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Abstract
Introduction: Students' social adaptation and educational achievement require their educational 
conflict and self-efficacy in education. The aim of this study was to determine the fit of educational 
self-efficacy model based on educational conflict, goals progress and social adjustment of high school 
students.
Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical population included all 
second grade high school students in Tehran who were studying in the academic year of 2018-19. 547 
students were selected as a multi-stage cluster method and entered the research. To collect data from 
“Morgan-Jinks Student Efficacy Scale”, “Zerang Educational Conflict Questionnaire”, “Achievement 
Goal Questionnaire”, and “Adjustment Inventory” was used. Data were analyzed by SPSS. 22.
Results: There was a significant correlation between the components of social adjustment, goals 
progress and educational conflict (excluding the avoidance component) with the educational self-
efficacy with 99% confidence. These variables explained the value of educational self-efficacy 
variance (0.49, 0.37, 0.21), respectively. Fitness indicators were also optimal after pattern correction 
(0.074).
Conclusions: The correlation between educational self-efficacy and educational conflict with 
the goals progress and social adjustment n in the proposed model is well-suited. It is suggested 
that teaching methods emphasize student self-efficacy and educational conflict to promote social 
adjustment in learners.
Keywords: Educational Self-Efficacy, Educational Conflict, Goals Progress, Social Adjustment.
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چکیده 
مقدمــه: ســازگاری اجتماعــی و پییشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان نیازمنــد بــه درگیــر شــدن در یادگیــری و خودکارآمــدی آنهــا در 
تحصیــل مــی باشــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن بــرازش الگــوی خودکارآمــدی  تحصیلــی بــر اســاس درگیــری  تحصیلــی، اهــداف 

ــود.  پیشــرفت و ســازگاری  اجتماعــی دانش آمــوزان دبیرســتانی ب
روش کار: پژوهــش حاضــر توصیفــی- همبســتگی مــی باشــد. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه دانش آمــوزان مقطــع متوســطه دوم شــهر 
تهــران بودنــد کــه در ســال تحصیلــی 97- 96 مشــغول تحصیــل بودنــد. 547 تــن بــه عنــوان نمونــه بــه روش خوشــه ای چندمرحلــه 
Morgan-( "ــز ــوز مورگان-جینک ــش آم ــدی  دان ــاس کارآم ــا از "مقی ــردآوری داده ه ــرای گ ــدند. ب ــش ش ــاب و وارد پژوه ای انتخ

 Zarang Educational Conflict( زرنــگ"  درگیــری  تحصیلــی  "پرسشــنامه   ،)Jinks Student Efficacy Scale
"ســیاهه ســازگاری"  و   )Achievement Goal Questionnaire(" پیشــرفت  "پرسشــنامه هــدف    ،)Questionnaire
ــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 22 مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.  ــه وســیله ن )Adjustment Inventory( اســتفاده شــد. داده هــا ب
یافتــه هــا: بیــن ســازگاری  اجتماعــی، اهــداف  پیشــرفت و درگیــری  تحصیلــی )بــه اســتثنای مولفــه اجتنابــی( بــا  خودکارآمــدی تحصیلی 
بــا 99% اطمینــان همبســتگی معنــادار وجــود داشــت. متغیــر مذکــور بــه ترتیــب مقــدار )0/49، 0/37، 0/21( از واریانــس خودکارآمــدی 

تحصیلــی را تبییــن کــرد. شــاخص های بــرازش نیــز پــس از اصــالح الگــو، در حــد مطلــوب بودنــد )0/074(. 
نتیجــه گیــری: همبســتگی خودکارآمــدی تحصیلــی و درگیــری تحصیلــی بــا اهــداف پیشــرفت و ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان 
در الگــوی پیشــنهادی از بــرازش خوبــی برخــوردار اســت. پیشــنهاد می شــود کــه بــر روش هــای آموزشــی بــا توجــه بــه خودکارآمــدی 

تحصیلــی دانــش آمــوزان و درگیــری تحصیلــی تاکیــد شــود تــا پیشــرفت و ســازگاری اجتماعــی در یادگیرنــدگان حاصــل گــردد.
کلیدواژه ها: خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی، اهداف پیشرفت، سازگاری اجتماعی.

مقدمه
ــد  ــی کن ــد م ــه تاکی ــود دارد ک ــی وج ــی عبارت ــات آموزش در ادبی
"یادگیــری علــم فقــط نبایــد عملــی، بلکــه الزم اســت ذهنــی نیــز 
باشــد" کــه بــر ایــن اســاس معلمــان همــواره تــالش مــی کننــد 
ــر  ــی درگی ــور تحصیل ــناختی در ام ــاظ ش ــه لح ــوزان ب ــش آم دان
شــوند، در مــورد محتــوای یادگیــری بــه صــورت عمیــق بــه تفکــر 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــری م ــرای یادگی ــی را ب ــد و روش های بپردازن
دهنــد کــه درک آنهــا از مطالــب را بــه حداکثــر برســاند. در واقــع 
ریشــۀ تمامــی مشــکالت تحصیلــی بــه عــدم درگیــری شــناختی و 

یــا درگیــری شــناختی نامناســب و ناکافــی بــر مــی گــردد )1(.
ــش  ــری )Engagement( دان ــي، درگی ــت تحصیل ــراي موفقی ب
ــت و  ــي اس ــروري و حیات ــه، ض ــاي مدرس ــت ه ــوزان در فعالی آم
ــي الزم  ــاي آموزش ــارت ه ــش و مه ــب دان ــراي کس ــن ب همچنی
اســت فعاالنــه درگیــر فعالیــت هــاي آموزشــي شــوند )2(. درگیــری 
ــش  ــز پی ــل و نی ــرفت در تحصی ــول و پیش ــرای تح ــی ب تحصیل
بینــي پیامدهــاي تحصیلــي ازجملــه حضــور در مدرســه، ســازگاری 
ــن،  ــت )3(. بنابرای ــروری اس ــي ض ــرفت تحصیل ــی و پیش اجتماع
بــه   ،)Academic Engagement( تحصیلــي  درگیــری 



محبوب محمدي كمار سفلي و سعيد جهانيان

47

ــون  ــوان کان ــه عن ــاده اي ب ــارق الع ــدرت خ ــی و ق ــوان توانای عن
مداخــالت تلقــی شــده و بهبــود آن، هــدف بســیاري از معلمــان در 

ــی باشــد )4(.  ــدارس م م
 Personality( ــوان رگــه شــخصیتي ــه عن ــري، ب مفهــوم درگی
ــده  ــف ش ــه تعری ــت در مدرس ــرفت و موفقی ــراي پیش Trait( ب
اســت. امــا در پژوهــش هــای اخیــر درگیــري، بــه عنــوان عامــل 
انگیزشــي معرفــي شــده کــه پویــا، تعاملــي و قابــل تغییــر در طــول 

زمــان اســت و تحــت تأثیــر عوامــل محیطــي قــرار دارد )5(. 
ــه طــور  از دیگرســو، بیــش از دو دهــه اســت کــه پژوهشــگران ب
گســترده بــر روي نقشــي کــه اهــداف در شــکل دهــي نگــرش هــا 
و شــدت و نــوع رفتــار دارنــد، تمرکــز کــرده انــد. در نظریــه اهــداف 
ــدگان،  ــداف یادگیرن ــه اه ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــرفت، ف پیش
ــا  ــراي فرایندهــا و نتایــج مرتبــط ب پیــش بینــي کننــده مهمــي ب
پیشــرفت اســت؛ همچنیــن اهــداف پیشــرفت بــه اهــداف اساســي 
ــر  ــرفت درگی ــاي پیش ــه ه ــه در زمین ــي ک ــخص هنگام ــك ش ی
ــی  ــد تحصیل ــی توان ــا م ــه ه ــن زمین ــه ای ــد ک اســت، اشــاره دارن
ــا  ــون و ی ــازي آزم ــاده س ــا آم ــف در کالس درس ی ــد تکالی مانن
ســایر فعالیــت هــا ماننــد ورزش یــا شــغل باشــد )6(. در خصــوص 
ــه  ــی ک ــش آموزان ــوزان، دان ــش آم ــن دان ــداف پیشــرفت در بی اه
دارای هــدف هســتند، بــه تکالیــف تحصیلــی عالقمنــد بــوده و آن 
ــد  ــر رش ــوزان ب ــش آم ــن دان ــد. ای ــی دانن ــردی م ــم و کارب را مه
مهــارت هــا، تســلط یافتــن بــر تکالیــف و ارزش درونــی یادگیــری، 
ــادی  ــه اهــداف خــود تــالش زی ــرای رســیدن ب ــد و ب ــد دارن تأکی
ــرد  ــه اهدافشــان رویک ــي ک ــش آموزان ــن دان ــد. همچنی ــی کنن م
عملکــردی اســت، فعالیــت بــه منظــور پیشــرفت را نوعــی مبــارزه 
تلقــی مــی کننــد و ایــن نــوع ادراک از فعالیــت در آن هــا هیجاناتی 
تولیــد مــی کنــد کــه باعــث مــی شــود آن هــا بــه فعالیــت و تالش 
بیشــتری بــر روی تکالیــف درســی داشــته باشــند. بنابرایــن، دور از 
ذهــن نیســت دانــش آموزانــی کــه نیــاز بــه شــناخت باالیــی دارند، 
بــا توجــه بــه ســایر عوامــل شــخصی و موقعیتــی، بــه ســوی اتخاذ 

ایــن نــوع اهــداف متمایــل شــوند )1(.
ــی  ــکاران )7( خودکارآمدی تحصیل ــر Ferla و هم ــاس نظ ــر اس ب
ــن  ــل در تبیی ــن عام )Academic self-efficacy( مهمتری
رفتــار، فعالیــت و کنتــرل کارکــرد تحصیلــی اســت. ایــن مفهــوم به 
قضــاوت فــرد از توانایــی خــود بــرای انجــام یــك فعالیــت خــاص، 
مقابلــه بــا موانــع و دســتیابی بــه اهــداف مطلــوب در یــك موقعیت 
مشــخص اشــاره دارد )8(. در ایــن راســتا از جملــه متغیرهایــی کــه 
عملکــرد تحصیلــی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، خودکارآمــدی 
ــوب  ــدا در چارچ ــدی، ابت ــوم خودکارآم ــت )9(. مفه ــی اس تحصیل
ــه  ــر پای ــی Bandura مطــرح شــد و ب ــه شــناخت اجتماع نظری
ــه تعامــل ســه گانه رفتــار، شــرایط  آن پیشــرفت انســان وابســته ب

ــی  ــا( تلق ــرات و باوره ــر تفک ــخصی )نظی ــل ش ــط و عوام محی
می گــردد. Bandura در اواخــر دهــه 1970 بــا ایــن فکــر کــه در 
نظریــه اش یــك عنصــر کلیــدی کــم اســت، مفهــوم خودکارآمــدی 
را مطــرح نمــود کــه ایــن مفهــوم بــر انتخــاب تکالیــف، تــالش، 
ــه  ــت. ب ــذار اس ــراد اثرگ ــت اف ــری و موفقی ــتکار، انعطاف پذی پش
طــوری کــه افــراد خودکارآمــد شکستشــان را بــه تــالش پاییــن و 
نــه توانایــی کــم مــی داننــد در حالــی کــه افــراد ناکارآمــد شکســت 
شــان را بــه توانایــی کــم نســبت مــی دهنــد )10(. دانش آمــوزان 
ــن،  ــوی والدی ــرش از س ــد و پذی ــب تأیی ــن کس ــد ضم خودکارآم
ــش  ــز افزای ــود را نی ــس خ ــه نف ــاد ب ــاالن، اعتم ــان و همس معلم
ــوزان را  ــش آم ــد دان ــی توان ــن راه م ــدی در ای ــد. ناکارآم می دهن
ــازد.  ــد س ــردد و ناامی ــده م ــود در آین ــای خ ــه توانایی ه ــبت ب نس
ــه تنهــا  بنابرایــن، می تــوان ادعــا کــرد خودکارآمــدی  تحصیلــی ن
ــه  ــی کل جامع ــواده  و حت ــرای خان ــه ب ــوزان بلک ــرای دانش آم ب

ــی و ضــروری اســت )11(.  امــری حیات
ــت  ــل هوی ــان تکمی ــو در جری ــك س ــه، از ی ــان در مدرس نوجوان
ــتر  ــاري بیش ــتقالل و خودمخت ــه اس ــتیابی ب ــی دس ــی در پ یاب
اســت. از ســوی دیگــر، بایــد بــا دوســتان، وظایــف و نقــش هــاي 
جدیــد عجیــن شــود. حــال، مســئله و چالــش اصلــی ایــن اســت 
کــه بــراي دســتیابی بــه عملکــرد آموزشــی بهینــه و بالندگــی در 
عرصــۀ تحصیــل، الزم اســت تــا ســازگاري تحصیلی رخ دهــد و در 
غیــر ایــن صــورت پســرفت و عقــب ماندگــی به جــاي پیشــرفت و 
شــکوفایی ظهــور خواهــد کــرد. در ایــن راســتا از نظر پژوهشــگران 
روانشناســی و عرصــه تعلیــم و تربیــت، بحــث ســازگاري تحصیلــی 
ــی-  ــه هــاي ســازگاري روان ــوان یکــی دیگــر از جنب ــه عن ــز ب نی
ــد پیوســته اي اســت  اجتماعــی مــی باشــد )12(. ســازگاری فراین
ــارت  ــي و مه ــخص، توانای ــي ش ــري اجتماع ــارب یادگی ــه تج ک
ــه  ــوان ب ــي ت ــق آن م ــه از طری ــازد ک ــي س ــم م ــي را فراه های
ــام  ــي ع ــه عــالوه، ســازگاري مفهوم ــا پرداخــت. ب ارضــاي نیازه
ــش زاي  ــاي تن ــت ه ــودن موقعی ــاي اداره نم ــه راهبرده اســت ک
ــي  ــامل م ــي را ش ــي و غیرواقع ــدات واقع ــم از تهدی ــي، اع زندگ
ــه  ــه گون ــي فــرد ب ــذا هــرگاه تعــادل جســمي و روان شــود )12(. ل
اي دچــار اختــالل شــود کــه احســاس ناخوشــایندي بــه وي دســت 
دهــد، بــراي ایجــاد تــوازن نیازمنــد بکارگیــري نیروهــاي درونــي 
و حمایــت خارجــي اســت، در ایــن صــورت اگــر در بــه کارگیــري 
ســازوکارهاي جدیــد موفــق شــود و مســئله را بــه نفــع خــود حــل 
ــد، فراینــد ســازگاري ایجــاد مــی شــود )12(. ابعــاد ســازگاري  کن
شــامل ســازگاري اجتماعــي، عاطفــي، جســماني و اخالقــي اســت 
کــه در رأس آن، ســازگاري اجتماعــي قــرار دارد؛ بــه طــوري 
کــه ایــن ســازگاري پیــش درآمــد نیــل بــه ســازگاري عاطفــي و 
اخالقــي تلقــي مــی باشــد )13(. فقــدان ســازگاري مــی توانــد بــه 
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تــرک و یــا افــت تحصیــل ختــم شــود. بنابرایــن، بــراي دســتیابی 
بــه پیشــرفت تحصیلــی و پیشــگیري از افــت و تــرک تحصیلــی، 
ــت اســت  ــز اهمی ــی حائ ــر ســازگاري تحصیل بررســی و تمرکــز ب

.)14(
ــر و همــکاران )15( نشــان داده کــه  ــج پژوهــش محمــدی ف نتای
بیــن عملکــرد خانــواده و خودکارآمــدی بــا ســازگاری دانش آمــوزان 
همبســتگی وجــود دارد و عملکــرد خانــواده خودکارآمــدی و 
ــالوه،  ــه ع ــد. ب ــی می کن ــش بین ــوزان را پی ــازگاری دانش آم س
ــد کــه افزایــش  ــه ایــن نتیجــه دســت یافتن ــژاد )12( ب عزیــزی ن
ــدواری،  ــش در نمــرات امی ــه افزای ــت اجتماعــی منجــر ب در حمای
خودکارآمــدی و رضایــت از مدرســه می شــود. بــه عــالوه، افزایــش 
در امیــدواری، خودکارآمــدی و رضایــت از مدرســه همــراه بــا 
ــج  ــالوه، نتای ــه ع ــد.  ب ــی باش ــازگاری م ــرات س ــش در نم افزای
ــازگاری  ــن س ــان داد بی ــکاران )16( نش ــوی و هم پژوهــش خواج
تحصیلــی و پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان همبســتگی وجــود 
ــی  ــرفت تحصیل ــی پیش ــش بین ــی در پی ــازگاری تحصیل دارد و س
دانــش آمــوزان، نقــش معنــادار دارد. لــذا رفتــار ســازگارانه دانــش 
ــا،  ــی آن ه ــرفت تحصیل ــش پیش ــه افزای ــد ب ــی توان ــوزان م آم
کمــك کنــد. همچنیــن نتایــج پژوهــش هــا )17- 22( در زمینــه 
خودکارآمــدی و ســازگاری حاکــی از ایــن بــوده کــه خودکارآمــدی 
عاملــی اثرگــذار در ســازگاری افــراد بــوده اســت. بــه عبــارت دیگر، 
خودکارآمــدی بــاال بــا بهزیســتی مثبــت، تنظیــم تنــش و در نتیجه 
بــا ســازگاری بهتــر مرتبــط اســت. بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور، 
ــانگر  ــین نش ــاي پیش ــش ه ــه پژوه ــه اگرچ ــت ک ــج حاکیس نتای
ارتبــاط بیــن متغیرهــاي پژوهــش حاضــر اســت، ولــی ایــن روابــط 
اغلــب بــه صــورت زوجــی بررســی شــده انــد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــه در  ــده؛ در حالیک ــی ش ــر بررس ــن دو متغی ــتگی بی ــط همبس فق
پژوهــش حاضــر، همبســتگی چهــار متغیــر بــا یکدیگــر  در حــال 
ــی  ــه ترکیب ــاره اینک ــادي درب ــات زی ــی باشــد و اطالع بررســی م
و تلفیقــی از آن هــا در کنــار یکدیگــر بــه چــه میــزان و بــه چــه 
نحــوي درگیــری تحصیلــی، اهداف پیشــرفت و ســازگاری اجتماعی 
ــت.  ــترس نیس ــد، در دس ــش دارن ــی نق ــدی تحصیل ــر خودکارآم ب
بررســی ایــن مســئله بــه ویــژه در میــان دانــش آمــوزان دورة اول 
متوســطه اهمیــت خاصــی مــی یابــد؛ چــرا کــه دانــش آمــوزان در 
ــد کــه  ــدي مــی گذارن ــی جدی ــدم در دوره تحصیل ــن مقطــع، ق ای
تفــاوت بســیاری نســبت بــه مقطــع پیشــین از نظــر تعــداد معلمان، 
ــب درســی،  ــواي کت ــداد و محت ــوزان، تع ــش آم ــال دان ســن و س
ــزاري کالس و  ــوع برگ ــور در کالس درس، ن ــاي حض ــاعت ه س
ــن  ــدد چنی ــوع و تع ــذا تن ــه دارد. ل ــد در مدرس ــاي جدی ــش ه نق
ــه طــوري  ــد؛ ب ــز مــی کن ــش برانگی ــن مقطــع را چال ــی، ای عوامل
کــه بــا وجــود تــالش هــاي بســیار در نظــام آمــوزش و پــرورش، 

خبرهــاي نگــران کننــده ای در مــورد وضعیــت تحصیلــی، اخالقــی 
و اجتماعــی دانــش آمــوزان منتشــر مــی شــود )12(. هــدف مطالعه 
حاضــر تعییــن بــرازش الگــوی خودکارآمــدی  تحصیلــی براســاس 
ــی  ــازگاری  اجتماع ــرفت و س ــداف  پیش ــی، اه ــری  تحصیل درگی

ــد. ــی باش ــتانی م ــوزان دبیرس دانش آم

روش کار
ــد.  ــتگی میباش ــی- همبس ــوع توصیف ــر از ن ــش حاض روش پژوه
ــوزان پســر  ــه دانش آم ــامل کلی ــن پژوهــش ش ــاری ای ــه آم جامع
مقطــع متوســطه دوم شــهر تهــران که در ســال تحصیلــی 97- 96 
مشــغول بــه تحصیــل بودنــد. نمونــه پژوهــش شــامل 723 تــن از 
ــری خوشــه  ــه گی ــا روش نمون ــد کــه ب ــوزان بودن ــش آم ــن دان ای
ای چنــد مرحلــه ای بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــدند. بــه ایــن 
صــورت کــه از میــان مــدارس مقطــع دوم متوســطه شــهر تهــران، 
ــه  ــی ب ــداد دو کالس درس ــتان تع ــر دبیرس ــتان و از ه 8 دبیرس
تصــادف انتخــاب شــد. همانطــور کــه ذکــر شــد تعــداد افــراد نمونه 
در ایــن پژوهــش 723 تــن بودنــد کــه پــس از ریــزش، نهایتــا 547 
عــدد پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. شــایان ذکــر اســت 
معیارهــای ورود بــه پژوهــش حاضــر عبــارت بــود از این کــه دانش 
آمــوز در مقطــع متوســطه دوم )یکــی از کالس هــای دهــم، یازدهم 
یــا دوازدهــم( شــاغل بــه تحصیــل بــود. ســاکن شــهر تهــران بــود. 
دانــش آمــوز جهــت شــرکت در پژوهــش، رضایــت کامــل داشــت. 
همچنیــن هــر زمــان کــه از ادامــه پژوهــش منصــرف مــی شــد، 
مختــار بــه خــروج از پژوهــش بــوده و هیچگونــه اجبــاری بــرای 
ــه  ــی ب ــا از ابزارهای ــع آوری داده ه ــرای جم ــه کار نداشــت. ب ادام

شــرح ذیــل اســتفاده شــد:
Morgan-"ــوز مورگان-جینکــز ــش آم ــاس کارآمــدی  دان "مقی

 Jinks Student Efficacy Scale )MJSES( Jinks &
ــه توانایــی  ــاور ب ــزان ب ــه منظــور ســنجش می Morgan: )23( ب
هــای تحصیلــی دانــش آمــوزان، توســطJinks & Morgan در 
ســال 1999 طراحــی شــد. ایــن مقیــاس دارای 30 عبــارت و ســه 
زیرمقیاس: اســتعداد )talent( )شــماره عبارتهــا: 25-26-27-30-

21-19-18-16-14-11-10-6-2(، کوشــش )effort( )شــماره 
عبــارت هــا: 29-28-24-23-20-17-15-13-12-8-7-4-3( و 
بافــت )context( )شــماره عبــارت هــا: 22-9-5-1( مــی باشــد. 
عبــارت هــای ایــن مقیــاس نیــز بــا مقیــاس لیکــرت چهارگزینه ای 
بــا نمــره یــك تــا چهــار )کامــال مخالفــم، 1- مخالفــم،2- موافقم3 
و کامــال موافقــم4( طراحــی شــده اســت. روش نمــره گــذاری ایــن 
مقیــاس بــه ایــن صــورت اســت کــه در عبــارت هــا 1، 2، 3، 4، 5، 
    ،28 ،26 ،25 ،24 ،21 ،18 ،17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6
29و 30 اگــر پاســخ دهنــده کامــال موافــق را عالمــت زده باشــد، 



محبوب محمدي كمار سفلي و سعيد جهانيان

49

نمــره 4 کســب مــی کنــد و اگــر تــا حــدودی موافــق را عالمــت 
زده باشــد نمــره 3 دارد، اگــر تــا حــدودی مخالــف را عالمــت زده 
باشــد 2 مــی گیــرد، اگــر کامــال مخالــف را زده باشــد 1 مــی گیــرد. 
امــا در عبــارت هــای 4، 5، 15، 16، 19، 20، 22 و 23 بــه صــورت 
معکــوس اســت، یعنــی اگــر کامــال مخالــف را عالمــت زده باشــد 
4، تــا حــدودی مخالــف 3، تــا حــدودی موافــق 2، کامــال موافــق 1 
مــی گیــرد. تفســیر آن نیــز بــه ایــن شــکل اســت کــه: در صورتــی 
کــه نمــرات بیــن 30 تــا 52 باشــد: میــزان خودکارآمــدی تحصیلــی 
دانــش آمــوز در ایــن جامعــه ضعیــف مــی باشــد. در صورتــی کــه 
ــی  ــدی تحصیل ــزان خودکارآم ــد: می ــا 75 باش ــن 52 ت ــرات بی نم
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــی باش ــطی م ــطح متوس ــوز در س ــش آم دان
نمــرات بــاالی 75 باشــد: میــزان خودکارآمــدی تحصیلــی دانــش 

آمــوز بســیار خــوب مــی باشــد )24(.
ــی ســنجیده نشــده  ــه Jinks & Morgan )23(، روای در مطالع
اســت ولــی همســانی درونــی مقیــاس بــا محاســبه ضریــب آلفــای 
ــه 900 تــن از دانــش آموزانــی کــه در 3  ــا تعــداد نمون کرونبــاخ ب
مدرســه بــا شــرایط متفــاوت )شــهر، حومــه شــهر و روســتا( شــاغل 
بــه تحصیــل بودنــد، بررســی شــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای 
کل مقیــاس 0/82، و بــرای ســه زیرمقیــاس اســتعداد و کوشــش و 
ــه ترتیــب 0/78، 0/66، 0/70 گــزارش شــده اســت )23(.  بافــت ب
ــازه  ــی س ــم  زاده و محســني )25( روای ــز توســط کری ــران نی در ای
ــه روش تحلیــل عاملــي انجــام و نتیجــه را مطلــوب  مقیــاس را ب
گــزارش شــده اســت ولــی هیــچ گونــه نتیجــه ای گزارشــی نشــده 
ــا تعــداد 300 دانــش آمــوز  اســت. همچنیــن پایایــی مقیــاس را ب
دختــر ســال دوم دبیرســتان در رشــته هــای ریاضــی و انســانی )در 
منطقــه 6 تهــران(، بررســی و  0/76 و بــرای زیرمقیــاس اســتعداد، 
ــد.  ــب 0/66، 0/65 و 0/60 حاصــل ش ــه ترتی ــت ب کوشــش و باف
ــی  ــافعی )26( روای ــدی و پورش ــی اس ــش بن ــن در پژوه همچنی
ــه  ــد ک ــخص ش ــی و مش ــی بررس ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب س
ایــن پرسشــنامه از بارعاملــی مناســبی برخــوردار اســت، ولــی راجــع 
نقطــه بــرش اطالعاتــی ذکــر نشــده اســت و پایایــی نیــز ســنجیده 
ــادی  ــت آب ــالوه، در پژوهــش مشــایخی دول ــه ع نشــده اســت. ب
ــا  ــی ب ــی پایای ــی ســنجیده نشــده اســت ول و محمــدی )27( روای
ــتایی و 105 شــهری( و  ــر )105 روس ــوز 210 دخت ــش آم 408 دان
198 پســر )99 روســتایی و 99 شــهری( در پایــه ســوم دبیرســتان 
هــای شهرســتان جیرفــت بــه روش محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ 
ســنجیده شــده کــه پایایــی کل مقیــاس "کارآمــدی  دانــش آمــوز 

مورگان-جینکــز" 0/65 گــزارش شــده اســت. 
ــیوه داوری  ــه ش ــوا ب ــی محت ــاخص روای ــر ش ــش حاض در پژوه
ــودن  ــوط ب ــودن و مرب ــودن، واضــح ب تخصصــی از نظــر ســاده ب
عبــارات )28( توســط 8 تــن از متخصصــان علــوم تربیتــی و 

روانشناســی دانشــکده هــای علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز و تهــران جنــوب مــورد قضــاوت 
ــی  ــذا روای ــد. ل ــت آم ــدد 0/85 بدس ــت و ع ــرار گرف ــی ق و بررس
ــدازه  ــرای ان ــد )29(. ب ــی باش ــد م ــورد تایی ــاس م ــوای مقی محت
گیــری  پایایــی بــه روش همســانی درونــی، مقیــاس بیــن دانــش 
ــوزش و  ــق 1، 4، 5، 6 و 16 آم ــطه دوم مناط ــوزان دوره متوس آم
پــرورش شــهر تهــران 150 تــن )هــر منطقــه 30 تــن( کــه شــاغل 
ــاخ، 0/76  ــب آلفاکرونب ــد و ضری ــع ش ــد توزی ــل بودن ــه تحصی ب

بدســت آمــد.
 Zarang( زرنــگ"  درگیــری  تحصیلــی  "پرسشــنامه 
ســال  در   )Educational Conflict Questionnaire
ــد )30(. Zarang )30( در  ــی ش ــط Zarang طراح 1391 توس
پژوهــش خــود بــرای انــدازه گیــری درگیــری تحصیلــی، ابــزاری 
طراحــی نمــود. بدیــن صــورت کــه ابتــدا مولفــه هــای درگیــری 
تحصیلــی از مبانــی نظــری اســتخراج و بــر اســاس آن، 45 عبــارت 
هــای متناســب بــا آن هــا طراحــی شــد. ســپس بــا افــراد صاحــب 
نظــر در حــوزه طراحــی ابــزار و همچنیــن در حــوزه تعلیــم و تربیــت 
ــارت  ــه 41 عب ــه انجــام داد ب ــر نشــده اســت(، مصاحب ــداد ذک )تع
ــه دلیــل تکــراری و نامربــوط بــودن برخــی از عبــارات( تقلیــل  )ب
یافــت و ســپس عبــارات تنظیــم و یــك پرسشــنامه بــا 38 عبــارت 
تدویــن شــد. همچنیــن در خصــوص دلیــل انجــام مصاحبــه، هیــچ 
توضیحــی ذکــر نشــده اســت. ایــن پرسشــنامه دارای 38 عبــارت 
و ســه مولفــه درگیــری شــناختی، درگیــری انگیزشــی و درگیــری 
رفتــاری مــی باشــد. مولفــه درگیــری شــناختی آن بــا 19 عبــارت 
کــه شــامل )25-22-21-18-17-14-13-10-9-6-5-2-1-

26-29-30-33-34-37(، مولفــه درگیــری انگیزشــی بــا 10 
ــامل )3-7-11-15-19- 23-27-28-31-35( و  ــا ش ــارت ه عب
ــامل )4، 8، 12،  ــارت  ش ــا 9 عب ــاری آن ب ــری رفت ــه درگی مولف
ــوع 38  ــود و در مجم ــی ش ــنجیده م 16، 20، 24، 32، 36، 38( س
ــاس  ــر اس ــذاری آن ب ــره گ ــد. نم ــی دهن ــکیل م ــارت را تش عب
طیــف لیکــرت 5 درجــه ای )همیشــه درســت=5، گاهــی درســت= 
4، گاهــی درســت و گاهــی نادرســت= 3، گاهــی نادرســت= 2 و 
همیشــه نادرســت =1( تنظیــم شــده انــد. حداقــل نمــره ممکــن 38 
و حداکثــر 190 مــی باشــد. تفســیر نمــره هــا بدیــن صــورت اســت 
کــه نمــره بیــن 38 تــا 76: درگیــری تحصیلــی پاییــن اســت. نمــره 
بیــن 76 تــا 114: درگیــری تحصیلــی متوســط اســت. نمــره باالتــر 

ــاال اســت. ــی ب از 114: درگیــری تحصیل
در پژوهــش Zarang )30( روایــی صــوری و محتوایــی بــه شــیوه 
داوری تخصصــی و از حیــث انطبــاق بــا بنیــان نظــری آن توســط 
ــورد  ــت و م ــورت گرف ــی ص ــوم تربیت ــان عل ــن از متخصص 3 ت
تاییــد قــرار گرفــت. بــرای انــدازه گیــری روایــی ســازه از تحلیــل 
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ــاخص  ــه ش ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــتفاده ش ــدی اس ــی تایی عامل
هــای برازندگــی 3 عامــل 38 عبــارت بــه تاییــد رســید و مشــخص 
شــد کــه مولفــه هــا و عبــارت هــای ایــن پرسشــنامه از بارعاملــی 
مناســبی برخــوردار هســتند، ولــی راجــع نقطــه بــرش اطالعاتــی 
ــه  ــز در پژوهــش Zarang )30( ب ــی نی ذکــر نشــده اســت. پایای
ــرای کل پرسشــنامه 0/92  ــاخ ب ــب آلفاکرونب روش محاســبه ضری
بدســت آمــد. بــه عــالوه، همســانی درونــی مولفــه هــای درگیــری 
ــی  ــری انگیزش ــاری 0/76 و درگی ــری رفت ــناختی 0/84، درگی ش
0/86 بدســت آمــد. همچنیــن روایــی پرسشــنامه بــه روش روایــی 
ســازه در پژوهــش درتــاج و رجبیــان )31( نشــان داد بیــن مولفــه 
ــی  ــر پنهــان درگیــری تحصیل ــا متغی ــی ب هــای درگیــری تحصیل
همبســتگی وجــود دارد و بیــن متغیــر پنهــان درگیــری تحصیلــی 
ــری  ــی و درگی ــری انگیزش ــناختی، درگی ــری ش ــه درگی ــا مولف ب
ــه ترتیــب 0/97، 0/75 و 0/65 همبســتگی وجــود دارد.  ــاری ب رفت
مقــدار شــاخص  بــرازش گــزارش شــده نشــان دهنــده ایــن اســت 
ــوده اســت  ــرازش مناســبی برخــوردار ب ــه شــده از ب کــه الگــو ارائ
ولــی پایایــی انــدازه گیــری نشــده اســت. بــه عــالوه، در پژوهــش 
ــا  ــت، ام ــده اس ــری نش ــدازه گی ــی ان ــان )31( روای ــاج و رجبی درت
پایایــی پرسشــنامه بــا تعــداد 40 تــن از دانشــجویان دانشــگاه پیــام 
نــور کرمــان، ســنجیده اســت کــه پایایــی کل پرسشــنامه را 0/90 
ــری انگیزشــی و  ــناختی، درگی ــری ش ــای درگی ــه ه ــرای مولف و ب
ــب 0/85، 0/85 و 0/78 بدســت آورده  ــه ترتی ــاری ب ــری رفت درگی

اســت. 
ــیوه داوری  ــه ش ــوا ب ــی محت ــاخص روای ــر، ش ــش حاض در پژوه
ــودن  ــوط ب ــودن و مرب ــودن، واضــح ب تخصصــی از نظــر ســاده ب
عبــارات )28( توســط 8 تــن از متخصصــان علــوم تربیتــی و روان 
شناســی دانشــکده هــای علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه آزاد 
ــوب مــورد قضــاوت و بررســی  واحــد تهــران مرکــز و تهــران جن
ــوای  ــی محت ــذا روای ــد. ل ــت آم ــدد 0/93 بدس ــت و ع ــرار گرف ق
ــا  ــی پرسشــنامه ب ــی باشــد )29(. پایای ــد م ــورد تایی پرسشــنامه م
تعــداد نمونــه 150 تــن از دانــش آمــوزان دوره متوســطه دوم 
ــه  ــران ک ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــق 1، 4، 5، 6 و 16 آم مناط
شــاغل بــه تحصیــل بودنــد مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه پایایی 

ــد. ــاخ، 0/93 بدســت آم ــب آلفاکرونب ــه روش ضری آن ب
 Achievement Goal پیشــرفت"  هــدف   "پرسشــنامه 
ســال  در   Elliott & Church Questionnaireتوســط 
1997 طراحــی شــد )32(. ایــن پرسشــنامه 18 عبارتی و دارای ســه 
مولفــه عملکــردی- گرایشــی، عملکــردی- اجتنابــی و تســلط مــی 
ــدی  ــا روش درجــه بن ــور ب ــذاری پرسشــنامه مذک باشــد. نمــره گ
ــط  ــق توس ــال مواف ــا کام ــف ت ــال مخال ــه ای کام ــرت 7 درج لیک

ــدی شــده اســت.  آزمونهــا درجــه بن

ــردی-  ــه عملک ــوط ب ــای 2، 5 ، 8، 11، 14 و 17 مرب ــارت ه عب
گرایشــی؛ عبــارت هــا  3، 6، 9، 12، 15 و 18 مربــوط بــه 
عملکــردی- اجتنابــی و عبــارت هــای 1، 4، 7، 10، 13 و 16 
مربــوط بــه خــرده مقیــاس تســلط مــی باشــد. نمــره گــذاری نیــز 
بــه ایــن شــکل اســت کــه بیشــترین نمــره آزمودنــی در هــر مولفــه 
25 و کمتریــن آن 5 خواهــد بــود. بــرای روش نمــره گــذاری، جمــع 
ــر  ــای ه ــارت ه ــا عب ــنامه ی ــای پرسش ــارت ه ــه عب ــرات کلی نم
ــا  ــد و نمــره کل پرسشــنامه ی ــه دســت مــی آی ــا هــم ب ــه ب مولف
نمــره آن مولفــه در نظــر گرفتــه مــی شــود. طراحــان )32( روایــی 

ــد. ــری کــرده ان ــدازه گی ــی را ان و پاپای
ــی  ــن روای ــرای تعیی ــش Elliott & Church )32( ب در پژوه
ســازه از روش تحلیــل عاملــی اســتفاده شــد. در ایــن مطالعــه 178 
ــتند.  ــرکت داش ــی ش ــته روانشناس ــر رش ــر و پس ــجوی دخت دانش
نتایــج تحلیــل عاملــی، بــا چرخــش واریماکــس بــر روی 18 مولفــه 
ــش  ــن دان ــا 141 ت ــز ب ــنامه نی ــی پرسش ــان داد )32(. پایای را نش
آمــوز مالــزی کــه در یکــی از 3 پایــه مقطــع متوســطه، شــاغل بــه 
ــای  ــب آلف ــا ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــد، ب ــل بودن تحصی
کرونبــاخ محاســبه کردنــد، نتیجــه بــرای ســه مولفــه عملکــردی- 
گرایشــی، عملکــردی- اجتنابــی و مهارتــی، به ترتیــب 0/77، 0/89 
و 0/91 بدســت آمــد )32(. بــه عــالوه، شــاخص روایــی محتــوای 
ابــزار مذکــور در پژوهــش حیــدری )33( بــر اســاس نظــر 10 تــن از 
متخصصــان روانســنجی و روانشناســی بررســی و روایــی را بــرای 3 
مولفــه عملکــردی- گرایشــی، عملکــردی- اجتنابــی و تســلط بــه 
ــزار را مــورد  ترتیــب 0/70، 0/82، و 0/74 بدســت آمــد؛ پایایــی اب

ســنجش قــرار نگرفتــه اســت.
در پژوهــش حاضــر روایــی پرسشــنامه از طریــق شــاخص روایــی 
محتــوا بــه شــیوه داوری تخصصــی از نظــر ســاده بــودن، واضــح 
بــودن و مربــوط بــودن عبــارات )28( توســط 8 تــن از متخصصــان 
ــی و  ــوم تربیت ــای عل ــکده ه ــی دانش ــی و روانشناس ــوم تربیت عل
روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز و تهــران 
جنــوب مــورد قضــاوت و بررســی قــرار گرفــت و عــدد 89 درصــد 
ــد مــی  ــوای پرسشــنامه مــورد تایی بدســت آمــد کــه روایــی محت
ــا تعــداد نمونــه 150 تــن از دانــش  باشــد )29(. پایایــی مقیــاس ب
آمــوزان دوره متوســطه دوم مناطــق1، 4، 5، 6 و 16 آمــوزش و 
ــورد  ــد م ــل بودن ــه تحصی ــاغل ب ــه ش ــران ک ــهر ته ــرورش ش پ
بررســی قــرار گرفــت کــه پایاپــی آن بــه روش آلفاکرونبــاخ، 0/85 

بدســت آمــد.
"ســیاهه ســازگاری" )Adjustment Inventory( یــك ابــزار 
ــداد- کاغــذی اســت کــه در ســال 1993 توســط  خودگزارشــی م
ــیاهه  ــن س ــت. ای ــده اس ــی ش Sinha & Singh )34( طراح
ــا  ــا 18 ســاله( را ب دانــش آمــوزان دبیرســتانی )گــروه ســنی 14 ت
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ســازگاری خــوب، از دانــش آمــوزان بــا ســازگاری ضعیــف از جهــت 
ــی  ــازگاری آموزش ــی و س ــازگاری اجتماع ــی، س ــازگاری عاطف س
)هــر کــدام شــامل 20 عبــارت( جــدا مــی ســازد. همچنیــن دانــش 
ــی  ــی م ــا عموم ــی ی ــازگاری کل ــزان س ــاظ می ــوزان را از لح آم
ســنجد. ســیاهه 60 عبــارت دارد. نمــره گــذاری ایــن ســیاهه نیــز 
ــارت  ــر عب ــد. ارزش ه ــی باش ــر م ــی و خی ــه صــورت پاســخ بل ب
نیــز صفــر و یــك مــی باشــد. مجمــوع کل نمــرات، نشــان دهنــده 
ســازگاری عمومــی فــرد و مجمــوع نمــرات فــرد در هــر زیرمقیاس 
ــده  ــخص کنن ــی(، مش ــی و اجتماع ــی، آموزش ــازگاری )عاطف س
ســازگاری فــرد در آن حــوزه مــی باشــد. تفســیر نمــرات هــم بــه 
ــده ســازگاری  ــن نشــان دهن ــره پایی ــه نم ــن صــورت اســت ک ای
ــر اســت.  ــن ت ــده ســازگاری پایی ــاال نشــان دهن ــر و نمــره ب باالت
ــازگاری  ــره س ــر نم ــاس 20 و حداکث ــر زیرمقی ــره ه بیشــترین نم
کلــی 60 خواهــد بــود. همچنیــن بــرای آزمودنــی هــا در زیرمقیاس 
ســازگاری عاطفــی و ســازگاری اجتماعــی بــر طبــق نمــرات خــام 
بــه دســت آمــده از پرسشــنامه، 5 طبقــه بــا دامنــه نمــرات مربــوط 
ــرای  ــه ب ــکل ک ــن ش ــه ای ــت؛ ب ــده اس ــف گردی ــه آن توصی ب
ســازگاری عاطفــی: الــف- خیلــی  خــوب: 1- 0، ب- خــوب: 5- 2، 
ــف:  ــی ضعی ــف: 10- 8، ث- خیل ــط: 7- 6، ت- ضعی پ- متوس
11 بــه بــاال. در مــورد ســازگاری اجتماعــی: الــف- خیلــی خــوب: 
2- 0، ب- خــوب: 4- 3، پ- متوســط: 7- 5، ت- ضعیــف: 10- 8، 
ــاال و در مــورد ســازگاری آموزشــی  ــه ب ث- خیلــی ضعیــف: 11 ب
نیــز: الــف- خیلــی خــوب: 2- 0، ب- خــوب: 4- 3، پ- متوســط: 
ــاال در  ــه ب ــف: 11 ب ــی ضعی ــف: 10- 8، ث- خیل 7- 5، ت- ضعی

نظــر گرفتــه مــی شــود )35(.
Sinha & Singh )34( روایی"ســیاهه ســازگاری" را انــدازه 
ــوزان  ــش آم ــق دان ــه طری ــی را ب ــی پایای ــد ول ــرده ان ــری ک گی
دبیرســتانی 14 تــا 18 ســاله در هندوســتان بــا روش دونیمــه 
ــازگاری  ــاس س ــرای زیرمقی ــاس 0/95 و ب ــرای کل مقی ــردن ب ک
ــازگاری آموزشــی  ــی 0/93 و س ــازگاری اجتماع ــی 0/94، س عاطف
0/96 گــزارش کــرده انــد )34(. جهــت بررســی روایــی ســیاهه در 
پژوهــش رجبــی و همــکاران )36( بــا تعــداد 302 تــن )152 پســر 
و 150 دختــر( از دانــش آمــوزان دبیرســتانی شهرســتان مالیــر، از 
روش تحلیــل عاملــی )تحلیــل زیرمقیــاس هــای اصلــی( اســتفاده 
ــس  ــوع 24/91 درصــد از واریان ــل در مجم ــج عام ــج پن شــد. نتای
مقیــاس را تبییــن کردنــد. همچنیــن ضرایــب پایایــی ســیاهه را بــا 
اســتفاده از روش کودر-ریچاردســون و دو نیمــه کــردن بــا 302 تن 
)152 پســر و 150 دختــر( از دانــش آمــوزان دبیرســتانی شهرســتان 
ــه ترتیــب 0/81 و  مالیــر ســنجیده شــد کــه بــرای کل ســیاهه ب
0/70 و بــرای زیرمقیــاس هــای ســازگاری عاطفــی 0/66 و 0/64، 
ســازگاری اجتماعــی 0/62 و 0/58 و ســازگاری آموزشــی 0/67 و 

ــد.  0/58 محاســبه  گردی
در پژوهــش حاضــر روایــی ســیاهه از طریــق روش شــاخص روایی 
محتــوا بــه شــیوه داوری تخصصــی از نظــر ســاده بــودن، واضــح 
بــودن و مربــوط بــودن عبــارات )28( توســط 8 تــن از متخصصــان 
ــی و  ــوم تربیت ــای عل ــکده ه ــی دانش ــی و روانشناس ــوم تربیت عل
روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز و تهــران 
جنــوب مــورد قضــاوت و بررســی قــرار گرفــت و عدد 0/95 بدســت 
آمــد کــه روایــی محتــوای ســیاهه تاییــد شــد. پایایــی مقیــاس بــا 
ــوزان دوره متوســط دوم مناطــق 1،  ــش آم ــن از دان ــداد 150 ت تع
ــه  ــاغل ب ــه ش ــران ک ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ 4، 5، 6 و 16 آم
ــه  ــد مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه پایایــی آن ب تحصیــل بودن

روش محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ 0/84 بدســت آمــد.
ــای الزم از  ــب مجوزه ــد از کس ــا، بع ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــوزش  ــران و حراســت آم ــرورش اســتان ته ــوزش و پ اداره کل آم
و پــرورش کســب شــد. نمونــه هــای پژوهــش از 5 منطقــه 
تهــران )مناطــق 1، 4، 5، 6 و 16(؛ از منطقــه1، یــك مدرســه بــه 
ــته  ــه رش ــا هرس ــری ب ــهید مطه ــتان ش ــورت تصادفی)دبیرس ص
نظــری(؛ از منطقــه 4، دو مدرســه بــه صــورت تصادفــی )دبیرســتان 
دکتــر شــریعتی 1 و دبیرســتان ابوعلــی ســینا بــا هــر ســه رشــته 
نظــری(؛ از منطقــه5، دو مدرســه  بــه صــورت تصادفــی )دبیرســتان 
ــه6، دو مدرســه  ــام هــادی )ع(؛ از منطق حضــرت مهــدی )ع( و ام
ــه ســعیدی کــه فقــط  ــت ال ــی )دبیرســتان آی ــه صــورت تصادف ب
دارای رشــته انســانی بــود و دبیرســتان شــهید مطهــری بــا هر ســه 
رشــته نظــری( و منطقــه16، یــك مدرســه بــه صــورت تصادفــی 
)دبیرســتان شــریعتی بــا هــر ســه رشــته نظــری( و بــرای هــر پایــه 
یــك کالس، وارد پژوهــش شــدند. همچنیــن مــدت زمــان جمــع 
ــول  ــه ط ــه ب ــر کالس 100 دقیق ــرای ه ــدودا ب ــا ح آوری داده ه
انجامیــد. پژوهشــگر قبــل از انجــام فراینــد تکمیــل پرسشــنامه ها، 
ــا  ــروز تداخــل ب ــودن فراینــد و امــکان ب ــه طوالنــی ب ــا توجــه ب ب
ــدا از ســاعات فراغــت دانــش  زمــان آمــوزش دانــش آمــوزان، ابت
آمــوزان اطمینــان کســب مــی کــرد و ســپس بــه گــردآوری داده 
هــا اقــدام شــد. همچنیــن بدیهــی اســت بــه دلیــل طوالنــی بــودن 
زمــان تکمیــل پرسشــنامه هــا، موجــب خســتگی دانــش آمــوزان 
و کاهــش میــزان تمرکــز آن هــا مــی شــد. بنابرایــن، بــا تشــویق 
هــای کالمــی و صحبــت در خصــوص اهمیــت پاســخ دهــی دقیق، 
لــذا ســعی شــد تــا دانــش آمــوزان تشــویق شــوند کــه بــا تمرکــز 
بیشــتری بــه کار خــود ادامــه دهنــد. شــایان ذکــر اســت کــه بــرای 
پاســخگویی بــه پرسشــنامه هــا محدودیــت زمانــی وجــود نداشــت، 
امــا ســعی شــد تــا در کوتاهتریــن زمــان ممکــن، دانــش آمــوزان 
تمامــی ســؤاالت را پاســخ دهنــد. رونــد کار، بــه ایــن صــورت بــود 
ــا  ــه مــدارس و هماهنگــی ب ــه ب کــه پژوهشــگران پــس از مراجع
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مدیــران، پرسشــنامه هــای پژوهــش در بیــن دانــش آمــوزان توزیع 
ــه  ــوط ب ــداف پژوهــش و مســائل مرب ــح از اه ــا توضی ــد و ب گردی
ــا  ــنامه را ب ــای پرسش ــارت ه ــا عب ــد ت ــته ش ــا خواس آن، از آن ه
ــز  ــی نی ــات اخالق ــد. مالحظ ــخ دهن ــد و پاس ــه کنن ــت مطالع دق
ــه مشــارکت کننــدگان  ــان دادن ب ــود کــه اطمین بدیــن صــورت ب
بــرای محرمانــه نگــه داشــتن نــام آن هــا و حفــظ رازداری از اصول 

اخالقــی ایــن پژوهــش بــود.
ــار  ــای آم ــاخص ه ــنامه از ش ــای پرسش ــف داده ه ــت توصی جه
توصیفــی بــرای توصیــف ویژگــی هــای جمعیــت شــناختی اعضای 
نمونــه و توصیــف خــرده مقیــاس هــای مطالعــه و از روش هــای 
ــودن توزیــع زیرمقیــاس  ــرای بررســی نرمــال ب آمــار اســتنباطی ب
هــای مطالعــه، تحلیــل عاملی تأییــدی، آلفــای کرونبــاخ و معادالت 
ســاختاری اســتفاده گردیــد. بــرای تأییــد زیرمقیــاس هــای مــورد 
ــل  ــده از تحلی ــت آم ــه دس ــای ب ــه ه ــان از یافت ــی و اطمین بررس
ــی از  ــرای ترســیم الگــوی مفهوم ــت ب ــدی و در نهای ــی تأیی عامل

روش الگــو ســازی ســاختاری اســتفاده شــد. تمامــی تحلیــل هــای 
آمــاری بــا نــرم افزارهــای نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 22 
ــرازش  ــه منظــور ب و آمــوس نســخه 24 انجــام شــد. همچنیــن ب
ــی معــادالت ســاختاری  الگــوی نظــری مطــرح شــده از الگــو یاب

نیــز اســتفاده شــده اســت.

یافته ها 
ــر دوره  ــوزان پس ــش آم ــن از دان ــداد 547 ت ــش تع ــن پژوه در ای
ــه هــای دهــم، یازدهــم و دوازدهــم مناطــق 1،  متوســطه دوم پای
4، 5، 6 و 16 آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران مشــارکت داشــتند 
بیشــترین ســن دانــش آمــوزان 18 ســال و کمتریــن میــزان ســن 
16 ســال بــود میانگیــن ســنی کلــی آن هــا 17 ســال مــی باشــد 
بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه پایــه دهــم 212 تــن )38 درصــد( و 
کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه پایــه دوازدهــم 163 تــن )29 درصد( 

اســت.  

جدول 1: ماتریس همبستگی بین  مولفه های خودکارآمدی تحصیلی با مولفه های سایر متغیرها
خودکارآمدی تحصیلیاهداف  پیشرفتسازگاری  اجتماعیدرگیری

تی
ناخ

ش

شی
گیز

ان

ری
رفتا

شی
موز

آ

عی
تما

 اج

فی
عاط

طی
سل

ت

شی
گرای

ی 
تناب

اج

داد
ستع

ا

فت
با

ش
وش

ک

1شناختیدرگیری
0/761*انگیزشی
0/741*0/73*رفتاری

سازگاری 
اجتماعی

0/391*0/31*0/32*آموزشی
0/321*0/22*0/13*0/16*اجتماعی
0/381*0/39*0/17*0/130/04*عاطفی

اهداف 
پیشرفت

0/150/051*0/24*0/43*0/38*0/39*تسلطی
0/591*0/150/000*0/12*0/34*0/35*0/36*گرایشی
0/41-*0/2-*0/11*0/01-0/16*0/06-0/09-*0/1-*اجتنابی 

خودکارآمدی 
تحصیلی

0/031-0/33*0/35*0/16*0/19*0/34*0/42*0/41*0/43*استعداد
0/471*0/07-0/39*0/38*0/19*0/25*0/04*0/5*0/39*0/41*بافت

0/521*0/52*0/030/04*0/27*0/27*0/28*0/43*0/38*0/32*0/31*کوشش
3/73/553/750/570/680/595/3526/53/162/932/882/82میانگین نمونه
3330/50/50/54445/25/25/2میانگین فرضی
0/60/650/690/190/190/180/870/960/010/360/360/54انحراف استاندارد

0/030/030/030/010/010/010/040/040/040/020/020/02خطا
0/20/01-0/1-0/40/3-0/3-0/3-0/55-0/1-0/4-0/32-0/42-کجی
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ــای  ــه در متغیره ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــای توصیف ــه ه یافت
ــتثنای  ــه اس ــای ب ــاس ه ــه زیرمقی ــن کلی ــورد پژوهــش میانگی م
زیرمقیــاس اجتنابــی )اهــداف پیشــرفت( از میانگیــن فرضی بیشــتر 
ــای  ــیدگی متغیره ــی و کش ــر کج ــه مقادی ــی ک ــت و از آنجای اس
پژوهــش در دامنــه 1- تــا 1+ قــرار دارنــد توزیــع نمــره آزمودنــی 
ــه هــای اســتنباطی  ــال اســت. یافت ــور نرم هــا در متغیرهــای مزب
ــای  ــه ه ــه مولف ــن کلی ــتگی بی ــه همبس ــت ک ــن اس ــر ای بیانگ

درگیــری تحصیلــی و ســازگاری اجتماعــی بــا زیــر مقیــاس هــای 
خودکارآمــدی تحصیلــی بــا 99% اطمینــان و بــا درجــه آزادی 544 
و ســطح معنــاداری P>0/01 اســت. همبســتگی بیــن کلیــه مولفــه 
ــی  ــاس اجتناب ــرده مقی ــتثنای خ ــه اس ــرفت ب ــداف پیش ــای اه ه
ــان  ــا %99 اطمین ــی ب ــاس هــای خودکارآمــدی تحصیل ــا زیرمقی ب

ــادار اســت )جــدول1(. معن

جدول 2: شاخص های برازندگی الگوی اصالح شده
خوب  بودنبد بودننوع شاخص

x^2x^2/dfRMSEANFIGFIAGFIنماد

18840/0740/960/950/91

پــس از اصــالح الگــو، شــاخص هــای خــوب بــودن مانند شــاخص 
نیکویــی بــرازش تعدیــل شــده، شــاخص نیکویــی بــرازش، 
شــاخص بــرازش هنجــار شــده از 0/9 بیشــتر شــد و مقــدار خــی 
ــه دوم  ــن ریش ــت همچنی ــل یاف ــه 188 تقلی ــده ب ــبه ش دو محاس

ــدا  ــش پی ــه 0/074 کاه ــب ب ــای تقری ــذورات خط ــن مج میانگی
ــوی  ــه الگ ــت ک ــر آن اس ــود بیانگ ــج موج ــن، نتای ــود. بنابرای نم
مذکــور از بــرازش مطلــوب در همبســتگی بیــن خــرده مقیــاس هــا 

ــدول 2(. ــت )ج برخورداراس

نمودار 1: مسیر ضرایب استاندارد و میزان خطای مدل اصالح شده
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جدول 3: خالصه نتایج الگوی معادالت ساختاری

شاخص زیرمقیاس اصلیالگو
خطــاي ضرایب

استاندارد
tنتیجهضریب تعیین

غیر استاندارداستاندارد

اندازه گیری

درگیری تحصیلی 
p>0/01 0/860/520/2624/360/74شناختی
0/870/560/2424/60/76p>0/01انگیزشی
0/860/590/2624/250/74p>0/01رفتاری

سازگاری
0/750/140/4415/490/56p>0/01آموزشی
0/490/090/7610/260/54p>0/01اجتماعی
0/530/10/7211/080/28p>0/01عاطفی

اهداف  پیشرفت 
0/770/690/4117/170/59p>0/01تسلط

0/760/730/4217/070/58p>0/01گرایشی
5/010/07p>0/01-0/260/93-0/26-اجتنابی

خودکارآمدی  تحصیلی 
0/680/240/5412/50/46p>0/01استعداد
0/740/270/4513/960/55p>0/01بافت

0/710/380/5013/650/50p>0/01کوشش

ساختاری
درگیری تحصیلی 

خودکارآمدی تحصیلی 
0/210/210/963/450/04p>0/01

0/490/490/768/200/24p>0/01سازگاری
0/370/370/866/010/14p>0/01اهداف پیشرفت 

بیــن زیرمقیــاس هــای خودکارآمــدی تحصیلــی بــا زیرمولفــه های 
ــتگی  ــرفت همبس ــداف پیش ــازگاری و اه ــی، س ــری تحصیل درگی
ــه  ــاداری کلی ــه ای کــه ســطح معن ــه گون ــاداری وجــود دارد ب معن
ــاداری  ــطح معن ــی در س ــوی مفهوم ــنهادی الگ ــیرهای پیش مس

ــدول 3(. ــت )ج p>0/01 اس

بحث
ــدی   ــوی خودکارآم ــرازش الگ ــن ب ــدف تعیی ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
ــرفت و  ــداف  پیش ــی، اه ــری  تحصیل ــاس درگی ــر اس ــی ب تحصیل
ــت.  ــام گرف ــتانی انج ــوزان دبیرس ــی دانش آم ــازگاری  اجتماع س
ــود  ــای خ ــه ه ــا دار مولف ــتگی معن ــر همبس ــل بیانگ ــج حاص نتای
کارآمــدی تحصیلــی بــا مولفه هــای ســایر متغیرها اســت همچنین 
یافتــه هــای الگــوی اصــالح شــده حاکــی از آن اســت کــه الگــو 
ــه  ــی درخصــوص رابطــه بیــن مولفــه هــای ارائ ــرازش مطلوب از ب
شــده برخورداراســت بنابرایــن، مــی تــوان گفــت ســاختار عاملــی 
پیشــنهادی ایــن پژوهــش نیــز از بــرازش مناســبی برخوردار اســت. 
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه خودکارآمــدی تحصیلــی بــا 
ــج  ــوص نتای ــن خص ــتگی دارد. در ای ــی همبس ــازگاری اجتماع س
پژوهــش19(  Turki &Majed Al-Qaisy(، Lai )18( و 
محمــدی فــر و همــکاران )15( بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر 
همخوانــی دارد. ایــن یافتــه را مــی تــوان چنیــن تبییــن نمــود کــه 

خودکارآمــدی تحصیلــی بــه قابلیــت هــای شــناختی فــرد در عمــل 
اشــاره دارد و باعــث ایجــاد انگیــزه و رفتــار در افــراد مــی شــوند.  
بــاال بــودن ســطح خودکارآمــدی تحصیلــی در افــراد باعــث مــی 
شــود کــه آن هــا بــه زندگــی بــا رویکــردی بنگرنــد کــه بــه آن هــا 
اجــازه مــی دهــد کــه چالــش هــای زندگــی را بــه جــای ایــن کــه 
تهدیــد درنظــر بگیرنــد و از آن اجتنــاب کننــد، بــه عنــوان مشــکل 
هــای قابــل حــل در نظــر بگیرنــد و بــرای حــل آن تــالش کننــد. 
همچنیــن موجــب مــی شــود کــه آن هــا اهــداف چالــش برانگیــز 
بــرای خــود انتخــاب نمــوده و تعهــد قــوی بــرای رســیدن بــه آن 
ــه خــود باعــث  ــه نوب اهــداف را در خــود حفــظ کننــد کــه ایــن ب
ایجــاد انگیــزه بــرای رســیدن بــه هــدف در افــراد مــی شــود؛ بــه 
ــا آن  ــه ب ــد چــرا ک ــی برن ــذت م ــراد از زندگــی ل ــن اف عــالوه، ای
درگیــر هســتند و وقتــی کــه بــا موقعیــت هــای تنــش زا روبــه رو 
مــی شــوند بــه توانایــی خــود بــرای مدیریــت موقعیــت بــاور دارند، 
ســود مجمــوع ایــن خصوصیــات بــرای ایــن افــراد ایــن اســت کــه 
ــا  ــد ب ــی توانن ــد و م ــاور دارن ــود را ب ــته و خ ــس داش ــاد بنف اعتم
مشــکل هــای زندگــی ســازگار شــوند و زندگــی ســالمی داشــته 

باشــند )18(.
بــه عــالوه، نتایــج پژوهــش حاضــر حاکیســت بیــن خودکارآمــدی 
ــن  ــود دارد. در ای ــداف پیشــرفت همبســتگی وج ــا اه ــی ب تحصیل
زمینــه حجــازی و نقــش )37( و Chouinard و همــکاران 
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ــادار  ــی و معن ــتگی منف ــه همبس ــود ب ــای خ ــش ه )38( در پژوه
ــاره  ــی اش ــردی- اجتناب ــداف عملک ــی و اه ــدی تحصیل خودکارآم
ــج پژوهــش داوری و همــکاران )39(  ــه عــالوه، نتای ــد. ب کــرده ان
ــن صــورت  ــه ای ــه پژوهــش حاضــر مطابقــت دارد، ب ــا یافت ــز ب نی
کــه نتایــج پژوهــش داوری و همــکاران )39( نیــز نشــان داد 
اجتنابــی  اهــداف عملکــردی-  بــا  تحصیلــی  خودکارآمــدی 
همبســتگی منفــی و معنــادار دارد. ایــن یافتــه را چنیــن مــی تــوان 
تفســیر نمــود کــه هنگامــی کــه یــك فــرد عالقمنــد بــه نشــان 
ــه ایــن  ــاال در یــك تکلیــف اســت، ب دادن شایســتگی و لیاقــت ب
معنــی مــی باشــد کــه عالقمنــد بــه یادگیــری و ارتقــای توانایــی 
هــای خــود اســت. لــذا ایــن بــاور را دارد کــه بــرای بهبــود توانایــی 
ــورد  ــرد در م ــی هنگامــی کــه ف هــا، تــالش ارزشــمند اســت. ول
ــتگی  ــی دارد و شایس ــف و پایین ــود ادراک ضعی ــای خ ــی ه توانای
خــود را بــاور نــدارد، همیشــه نگــران بــوده و بــا اجتناب از شکســت 
و تــرس از عــدم تاییــد از ســوی دیگــران، درگیــر مــی باشــد. افــراد 
ــل  ــی، مث ــکار منف ــرا اف ــن، اکث ــی پایی ــدی تحصیل ــا خودکارآم ب
ــی  ــرورش م ــرایط، را پ ــرزنش ش ــا س ــود ی ــه خ ــد نســبت ب تردی
ــا  ــاب از شکســت در آن ه ــرس و اجتن ــث ت ــن باع ــه ای ــد ک دهن
ــدی  ــای خودکارآم ــه باوره ــی ک ــش آموزان ــذا دان ــردد. ل ــی گ م
تحصیلــی قــوی را پــرورش مــی دهنــد، توانائــی هــای بهتــری در 
مدیریــت یادگیــری خــود داشــته و در مقابــل فشــارهای اجتماعــی 
کــه باعــث تحلیــل موفقیــت هــای آن هــا مــی شــود، ایســتادگی 
ــد. عــالوه  ــی یابن ــه اهــداف پیشــرفت خــود دســت م نمــوده و ب
ــن اهــداف  ــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد بی ــن، یافت ــر ای ب
ــود دارد.  ــادار وج ــی همبســتگی معن ــری تحصیل پیشــرفت و درگی
بــه ایــن صــورت افــرادی کــه اهــداف پیشــرفت اجتنــاب تســلط 

بیشــتری دارنــد، درگیــری تحصیلــی بیشــتری از نظــر رفتــاری از 
خــود نشــان مــی دهنــد. یافتــه هــای پژوهــش حاضــر بــا نتایــج 
پژوهــش پیرکمالــی و همــکاران )40( و ثمــره )41( همخوانــی دارد 
ــا افزایــش خودکارآمــدی، پیشــرفت  ــه ایــن معنــی اســت کــه ب ب

ــد.  ــی دانــش آمــوزان افزایــش مــی یاب تحصیل

نتیجه گیری
ــا  ــی ب ــری تحصیل ــی و درگی ــدی تحصیل ــتگی خودکارآم همبس
اهــداف پیشــرفت و ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان در الگــوی 
پیشــنهادی از بــرازش خوبــی برخــوردار اســت. پیشــنهاد می شــود 
ــش  ــی دان ــدی تحصیل ــر خودکارآم ــی ب ــای آموزش ــه روش ه ک
ــا ســبب پیشــرفت  ــود ت ــد ش ــی تاکی ــری تحصیل ــوزان و درگی آم
ــن  ــت ای ــود. محدودی ــدگان ش ــی در یادگیرن ــازگاری اجتماع و س
پژوهــش مربــوط بــه قلمــرو مکانــي و زمانــي پژوهــش بــود، بدیــن 
معنــا کــه ایــن پژوهــش در شــهر تهــران اجــرا شــده و لــذا قابلیــت 
تعمیــم بــه دانــش آمــوزان مــدارس، مقاطــع و شــهرهاي دیگــر را 

نــدارد. 

سپاسگزاری
ــوب  ــای محب ــري آق ــه دکت ــان نام ــتخرج از پای ــه مس ــن مقال ای
ــي در دانشــگاه  محمــدي کمارســفلي در رشــته روانشناســي تربیت
ــای  ــاب آق ــی جن ــه راهنمای ــز ب ــران مرک ــد ته ــالمی واح آزاد اس
ــا مجــوز طــرح 64/ 60517 مــی باشــد.  ــان ب ــر ســعید جهانی دکت
در ضمــن از کلیــه کســانی کــه در ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، 

ــی شــود. ــی م ــت تشــکر و قدردان نهای
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