث قرار گرفت.
سماوی و همکاران ( )0071در پژوهشی به بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی ،خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت
تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی بندرعباس بود .برای این منظور تعداد  012نفر شامل  031دختر و  032پســر با روش نمونه
گیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب و به پرسشنامهای متشکل از "خودکار آمدی تحصیلی" (میگلی و همکاران )4111 ،و
"انگیزش تحصیلی" (والرند و همکاران )0774 ،و درگیری تحصیلی (ریو تیسنگ )4100 ،پاسخ دادند .عملکرد تحصیلی
دانشآموزان نیز از طریق معدل کل آنان در پایان نیمسال اول سال تحصیلی  0070-0072اندازهگیری شد .برای تحلیل دادهها از
ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که پیشرفت تحصیلی
میتواند بهوسیلهی ابعاد درگیری تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی به شکل معناداری پیشبینی شود .تنها در
مورد مؤلفه درگیری عاملیت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نگردید.
همچنین نتایج نشان داد بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی ،بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری شناختی
و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری عاطفی و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری رفتاری و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری عاملیت و
پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
محمدی ( )0070در پژوهشی به تعیین اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی
دانشآموزان دارای اختالل ریاضی پرداخته بود .برای جمعآوری دادهها از آزمون تشخیصی ریاضی کیمت ،پرسشنامهی
خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس و پرسشنامهی رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد .آموزش یادگیری
خودتنظیمی برای گروه آزمایش در  3جلسه به مدت  4ماه ارائه گردید .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش یادگیری
خودتنظیمی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانشآموزان دارای اختالل ریاضی را بهطور معنیداری افزایش میدهد .این یافتهها
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حاکی است که آموزش یادگیری خودتنظیمی روش مؤثری برای ارتقای کیفیت زندگی دانشآموزان مبتال به اختالل ریاضی
میباشد.
پورآتشی و همکاران ( )0070در پژوهشی به بررسی تأثیر باورهای هوشی و انگیزۀ پیشرفت بر رویکردهای یادگیری و عملکرد
تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی پرداخته اند .این تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی است و برای گردآوری اطالعات از
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق را دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی دانشکدههای کشاورزی
دانشگاههای تهران ،بوعلی سینای همدان ،ایالم ،شهید باهنر کرمان و شیراز تشکیل دادند که تعدادشان  1713نفر بود .برای تعیین
حجم نمونه تعداد  01پرسشنامه پیشآزمون شد و بر اساس فرمول کوکران ،تعداد نمونة مناسب  490نفر به دست آمد .ابزار تحقیق
از لحاظ روایی صوری بر اساس نظر تعدادی از استادان صاحبنظر در این زمینه تأیید شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش
آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبهشده مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری دادهها بود .یافتههای تحقیق
نشان داد که انگیزۀ پیشرفت و همچنین رویکردهای یادگیری دانشجویان دختر و پسر با یکدیگر تفاوت آماری معنیداری دارد .این
در حالی است که بین باورهای هوشی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
عابدی و همکاران ( )0072در پژوهشی ،به بررسی روابط بین متغیرهای باورهای هوشی ،باورهای معرفتشناختی و باورهای
انگیزشی با یکدیگر و نیز نقش آنها بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و فراشناختی) دانشجویان دانشگاه
پیامنور در قالب مدل علّی و بهروش تحلیل مسیرپرداخته است .به منظور آزمون فرضیهها ،نمونهای شامل  111نفر دانشجو از مراکز
مختلف دانشگاه پیامنور با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و روش نمونهگیری طبقهای به طور تصادفی انتخاب
و به پرسشنامه خودگزارشی متشکّل از مقیاسهای باورهای معرفتشناختی (شومر ،)0770 ،خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی (پینتریچ و دی گروت ،)0771 ،باورهای هوشی (عبدالفتاح و یتس )4111 ،و اهداف پیشرفت (میدلتون و
میگلی )0779 ،پاسخ دادند .یافته ها حاکی از آن است که مدل عِلّی مفروض پس از اصالح از برازش مناسبی برخوردار بوده و
متغیرهای پژوهش در مجموع  47و  01درصد از کل واریانس راهبردهای شناختی و فراشناختی را تبیین نمودند .به طور کلی ،نتایج
نشان داد که باورهای هوشی عالوه بر تأثیر مستقیم ،به واسطه باورهای معرفتشناختی ،اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی
بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان تأثیر غیر مستقیم نیز دارند .همچنین یافتهها نشان داد که باورهای هوشی
دانشجویان به ویژه باورهای هوشی افزایشی میتوانند با میانجیگری باورهای معرفتشناختی ،اهداف پیشرفت و خودکارآمدی
تحصیلی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فراگیران و نهایتاً عملکرد تحصیلی آنها مؤثر باشند .لذا ،ضروری است که زمینة الزم
جهت ارتقاء این باورها از طریق غنیتر کردن محیط زندگی و محیط یادگیری و آموزش فراهم گردد.
باقر پور و همکاران ( )0072در پژوهشی ،به بررسی رابطه هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی با
عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگزپرداخته است .روش تحقیق از نوع توصیفی و به شیوه هبستگی انجام
شده است .تعداد نمونه برابر  021نفر دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه
هوش فرهنگی آنگ ،پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه مختاری و ریچارد و باورهای هوشی بابایی بود .داده ها با
استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین بعد فراشناختی و دانشی
هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین همبستگی بعد رفتاری و انگیزشی هوش فرهنگی با عملکرد
تحصیلی رابطه ای وجود ندارد .بین مطالعه کلی ،مطالعه حل مساله ،مطالعه حمایتی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین باورهای هوشی افزایشی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین همبستگی باورهای هوشی جوهری و عملکرد
تحصیل ی رابطه ای وجود ندارد .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون از بین متغیرهای پیش بین ,باور هوشی افزایشی بیشترین رابطه را
از نظر آماری با عملکرد تحصیلی دارد.
در تحقیق باقری ،اکبری زاده و حاتمی( ،)4100به این نتیجه دست یافتند که استفاده از باورهای هوشی افراد را قادر می سازد
برای حل مشکالت و مسائل با دیدی معنوی اقدام کنند و به حقیقت سریع تر برسند و احساس شادکامی کنند ،خالق تر و
خودکارامدتر شوند و می توانند در حل مشکالتشان تصمیمات بهتری بگیرند.

 -2-3تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور
برگر )4103(0در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین خودتنظیمی ،راهبردهای یادگیری و انگیزش ،رابطه معنی داری
وجود دارد .به این معنا که کاربرد موفقیت آمیز راهبردهای خودتنظیمی مثل تکرار و سازماندهی ،منجر به باال رفتن باورهای
خودکارامدی می شود و بنابراین درگیری دانش آموزان در یادگیری دروس افزایش می یابد.
دیویدسون )4101(4در پژوهشی به بررسی «رابطه میزان خودنظم دهی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان » با
استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد بررسی قرار گرفت .به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از
دو پرسش نامه خودکارآمدی باندورا ( )4111و خود نظمدهی بوفارد و همکاران ( )0771استفاده گردید .روایی محتوایی پرسش-
نامهها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است .پایایی پرسش نامهها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ،برای دو
1.Berger
2.Deyvidsoun
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پرسشنامه خودکارآمدی و خود نظمدهی ،به ترتیب برابر  1/39و  1/34برآورد گردید .برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری
توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام) استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین خودنظم
دهی و ابعاد آن (راهبرد شناختی و فراشناختی) با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج همچنین
نشان داد که بین خودکارآمدی و ابعاد آن تجربه های موفق ،تجربه های جانشینی ،ترغیب های کالمی ،حاالت عاطفی و حاالت
فیزیکی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون همچنین نشان داد که از بین ابعاد خودنظم
دهی ،هر دو بعد آن راهبرد فراشناختی و راهبرد شناختی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان را دارند.
نتایج همچنین نشان داد که دو بعد تجربه های موفق و ترغیب کالمی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش
آموزان را دارند.
فرانکلین )4101(0در پژوهشی به بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی؛ نقش میانجی درگیری تحصیلی
پرداخته بود .در این پژوهش از نوع همبستگی 011 ،نفر از دانش آموزان دختر و پسر دانشکده به روش نمونه گیری تصادفی
خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامههای اهداف پیشرفت ،خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی بود .به
منظور بررسی مدل علی اهداف پیشرفت ،درگیری تحصیلی و خودکارآمدی از روش توصیفی همبستگی با بهره گیری از نرم
افزارهای  SPSS 20و  Amos 22و روش تحلیل مسیر در چهارچوب مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد .دو مولفه
رویکرد تسلط و اجتناب تسلط ،اثرات معنی داری بر درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی داشتند ( .)<p1/11هدف رویکرد
تسلط به صورت مثبت با درگیری انگیزشی ،شناختی و رفتاری رابطه داشت .با افزایش درگیری انگیزشی و شناختی ،خودکارآمدی
تحصیلی نیز افزایش می یافت .همچنین شاخص های برازش مدل نشان دادند که مدل مورد نظر از برازش خوبی برخوردار بود.
جورجیا )4102(4در پژوهشی به بررسی رابطه بین باورهای هوشی و خود کارآمدی با پیشرفت تحصیلی انجام داده است .هدف
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای هوشی و خود کارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود .نتایج ازمون فزضیه ها در
زیر آمده است :فرضیه اول :نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مولفه های باورهای هوشی و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد .فرضیه دوم :نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین باورهای
هوشی ذاتی ،افزایشی و تربیتی با خود کارآمدی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد اما بین باور هوشی بافتی با خودکارآمدی
رابطه ی معناداری مشاهده نشد .نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد بین مولفه های باورهای هوشی تفاوت معنا داری
وجود دارد اما بین دو جنس ( دختر و پسر) از نظر موءلفه های باورهای هوشی تفاوت معنا داری وجود ندارد .فرضیه پنجم  :نتایج
آزمون تحلیل واریانس دوراهه نشان داد بین بین خودکارآمدی دانش آموزان رشته های علوم انسانی ،تجربی و ریاضی تفاوت معنا
داری وجود ندارد؛ اما تعامل دو متغیر (جنسیت و رشته ی تحصیلی) توانسته است تفاوتهای معناداری درخودکارآمدی دانش آموزان
ایجاد کند.
اسمیت و همکاران )4101(0بررسی رابطه باورهای هوشی ،عزت نفس وانگیزه پیشرفت با توانایی کارآفرینی در طراحی و اجرا
پرداخته است .روش پژوهش در مطالعه حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی-همبستگی می باشد .ابزارهای پژوهش عبارتند از :یک
پرسشنامه  91سوالی برای سنجش توانایی کارآفرینی ،یک پرسشنامه  02سوالی برای سنجش باورهای هوشی و یک پرسشنامه 13
سوالی برای سنجش عزت نفس و یک پرسشنامه  47سوالی برای سنجش انگیزه پیشرفت .به منظور تحلیل داده های بدست آمده
عالوه بر روشهای توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیرها و نیز رسم نمودارهای الزم ،از ضریب همبستگی اسپیرمن و روش
رگرسیون با ورود مکرر برای آزمون فرضیه ها استفاده شد .با توجه به نتایج بدست آمده همبستگی بین باورهای هوشی ،عزت نفس
و انگیزه پیشرفت با توانایی کارآفرینی برای کل آزمون فرضیه ها استفاده شد .با توجه به نتایج بدست آمده همبستگی بین باورهای
هوشی ،عزت نفس و انگیزه پیشرفت با توانایی کارآفرینی برای کل آزمودنیها در سطح مورد نظر معنی دار بود و برای آزمودنیهای
دخت ر و پسر نیز همبستگی بین متغیرهای پیش بین و مالک معنی دار بود .نتایج تحلیل های رگرسیون انجام گرفته در مورد پیش
بینی توانایی کارافرینی از روی باورهای هوشی ،عزت نفس و انگیزه پیشرفت نشان می دهد که برای کل آزمودنیها و همچنین
آزمودنیهای دختر و پسر در سطح  1/10معنیدار بودند و در تحلیل رگرسیون ،باورهای هوشی از لحاظ پیش بینی توانایی کارآفرینی
از دیگر متغیرها قویتر بود .این یافته ها با یافته های تحقیقات انجام شده در داخل و خارج هماهنگ هستند.
وانگ ،یانگ وچوا )4100(2در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین باورهای هوشی کارکنان و عدالت سازمانی » نشان دادند
انجمنها ،اجتماعاتی با ساختاری غیر رسمی هستند که کارکنان را بواسطه ارتباطات غیر رسمی و اشتراک تجاربشان با یکدیگر،
متعهد می سازند .این انجمنها ابزاری مناسب برای خلق و تسهیم عدالت سازمانی هستند .در این پژوهش باورهای هوشی کارکنان
و عدالت سازمانی هم کارکرد در تسهیم نفر به نفر دانش ،متناسب با خصوصیات رفتاری کارکنان مورد بحث قرار گرفته است .آنان
معتقدند ،عدالتی که کارکنان به طور ارادی به اشتراک می گذارند یا آن را از دیگران بدست می آورند بطور مؤثری توانایی هایشان
را افزایش خواهد داد.

1.Franclin
2.Jorjeya
3 Esmith et al
4 wang.a.b & yang.a & choua
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 -4فرضیات تحقیق
فرضیه کلی :بین درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:

بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود
دارد.

 -5آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

با توجه به جدول  0آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق از نظر شاخصهای آماری به شرح جدول زیر میباشد.
مطابق جدول ( )0مالحظه می شود،
جدول( :)1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر درگیری تحصیلی بیشترین میانگین و
واریانس انحراف معیار
میانگین
تعداد
متغیر
کمترین
متغیر خودکارآمدی تحصیلی،
03/01
004/24
10/17
491
ویژگی های شخصیتی
میانگین را دارد .همچنین متغیر ویژگی های
01/29
043/02
14/90
491
خودکارآمدی تحصیلی
شخصیتی بیشترین پراکندگی (انحراف معیار )
01/90
410/34
31/91
491
درگیری تحصیلی
و متغیر خودکارآمدی تحصیلی کمترین میزان
پراکندگی دارد.

 -6تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
 -1-6آزمون کولموگروف ،اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیهها ابتدا باید از توزیع آماری متغیرهایی که مورد آزمون قرار میگیرند اطمینان
حاصل کرد .برای نمونه آماری ،پیشنیاز گرفتن آزمونهای پارامتری نرمالبودن توزیع آماری متغیرهاست .به طور کلی میتوان
گفت که آزمون های پارامتری ،عموما بر میانگین و انحراف معیار استوارند .حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد ،نمیتوان استنباط
درست از نتایج داشت .به همین جهت از آزمون کلموگوروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد آزمون
استفاده می کنیم.
باشند.
می
نرمال
توزیع
دارای
 : H0داده ها
جدول ( )2نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
 : H1داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند.
نتیجه آزمون
(سطح معناداری)
متغیر
توزیع داده ها نرمال است
1/37
ویژگی های شخصیتی
با توجه به جدول ( )4سطح معنیداری
توزیع داده ها نرمال است
1/191
خودکارآمدی تحصیلی
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیرهای
توزیع داده ها نرمال است
1/110
درگیری تحصیلی
تحقیق بزرگتر از  1/11میباشد؛ بنابراین
فرضیه  h0تایید می شود.
یعنی توزیع دادهها در این نمونه آماری نرمال است ،به همین علت برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده می شود.

 -2-6آزمون دوربین واتسون
یکی از پیش شرطهای رگرسیون این است که متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل از هم باشند .این
شرط با آزمون دوربین -واتسن مورد آزمون قرار میگیرد .مقدار دوربین-واتسن برابر  0/311است .چون این مقدار بین  0/1و 4/1
قرار دارد نتیجه میگیریم که متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل از هم میباشند.
 : H0رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد.
جدول ( )3جدول تحلیل دوربین واتسون
 : H1رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.
سطح معنیداری
دوربین-واتسن
0/311

1/111

رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل (آزمون  Fفیشر) :این امر را میتوان از طریق تحلیل واریانس ( )ANOVAرگرسیون
بهمنظور بررسی رابطه خطی بین دو متغیر استفاده کرد .فرضیههای آماری کل مدل رگرسیون بهصورت زیر میباشد.
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جدول  -4جدول تحلیل واریانس (آنوا)
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات
4/041
00/911
02/134

درجه آزادی
4
413
491

میانگین مجذورات
1/140
1/010

سطح معناداری
1/111

مقدار آماره آزمون
0/041

تحلیل جدول:
مطابق جدول شماره  2با توجه به سطح معنیداری sig=1/111 ،شده است و چون این مقدار کمتر از ( )α=%0یعنی (،)sig‹α
میتوان نتیجه گرفت که فرض  H.رد شده و فرض  H0مورد تأیید قرارگرفته است؛ جدول آنوا نشان می دهد نمرات با توجه به
مقدار  ،Fنمرات متغیرها پیش بین ،پیش بینی متغیر وایسته موثر هستند.

 -6آزمون فرضیه ها

جدول ( )5خالصه مدل
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
1/130
1/172

ضریب همبستگی چندگانه
1/300

خطای معیار برآورد
1/42149

برای بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی دردانش آموزان دوم متوسطه شهر
تهران ،از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شده است .ضریب همبستگی چندگانه برابر  1/300و ضریب تعیین برابر  1/172است.
ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط مدل را نشان میدهد مقدار عددی ضریب تعیین بین صفر تا  0است .هر چه این
مقدار به یک نزدیکتر باشد نشان دهندهی قویتر بودن رابطه مدل است .نتایج نشان داد که  17درصد از تغییرات ویژگی های
شخصیتی بر اساس درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی دردانش آموزان دوم متوسطه شهر تهران قابل پیش بینی است؛ و
بین درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول ( )6جدول ضرایب رگرسیون حمایت عاطفی ادراک شده و احساس تنهایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
سطح معنیداری
t
معیار
خطای
Beta
B
1/110
4/221
0/713
01/091
مقدار ثابت
1/110
1/137
1/131
1/111
1/192
درگیری تحصیلی
1/111
2/420
1/200
1/129
1/413
خود کارآمدی تحصیلی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

آزمون فرضیه اصلی :بین درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

برای اینکه مدل رگرسیونی معنیدار باشد باید بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین رابطه خطی وجود داشته باشد .برای
بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین از آزمون  Fاستفاده شده است .سطح معنیداری آزمون  Fبرابر
 1/110است .با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون  Fکمتر از  1/11است نشان میدهد که بین متغیر مالک و متغیرهای
پیشبین رابطه خطی معنیداری وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی اول :بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران
رابطه معناداری وجود دارد.
 : H0بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول ( )7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی
متغیر وابسته

متغیر مستقل
درگیری تحصیلی

ویژگی های شخصیتی
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
*1/904
1/111

حجم نمونه
491

* .همبستگی در سطح خطای  1/11معنادار است
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بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول( ،)9بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در سطح 71%
اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد؛ بنابراین فرضیه  H0رد و
فرضیه  H1پذیرفته می شود ؛ یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه
معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی دوم :بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر
تهران رابطه معناداری وجود دارد.
 : H0بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول ( )8نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی
متغیر مستقل متغیر وابسته
خود کارآمدی تحصیلی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک
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ویژگی های شخصیتی
ضریب همبستگی پیرسون
1/311
* .همبستگی در سطح خطای  1/11معنادار است

سطح معناداری
1/111

حجم نمونه
491

بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول( ،)3بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در سطح 71%
اطمینان ( > 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادار و مستقیمی ( <1ضریب همبستگی)وجود دارد؛ بنابراین فرضیه H0رد و
فرضیه  H1پذیرفته می شود ؛ یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تاییدمی شود و ضریب همبستگی بین متغیر مستقل خود کارآمدی
تحصیلی و متغیر وابسته (ویژگی های شخصیتی)( )1/311می باشد.

-7بحث و تفسیر ،مقایسه نتایج
فرضیه اصلی :بین درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی
دردانش آموزان دوم متوسطه شهر تهران ،از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شده است .ضریب همبستگی چندگانه برابر 1/300
و ضریب تعیین برابر  1/172است .ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط مدل را نشان میدهد مقدار عددی ضریب تعیین
بین صفر تا  0است .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد نشان دهندهی قویتر بودن رابطه مدل است .نتایج نشان داد که 17
درصد از تغییرات ویژگی های شخصیتی بر اساس درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی دردانش آموزان دوم متوسطه شهر
تهران قابل پیش بینی است؛ و بین درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؛ که نتایج تحقیق حاضر با نتایج رستمی و همکاران ( ،)0071سماوی وهمکاران
( ) 0071همسو است .در تبین این فرضیه می توان گفت که درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی
دردانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .هر چه درگیری تحصیلی دانش آموزان بیشتر شود .خودکارآمدی آنان بیشتر
شده واز نظر شخصیتی ،دانش آموزان ارتقا خواهند یافت.
آزمون فرضیه اول فرعی :بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران
رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول( ،)9-2بین درگیری تحصیلی با ویژگی های
شخصیتی در سطح  71%اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت ومعنادار و مستقیمی ( <1ضریب همبستگی) وجود دارد؛
بنابراین فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می شود ؛ یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین درگیری تحصیلی با
ویژگی های شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد؛ که نتایج این تحقیق باتحقیقات رازمند و خلخالی ( ،)0072دیویدسون ()4101
همسو است .در تبین این فرضیه می توان گفت هرچه درگیری تحصیلی دانش آموزان و اشتیاق تحصیلی آنان بیشتر شود.
شخصیت آنان شکل خواهد گرفت و برای ارتقای تحصیلی تالش زیادی خواهند کرد.
آزمون فرضیه دوم :بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهرانرابطه
معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج آزمون همبستگی(پیرسون) در جدول( ،)3-2بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های
شخصیتی در سطح  71%اطمینان ( > 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادار و مستقیمی ( <1ضریب همبستگی) وجود دارد؛
بنابراین فرضیه H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می شود؛ یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تاییدمی شود و ضریب همبستگی بین متغیر
مستقل خود کارآمدی تحصیلی و متغیر وابسته (ویژگی های شخصیتی) (  )1/311می باشد؛ که نتایج این تحقیق باتحقیقات
فرانکلین ( )4101رستمی و همکاران ( )4101همسو است .بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان

دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد .در تبین این فرضیه می توان گفت خود کارآمدی تحصیلی ،وعالقه به
تحصیل در دانش آموزان می تواند از طریق برگزاری آموزش های الزم از سوی معلمان انجام گیرد.

 -8پیشنهادات کاربردی
 .0با توجه به اهمیت متغیر خودکارآمدی تحصیلی توصیه می شود ساختار نظام آموزشی ،محتوای دروس و بخصوص ارزشیابی
ها در مدارس شهر مراه تپه به نحوی طراحی شود که منجر به شکل گیری تصورات مثبت در دانش آموزان نسبت به توانایی های
آنها در یادگیری دروس گردد .در این زمینه بخصوص فراهم کردن امکانات کسب موفقیت برای دانش آموزان بسیار مهم است.
 .4باتوجه به نتایج حاصل از فرضیه ها بنابراین می بایست در مدارس شهر مراه تپه ،عوامل موثر در گزینش این اهداف از
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 .0تقویت ویژگی های اخالقی ،آداب ارتباطی ،دوست داشتن دیگران و کنار آمدن افراد باهم باعث تقویت بعد شخصیتی دربین
دانش آموزان شهر مراه تپه خواهد شد که این امر موجب بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران خواهد شد
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دیدار.
رستمی ،محمد .جاللی .حسین ( )0071ارائةیک مدل ساختاری برای نشان دادن روابط ساختاری بین وظیفهشناسی،
پذیرابودن به تجربه و خودکارآمدی بادرگیری تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
سماوی و همکاران ( )0071بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی ،خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در
دانشآموزان دبیرستانی بندرعباس ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
رازمند و خلخالی ( )0072بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی ،پایان نامه
کارشناسی ارشد.
باقر پور ،محمد .حسینی ،حسن( )0072در پژوهشی ،به بررسی رابطه هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی
با عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
پورآتشی ،محسن .زهدی ،جابر( )0070در پژوهشی به بررسی تأثیر باورهای هوشی و انگیزۀ پیشرفت بر رویکردهای
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خاکی ،غالمرضا ،)0033( ،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات بازتاب.
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تربیتی.091-073 ،)00(4 ،
سیف ،علیاکبر ( .)0070روانشناسی پرورشی نوین ،تهران :نشر دوران.
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Investigating the Relationship between Academic Conflict and
Academic Self-Efficacy with Personality Traits in Secondary
School Students in Maraveh Tappeh

The aim of this study was to investigate the relationship between academic engagement and
academic self-efficacy with personality traits in secondary school students in Maraveh Tappeh.
The research method used was descriptive correlation. The statistical population of the present
study included all second year high school students in Maraveh Tappeh in 1396-97 in the
number of 900 people. The statistical sample of the research is 270 people who have been
selected according to Krejcie and Morgan table using the available sampling method. Of these,
150 are boys and 120 are girls. Standard questionnaires have been used to collect data. In this
study, standard questionnaires were used to measure research variables. In this study, standard
questionnaires were used to measure research variables. The standard questionnaire was used to
measure academic self-efficacy. The standard questionnaire was used to measure academic selfefficacy (Migley et al., 2000) and the standard questionnaire was used to measure academic
engagement (Rio Tissing, 2011).. Pearson correlation and multivariate regression using SPSS 21
software were also used to analyze the data. The results of the main hypothesis showed that there
is a significant relationship between academic conflict and academic self-efficacy with
personality traits in high school students in Maraveh Tappeh. The city of Maraveh Tappeh has a
significant relationship. And there is a significant relationship between academic self-efficacy
and personality traits in high school students in Maraveh Tappeh.
Keywords: Academic self-efficacy, personality traits, academic engagement
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