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پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی
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چکیده
این مطالعه با هدفپیشبینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبب های
یادگیری در دانشآموزان دختر انجام شد .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع همبستگی و جامعه
آماری پژوهش دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی  9311-18بودنبد.
نمونه پژوهش  166نفر بود که ببا روش نمونبهگیری خوشبهای چندمرحلبهای انتخبا شبدند و ببه
پرسشنامههای خودکارآمدی تحصیلی (جینکبز و مورگبان ،)9111 ،ویژگیهبای شخصبیتی (کاسبتا و
م کری )9112 ،و سب های یادگیری (کلب )9180 ،پاسبخ دادنبد .دادههبا ببا روشهبای ربرایب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان به کمکبا نرمافزار  SPSS-21تحلیل شبدند.
نتایج نشان داد که سب های یبادگیری همگبرا ،واگبرا ،جذ کننبده و انطبا یابنبده ،برونگرایبی و
وظیفهشناسی با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر رابطه مثبت و معنادار و روانرنجورخویی ببا
خودکارآمدی تحصبیلی آنبان رابطبه منفبی و معنبادار داشبت .مت یرهبای ویژگیهبای شخصبیتی و
سب های یادگیری توانستند  31/8درصد از ت ییرات خودکارآمبدی تحصبیلی دانشآمبوزان دختبر را
پیشبینی نمایند ( .)P<6/60بر اساس نتایج ،برای افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختبر
میتوان به کم کارگاههای آموزشبی سبب های یبادگیری ،برونگرایبی و وظیفهشناسبی آنبان را
افزایش و روانرنجورخویی آنان را کاهش استفاده کرد.
کلید واژهها :خودکارآمدی تحصیلی ،ویژگیهای شخصیتی ،سب های یادگیری
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مقدمه
یکی از مهمترین دغدغههای نظام آموزشی بحث موفقیت یبا عبدم موفقیبت تحصبیلی اسبت و
موفقیت آموزشی به معنای توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موروعات آموزشگاهی میباشد که
به کم

آزمونهای استانداردشده یا معلمساخته اندازهگیری میشود (یونگ ،ژو و لی .)2691 ،9یکبی

از عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی ،باورهای کارآمدی یا خودکارآمدی تحصیلی 2اسبت .در دهبههای
اخیر خودکارآمدی بهعنوان ی

رفتار انگیزشی مهم در پژوهشهای مربوط ببه رفتارهبای انسبانی و

خودکارآمدی تحصیلی بهعنوان یب

رفتبار انگیزشبی مهبم در پژوهشهبای مرببوط ببه رفتارهبای

تحصیلی بررسی شده است(هانیکی و برادبنت .)2690 ،3خودکارآمدی به معنای قضاوت افبراد دربباره
قابلیتها و توانایی های آنها برای سازماندهی و اجرای جریان عمل مورد نیاز جهت رسیدن ببه انبواع
هدفها و عملکردهای تعیینشده میباشد (ال-بادارین ،قیث و اکور .)2690 ،1خودکارآمدی تحصبیلی
بهعنوان جزئی از خودکارآمدی عمومی به معنای قابلیت و توانایی درک فرد درباره انجام وظایف الزم
برای رسیدن به اهداف و عملکردهای تحصیلی میباشد (شن .)2698 ،0در واقب ،،خودکارآمبدی یب
نوع پیشبینی موفقیت بر اساس تواناییهای فعلی است .خودکارآمدی در تعامل با افکار ،احساسبات و
رفتارهای فرد شکل میگیرد و بر آنها تاثیر میگذارد .تحقق معیارهای عملکرد و دستیابی به موفقیت
میزان خودکارآمدی را افزایش و ناکامی در تحقبق آنهبا و شکسبت آن را کباهش میدهبد (ییلمباز،0
 .)2690افراد دارای خودکارآمدی تحصیلی باال از فرایندهای فکری سبط بباالتر از قبیبل تجزیبه و
تحلیل ،ارزشیابی و ترکیب برای حل مسائل تحصیلی اسبتفاده میکننبد و خبود را در انجبام تکبالیف
چالشانگیز موفق تصور میکنند .در مقابل ،افراد دارای خودکارآمدی تحصبیلی پبایین از فراینبدهای
فکری سط پایینتر از قبیل دانش ،بازشناسی ،بازخوانی و بهیادآوردن ببرای حبل مسبائل تحصبیلی
استفاده میکنند و خود را در انجبام تکبالیف چبالشانگیز نباموفق ارزیبابی میکننبد (تلسبما ،شبوز و
نوریس.)2691 ،1
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Academic self-efficacy
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یکی از عوامل مبرتب ببا خودکارآمبدی تحصبیلی ،ویژگیهبای شخصبیتی 9اسبت (دی گیانتبا،
الساندری ،گربینو ،زوفیانو و کاپرارا .)2693 ،2شخصیت مجموعهای از ویژگیهای نسببتا پایبدار اسبت
که در ی

طرح یا کل وحدت یافته و شکل گرفته است (ژانگ ،ژنگ و ژنبگ .)2698 ،3ویژگیهبای

شخصیتی افراد از عوامل مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه آنان است کبه متبرثر از خبانواده ،اجتمباع،
همساالن و غیره میباشد و بر عملکرد تحصیلی تاثیر میگذارد .شواهد حاکی از آن اسبت کبه نقبش
ویژگیهای شخصیتی در گستره موفقیبت آموزشبی و پیشبرفت تحصبیلی فراتبر از هبوش میباشبد
(مقیمیان و کریمی .)9319 ،ویژگیهای شخصیتی دارای پنج مولفه روانرنجورخبویی ،1برونگرایبی،0
پذیرش ،0سازگاری 1و وظیفهشناسی 8است (کاستا و م کری .)9112 ،1روانرنجورخبویی ببه تمایبل
فرد برای تجربه ارطرا  ،تنش ،ترحمجویی ،خصومت ،تکانشورزی ،افسردگی و عزت نفبس پبایین
اشاره دارد .برونگرایی به تمایل فرد برای مثبت بودن ،جرأتطلبی ،پرانرژی و صمیمی بودن اطبال
میشود .پذیرش به معنای کنجکاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی ،انعطافپذیری و خبردورزی میباشبد.
سازگاری به تمایبل فبرد ببرای بخشبندگی ،مهرببانی ،سبخاوت ،همبدلی ،همفکبری ،نوعدوسبتی و
اعتمادورزی اشاره دارد .وظیفهشناسی به تمایل فرد برای منظم بودن ،کارا بودن ،قابلیت اعتماد و اتکا
بودن ،خودنظمبخشی ،پیشرفتمداری ،منطقی و آرام ببودن اطبال میگبردد (موتباس ،اپسبکامپ و
فرانسیس .)2691 ،96نتایج پژوهشها حاکی از رابطه ویژگیهای شخصیتی با خودکارآمدی تحصبیلی
میباشند .برای مثال نتایج پژوهش پورسبید و خرمبائی ( )9311نشبان داد کبه روانرنجورخبویی ببا
خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی و معنادار و پذیرش ،سبازگاری و وظیفهشناسبی ببا خودکارآمبدی
تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت.یزدانی ،گنجی ،شبریفی و ابوالمعبالی الحسبینی ( )9311ربمن
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تمامی ررایب مسیر ویژگیهبای شخصبیتی ،باورهبای هوشبی و
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آگاهی فراشناختی بر خودکارآمدی تحصیلی معنادار بودند .در پژوهشبی دیگبر شبمس و امیریبانزاده
( )9310گزارش کردند کبه روانرنجورخبویی و پبذیرش ببا خودکارآمبدی رابطبه منفبی و معنبادار و
برونگرایی و وظیفهشناسی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار داشبتند .همننبین نتبایج پبژوهش
رستمی ،طال،پسند و رحیمیان بوگر ( )9310نشان داد که وظیفهشناسی با خودکارآمدی رابطه مثبت و
معنادار داشت.سراننه ،مکتبی و حاجی یخنالی ( )9313رمن پژوهشی به ایبن نتیجبه رسبیدند کبه
روانرنجورخببویی بببا خودکارآمببدی تحصببیلی رابطببه منفببی و معنببادار و برونگرایببی ،پببذیرش و
وظیفه شناسی با خودکارآمدی تحصیلی رابطبه مثببت و معنبادار داشبتند .در پژوهشبی دیگبر حباجی
یخنالی ،مروتی و فتحی ( )9313گزارش کردند که برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و وظیفهشناسی با
خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند .عالوه بر آن نتایج پژوهش گانترن ،کورپرشبوک
و ونببدر ورف )2691( 9نشببان داد کببه روانرنجورخببویی بببا خودکارآمببدی رابطببه منفببی و معنببادار و
برونگرایی ،پذیرش و وظیفهشناسبی ببا خودکارآمبدی رابطبه مثببت و معنبادار داشت.موروگسبان و
جایاویلو )2691( 2رمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که روانرنجورخویی ببا خودکارآمبدی رابطبه
معنادار منفی و پذیرش ،سازگاری و وظیفهشناسی با خودکارآمبدی رابطبه معنبادار مثببت داشبت .در
پژوهشببی دیگببر ک باپرارا ،وچیببون ،السبباندری ،گربینببو و باربببارانیلی )2699( 3گببزارش کردنببد کببه
روان رنجورخببویی بببا خودکارآمببدی و عملکببرد تحصببیلی رابطببه منفببی و معنببادار و برونگرایببی و
وظیفهشناسی با آنها رابطه مثبت و معنادار داشتند.
یکی دیگر از عوامل مرتب با خودکارآمدی تحصبیلی ،سبب های یبادگیری 1اسبت (وانگتینلبی،
ییمسودا ،کامپاک و مورنثباوی .)2690 ،0سبب های یبادگیری ببه معنبای عادتهبا ،راهبردهبا و یبا
رفتارهای ذهنی منظم مورد استفاده در زمان یادگیری هستند که در افراد مختلف ،متفباوت میباشبد
(ویزشفر و ترابیزاده .)2698 ،0به طور کلی چهار سبب
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انطبا یابنده 9وجود دارد (کلب .)9180 ،2سبب
انتزاعی و آزمایشگری فعال ،سب
سب

960

یبادگیری همگبرا از ترکیبب دو شبیوه مفهومسبازی

یادگیری واگرا از ترکیب دو شیوه تجربه عینی و مشباهده تبرملی،

یادگیری جذ کننده از ترکیب دو شیوه مشاهده ترملی و مفهومسازی انتزاعی و سب

یادگیری

انطبا یابنده از ترکیب دو شیوه آزمایشگری فعبال و تجرببه عینبی بوجبود میآیبد (مبانولیس ،برنبز،
اسودانی و چینتا .)2693 ،3افراد دارای سب

یادگیری همگرا هنگام مواجهه با مسائل به سرعت برای

یافتن راه حل درست تالش میکنند و یا تالش خود را برای حل آن متمرکبز میکننبد ،افبراد دارای
سب

یادگیری واگرا موقعیتهای عینی را از زوایای مختلف میبینند و قبادر ببه تولیبد اندیشبههای

گوناگون هستند ،افراد دارای سب

یادگیری جذ کننده در درک و فهم اطالعات گسترده و خالصبه

کردن آنها دقیق ،منطقی و توانمند میباشند و افبراد دارای سبب

یبادگیری انطبا یابنبده از تجرببه

مستقیم خود یادمیگیرند و از اجرای نقشهها و درگیرشدن با اعمال و فعالیتهبای چبالشانگیز لبذت
میبرنببد (لببی و آرمسببترانگ .)2690 ،1نتببایج پژوهشهببا حبباکی از رابطببه سببب های یببادگیری بببا
خودکارآمدی تحصبیلی میباشبند .ببرای مثبال نتبایج پبژوهش تباب ،بردببار ،شبفیعی سروسبتانی و
موسویپور ( )9311نشان داد کبه سبب های یبادگیری ببا خودکارآمبدی پژوهشبی رابطبه معنبادار
داشت.غیبی ،عارفی و دانش ( )9319رمن پژوهشی ببه ایبن نتیجبه رسبیدند کبه ببین سبب های
یادگیری ،همگرا ،واگرا ،جذ کننده و انطبا یابنده با خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثببت و معنبادار
وجود داشت .در پژوهشی دیگر زارع اسدآبادی ،کاظمی و ررایی ( )9316گزارش کردنبد کبه سبب
یادگیری همگرا با خودکارآمدی رابطه منفی و معنادار و سب

یادگیری واگرا با خودکارآمبدی رابطبه

مثبت و معنادار داشت .عالوه ببر آن نتبایج پبژوهش بباتوغلو و گباون )2691( 0نشبان داد کبه ببین
سببب های یببادگیری و راهبردهببای یببادگیری بببا خودکارآمببدی رابطببه مثبببت و معنبباداری وجببود
داشت.کاشفی و شمالی ( )2690رمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ببین سبب های یبادگیری،
باورهای کارآمدی و رشد تحصیلی رابطبه معنباداری وجبود داشبت .در پژوهشبی دیگبر وانگتینلبی و
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همکاران ( )2690گزارش کردند که بین سب های یادگیری همگرا ،واگرا ،جذ کننده و انطبا یابنده
با خودکارآمدی یادگیری دانشجویان پرستاری رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.
خودکارآمدی تحصیلی نقبش بسبیار مبوثری در عملکبرد و موفقیبت تحصبیلی دارد و ببا اینکبه
پژوهشهای نسبتا زیادی درباره خودکارآمدی تحصیلی و نقش مت یرها در پیشبینی آن انجام شبده،
اما پژوهشهای قبلی از ی

سو کمتر به نقش ویژگیهای شخصیتی و سب های یادگیری پرداختند

و از سوی دیگر همان طور که در باال گزارش شد ،تناقضهای بسبیاری در نتبایج پژوهشهبا وجبود
دارد .همننین دانشآموزان بسیاری به مشاور مراجعه و ابراز میکنند با اینکبه مطالعبه میکننبد ،امبا
نمیتوانند آن طور که باید به سوالهای درسی پاسخ دهند و باور دارند که توانبایی بسبیار انبدکی در
یادگیری مطالب درسی دارند که این امر حاکی از وجود مشکالتی در زمینبه خودکارآمبدی تحصبیلی
است .یکی دیگر از خألهای پژوهشی احساسشده عدم توجه به نقش همزمان ویژگیهای شخصیتی
و سب های یادگیری در پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی است .هنگامی که ایبن مت یرهبا ببه طبور
همزمان برای پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی در نظر گرفته شوند ،چقدر از ت ییرات آن را میتواننبد
پیش بینی نمایند .در نتیجه با توجه به خألهای پژوهشی بیبان شبده ،تنباقض در نتبایج پژوهشهبا و
اهمیت خودکارآمدی تحصیلی در موفقیت تحصیلی ،این مطالعبه ببا هبدف پیشبینبی خودکارآمبدی
تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سب های یادگیری در دانشآموزان دختر انجام شد.
روش شناسی
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش دانشآموزان دختبر دوره دوم
متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی  9311-18به تعداد حدود  30666نفر ببود کبه از میبان آنبان
 166نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخا شدند .در این روش ابتدا از میان مدارسه
دخترانه دوره دوم متوسطه تعداد  8مدرسه به روش تصادفی ساده انتخا و سپس از هر مدرسبه سبه
کالس (هر پایه ی

کالس) به روش تصادفی انتخا و همه دانشآموزان کالسها پبس از بررسبی

مالکهای ورود به مطالعهبهعنوان نمونه انتخا شدند .به عببارت دیگبر ،مجموعبا  8مدرسبه و 21
کالس انتخا شد .مالکهای ورود به مطالعه شامل تمایل جهت شرکت در پژوهش ،عدم مبردودی
در سالهای گذشته ،عدم مصرف داروهای روانپزشکی و عدم رخداد تنشزا ماننبد طبال یبا مبر
نزدیکان در شش ماه گذشته و مالکهای خروج از مطالعه شامل انصراف از تکمیل کردن پرسشنامه
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و تکمیل پرسشنامهها به صورت ناقص و نبامعتبر بودنبد .ببرای جمب،آوری دادههبا از ابزارهبای زیبر
استفاده شد.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی:1این پرسشنامه را جینکز و مورگان)9111( 2با  36گویبه
طراحی کردند .این ابزار بر اساس طیف چهار درجهای لیکرت از ی

تا چهار نمرهگذاری میشود ،لبذا

دامنه نمرات بین  36تا  926است و نمره باالتر نشاندهنده خودکارآمدی تحصبیلی بیشبتر میباشبد.
آنان روایی همگرای ابزار را با پرسشنامه خودکارآمدی عمومی تاییبد و پایبایی آن را ببا روش آلفبای
کرونباخ  6/82گزارش کردند .حاتمزاده عربی ،ایزدی و هاشمی ( )9311پایایی ابزار را با روش آلفبای
کرونباخ  6/10گزارش کردند .در مطالعه حارر پایایی با روش آلفای کرونباخ  6/86محاسبه شد.
پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی :3ایبن پرسشبنامه را کاسبتا و مب کری ( )9112ببا 06
گویه و پنج مولفه روانرنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سبازگاری و وظیفهشناسبی (هبر مولفبه 92
گویه) طراحی کردند .این ابزار بر اساس طیف پنج درجهای لیکرت از ی

تا پنج نمرهگذاری میشود،

لذا دامنه نمرات هر مولفه بین  92تا  06است و نمره بباالتر نشباندهنده بیشبتر داشبتن آن ویژگبی
میباشد .کوزاکو ،سافین و عبدل رحیم )2693( 1روایی سازه ابزار را ببا روش تحلیبل عباملی تاییبد و
پایایی مولفههایروانرنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سبازگاری و وظیفهشناسبی را ببا روش آلفبای
کرونباخ ببهترتیب  6/83 ،6/11 ،6/89 ،6/81و  6/88گبزارش کردنبد .امبانالهیفرد ( )2660پایبایی
مولفههای مذکور را با روش بازآزمایی بهترتیب 6/86 ،6/11 ،6/81 ،6/81و  6/82گبزارش کبرد (ببه
نقل از پورفرج عمران .)9312 ،در مطالعه حارر پایایی مولفبههای مبذکور ببا روش آلفبای کرونبباخ
بهترتیب 6/80 ،6/86 ،6/80 ،6/80و  6/16محاسبه شد.
پرسشنامه سبکهای یادگیری:5این پرسشنامه را کلب ( )9180با  92جمله که هبر جملبه
چهار گزینه دارد با چهار سب

همگرا ،واگرا ،جذ کننبده و انطبا یابنبدهطراحی کبرد .در ایبن اببزار

پاسخ هر گزینه بر اساس طیف چهار درجهای لیکرت از ی

تا چهبار نمرهگبذاری میشبود .مجمبوع

نمره کل گزینههای اول مربوط به شیوه یادگیری تجربه عینی و گزینههای دوم تبا چهبارم ببهترتیب
Academic self-efficacy questionnaire
Jinks & Morgan
Personality characteristics questionnaire
Kozako, Safin & Abdul Rahim
learning styles questionnaire

1
2
3
4
5
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مربوط به شیوههای یادگیری مشاهده ترملی ،مفهومسازی انتزاعی و آزمایشبگری فعبال میباشبند .از
کم کردن دو به دوی این شیوهها یعنی کم کردن مفهومسازی انتزاعی از تجربه عینی و آزمایشبگری
فعال از مشاهده ترملی دو نمره بدست میآید کبه ایبن دو نمبره ببر روی دو محبور مختصبات قبرار
میگیرند که یکی محور عمودی یعنی تجربه عینی -مفهومسازی انتزاعی و دیگری محور افقی یعنی
مشاهده ترملی -آزمایشگری فعال است .این دو محور مختصات چهار قسمت یب
میدهند که هر ی

از چهار سب

مربب ،را تشبکیل

همگرا ،واگرا ،جذ کننده و انطبا یابنده در یکی از رب،های مربب،

قرار میگیرند .وی روایی سازه ابزار تایید و پایایی سب های یادگیری مذکور با روش آلفای کرونبباخ
بهترتیب  6/83 ،6/13 ،6/82و  6/18گزارش کرد .حسینی لرگانی و سیف ( )9386پایایی سبب های
مذکور را با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  6/10 ،6/01 ،6/08و  6/13گزارش کردند.در مطالعه حارر
پایایی سب های مذکور با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  6/10 ،6/13 ،6/16و  6/86محاسبه شد.
برای آزمودنیها رمن بیان هدف ،اهمیت و ررورت پژوهش و رعایت نکبات اخالقبی از جملبه
اصل رازداری و حفظ حریم آنها ،از آنان ررایتنامه کتبی شرکت در پژوهش گرفتبه شبد .دادههبای
حاصل از اجرای پرسشنامهها در نرمافزار SPSS-21در سط معنباداری کوچب تر از  6/60ببا روش
ررایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند.
یافتهها
آزمودنیها  166دانشآموز دختر دوره دوم متوسطه با میانگین سنی  90/13سال بودند؛ به طوری
که  908نفر در پایه دهم ( 31/06درصد) 920 ،نفر در پایه یازدهم ( 39/20درصد)و  991نفر در پایبه
دوازدهم ( 21/20درصد) مش ول به تحصیل بودند.در جدول  9میانگین ،انحراف معیار ،کمترین مقدار
و بیشببتری مقببدار ویژگیهببای شخصببیتی و سببب های یببادگیری بببا خودکارآمببدی تحصببیلی در
دانشآموزان دختر ارائه شد.
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جدول  :9میانگین ،انحراف معیار ،کمترین مقدار و بیشترین مقدار ویژگیهای شخصیتی و سب های یادگیری با خودکارآمدی
تحصیلی در دانشآموزان دختر

مت یرها

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

روانرنجورخویی

91/31

3/01

93

13

برونگرایی

31/13

0/32

91

08

پذیرش

21/93

1/10

29

00

سازگاری

21/00

1/11

90

06

وظیفهشناسی

19/02

0/11

91

06

سب

همگرا

20/91

1/03

91

31

سب

واگرا

20/16

1/10

92

12

سب

جذ کننده

32/01

0/68

90

10

سب

انطبا یابنده

28/13

1/81

91

11

80/01

1/11

13

990

خودکارآمدی تحصیلی

در جدول  ،9نتایج شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،کمترین مقدار و بیشترین مقدار
مت یرهای پژوهش قابل مشاهده است.در جدول  2نتایجضرایب همبستگی ویژگیهای شخصیتی،
سب های یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی در دانشآموزان دختر ارائه شد.
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جدول  :2ررایب همبستگی ویژگیهای شخصیتی ،سب های یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی در دانشآموزان دختر

مت یرها

9

 .9روانرنجورخویی

9

2

3

1

 .2برونگرایی

*-6/93

9

 .3پذیرش

**-6/91

*6/90

9

 .1سازگاری

**-6/28

**6/21

**6/30

 .0وظیفهشناسی

**-6/29

**6/22

**6/13** 6/31

0

0

1

9
9

 .0سب

همگرا

6/90

*-6/91

6/61

6/99

6/62

9

 .1سب

واگرا

-6/92

**6/21

6/63

6/61

6/61

**6/39

9

.8سب

جذ کننده

**-6/26

**6/22

**6/33

6/92

6/96

6/99

6/60

.1سب

انطبا یابنده **-6/21

**6/30

**6/28** 6/21

6/60

**-6/31

**6/22

6/61

**6/20

.96خودکارآمدی

6/92

8

1

9

**6/36** 6/38** 6/21
*6/98

9

**6/21** 6/30** 6/39

تحصیلی
**P>6/69, *P>6/60

بر اساس جدول  ،2نتایج نشان داد که روانرنجورخویی با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر
رابطه منفی و معنادار و برونگرایی ،وظیفهشناسی و سب های یادگیری همگرا ،واگرا ،جذ کننبده و
انطبا یابنده با خودکارآمدی تحصیلی آنان رابطه مثببت و معنبادار دارنبد ( ،)P>6/60امبا پبذیرش و
سازگاری با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر رابطه معناداری ندارند ( .)P<6/60رابطه سبایر
مت یرها قابل مشاهده است .مفرورههای رگرسیون چندگانه حاکی از تایید فرض نرمال بودن مت یرها
بر اساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( ،)P<6/60رد فرض همخطی چندگانبه ببرای مت یرهبای
ویژگیهای شخصیتی و سب های یادگیری بر اساس مقدار عامل تبورم واریبانس (کوچب تر از 96
بودن) و رد فرض همبستگی پسماندها برای مت یر خودکارآمدی تحصیلی بر اسباس مقبدار دورببین-
واتسون (بودن در دامنه  9/0تا  )2/0بودند ،لبذا ببرای تحلیبل میتبوان از روش رگرسبیون چندگانبه
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استفاده کرد .در جدول  3نتایج رگرسیون چندگانه با مبدل همزمبان ببرای پیشبینبی خودکارآمبدی
تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سب های یادگیری در دانشآموزان دختر ارائه شد.
جدول  :3نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و
سب های یادگیری در دانشآموزان دختر

روانرنجورخویی

-6/21

6/669

برونگرایی

6/92

6/621

پذیرش

6/63

6/813

6/62

6/121

6/93

6/620

سب

همگرا

6/96

6/631

سب

واگرا

6/90

6/691

سب

جذ کننده

6/23

6/669

سب

انطبا یابنده

6/90

6/626

مت یرهای پیشبین

R

R2

Beta

P-value

سازگاری
وظیفهشناسی

df

رریب F

P-value

1
6/090

6/318

316

21/11

6/669

بر اساس جدول  ،3نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و سب های یادگیری با هم توانستند
به طور معناداری  31/8درصد از ت ییرات خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر را پیشبینی نمایند
که در این پیشبینی مت یر روانرنجورخویی نقش منفی و معنادار و مت یرهای برونگرایی،
وظیفهشناسی و سب های یادگیری همگرا ،واگرا ،جذ کننده و انطبا یابنده نقش مثبت و معنادار
دارند (.)P<6/60
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت خودکارآمدی تحصیلی در موفقیت و عملکرد تحصبیلی ،ایبن مطالعبه ببا هبدف
پیشبینببی خودکارآمببدی تحصببیلی بببر اسبباس ویژگیهببای شخصببیتی و سببب های یببادگیری در
دانشآموزان دختر انجام شد.
یافتهها نشان داد که روانرنجورخویی با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختبر رابطبه منفبی و
معنادار و برونگرایی و وظیفهشناسی با خودکارآمدی تحصیلی آنان رابطه مثبت و معنادار داشتند ،امبا
پذیرش و سازگاری با خودکارآمدی تحصیلی آنها رابطه معناداری نداشتند .این نتایج از جهاتی با نتایج
پژوهشهای قبلبی همسبو ببود (پورسبید و خرمبائی9311 ،؛ یزدانبی و همکباران9311 ،؛ شبمس و
امیریببانزاده9310 ،؛ رسببتمی و همکبباران9310 ،؛ سببراننه و همکبباران9313 ،؛ حبباجی یخنببالی و
همکاران9313 ،؛ گبانترن و همکباران2691 ،؛ موروگسبان و جایباویلو 2691 ،و کباپرارا و همکباران،
.)2699بببرای مثببال پورسببید و خرمببائی ( )9311رببمن پژوهشببی بببه ایببن نتیجببه رسببیدند کببه
روانرنجورخویی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی و معنادار و پذیرش ،سازگاری و وظیفهشناسبی
با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت .در پژوهشی دیگر سراننه و همکباران ()9313
گزارش کردند که روانرنجورخویی با خودکارآمدی تحصبیلی رابطبه منفبی و معنبادار و برونگرایبی،
پذیرش و وظیفهشناسی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند .عالوه بر آن گانترن و
همکاران ( )2691رمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که روانرنجورخویی ببا خودکارآمبدی رابطبه
منفی و معنادار و برونگرایی ،پذیرش و وظیفهشناسی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار داشت .در
پژوهشی دیگر کاپرارا و همکاران ( )2699گبزارش کردنبد کبه روانرنجورخبویی ببا خودکارآمبدی و
عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار و برونگرایی و وظیفهشناسی با آنهبا رابطبه مثببت و معنبادار
داشتند .در تبیین این یافتهها بر مبنای پژوهش موتاس و همکاران ( )2691میتوان گفبت کبه افبراد
روانرنجورخو هنگامی که د رموقعیتها تنشزا و چالشانگیز قرار میگیرند به دلیل اعتماد ببه نفبس
پایین دچار ارطرا زیادی میشوند .همننین آنان نسبت به سایر افراد رویبدادهای منفبی را بیشبتر
تجربه میکنند و عالوه بر آن رویدادها را منفیتر ارزیابی میکنند .زیرا آنان خود را در شبرایطی قبرار
می دهند که خودپنداره منفی خود را تقویت کنند .تجربه این شبرای از طریبق افبزایش اربطرا در
زندگی تحصیلی باعث کاهش خودکارآمبدی تحصبیلی میگبردد .در تبیبین رابطبه مثببت و معنبادار
برونگرایی و وظیفه شناسی با خودکارآمدی تحصیلی میتوان گفت که افراد برونگرا تمایبل زیبادی
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برای برای مثبت بودن ،جرأتطلبی ،پرانرژی و صمیمی بودن و افبراد وظیفهشناسبی تمایبل زیبادی
برای منظم بودن ،کارا بودن ،قابلیت اعتماد و اتکا بودن ،خودنظمبخشبی ،پیشبرفتمداری ،منطقبی و
آرام بودن دارند که این ویژگیها نقش واسطهای برای موفقیت تحصیلی و باور به تواناییهبای خبود
برای موفقیت در زمینه تحصیل دارد ،لذا داشتن ویژگیهای برونگرایی و وظیفهشناسبی میتوانبد ببا
خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد .در تبیین عبدم رابطبه معنبادار پبذیرش و
سازگاری با خودکارآمدی تحصیلی میتوان گفت که افراد پذیرا تمایل زیادی برای کنجکاوی ،عشبق
به هنر ،هنرمندی ،انعطافپذیری و خردورزی و افراد سازگار تمایل زیادی برای بخشندگی ،مهرببانی،
سخاوت ،همدلی ،همفکری ،نوعدوستی و اعتمادورزی دارند که این ویژگیها گاهی مبان ،از بباور ببه
خودکارآمدی تحصیلی میگردد .چون ایبن افبراد ببه دلیبل ویژگیهبای مبذکور تمایبل زیبادی ببه
کنجکاوی درباره مسائل مختلف ،پراکنده و متنوع و مهربانی و همفکری ببا دیگبران دارنبد و زمبان
زیادی را صرف این مسائل میکنند و زمان کمتری جهت مطالعه برای آنان باقی میمانبد ،لبذا آنبان
گاهی در مسائل تحصیلی شکست میخورند و گاهی موفق میشوند .در نتیجه موفقیتهای تحصیلی
باعث افزایش خودکارآمدی تحصیلی آنان و متقابال شکستهای تحصیلی باعث کاهش خودکارآمدی
تحصیلی آنها میگردد و برآیند این موفقیتها و شکستها باعث میشود که بین پذیرش و سازگاری
با خودکارآمدی تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشته باشد.
عالوه بر آن ،یافتهها نشان داد که سب های یادگیری همگرا ،واگرا ،جذ کننده و انطبا یابنده ببا
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر رابطه مثبت و معنادار داشتند .این نتایج از جهاتی ببا نتبایج
پژوهشهای قبلی همسو بود (تاب ،بردار و همکاران9311 ،؛ غیبی و همکاران9319 ،؛ زارع اسبدآبادی
و همکاران9316 ،؛ باتوغلو و گاون2691 ،؛ کاشفی و شمالی 2690 ،و وانگتینلی و همکباران.)2690 ،
برای مثال غیبی و همکاران ( )9319رمن پژوهشی ببه ایبن نتیجبه رسبیدند کبه ببین سبب های
یادگیری ،همگرا ،واگرا ،جذ کننده و انطبا یابنده با خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثببت و معنبادار
وجود داشت .در پژوهشی دیگر زارع اسدآبادی و همکاران ( )9316گزارش کردند که سب
همگرا با خودکارآمدی رابطه منفی و معنادار و سب

یبادگیری

یادگیری واگرا با خودکارآمبدی رابطبه مثببت و

معنادار داشت .عالوه بر آن باتوغلو و گاون ( )2691رمن پژوهشی به این نتیجبه رسبیدند کبه ببین
سب های یادگیری و راهبردهای یادگیری با خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجبود داشبت .در
پژوهشی دیگر وانگتینلی و همکاران ( )2690گزارش کردند کبه ببین سبب های یبادگیری همگبرا،
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واگرا ،جذ کننده و انطبا یا بنده با خودکارآمدی یادگیری دانشجویان پرستاری رابطه مثبت و معنبادار
وجود داشت .در تبیین این یافتهها بر مبنای پژوهش وانگتینلی و همکاران ( )2690میتوان گفت کبه
سب های یادگیری ،ترجیحات یادگیری هستند و هیچ برتری نسببت ببه هبم ندارنبد و هبر یب

از

سب های یادگیری دارای نقاط قوت و رعف مخصوص خود هستند و یادگیرندهای که فقب از یب
سب

خاص استفاه کند ،یادگیرنده کاملی نیست .یادگیرنده کامل کسی است که در برخورد با جهبان

و مسائل مختلف تحصیلی و غیرتحصیلی ،انعطافپذیر باشد و متناسب با هر تکلیف از سب
ویژه آن استفاده نماید .از آنجایی که هیچ ی

از سب ها مفید یا غیرمفید نیستند و هبر یب

یادگیری
از آنهبا

برای مطالب خاصی مفید و کارآمد است ،لذا منطقی به نظر میرسد که با افبزایش همبه سبب های
یادگیری همگرا ،واگرا ،جذ کننده و انطبا یابنده میزان خودکارآمدی تحصبیلی دانشآمبوزان دختبر
افزایش یابد.
دیگر یافتبهها نشبان داد کبه مت یرهبای ویژگیهبای شخصبیتی و سبب های یبادگیری توانبایی
پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر را داشتند .در تبیین ایبن یافتبهها میتبوان گفبت
افرادی که از سب های یادگیری متناسب با موقعیتهای مختلف استفاده میکننبد و در ویژگیهبای
شخصیتی مثبت مثل برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و وظیفهشناسی نمره باال و در ویژگی شخصیتی
منفی مثل روانرنجورخویی نمره پایینی میگیرنبد ،تبالش زیبادی ببرای موفقیبت تحصبیلی انجبام
میدهند ،معموال از قوانین و مقررات کالس و مدرسه پیروی میکنند و خود را با آنها وفق میدهنبد،
با چالشهای تحصیلی کمتر مواجه میشوند و هنگام مواجهه با آنها به تنهایی و یا با کم

دیگبران

بر آنها فائق میآیند .در نتیجه ،عوامل مذکور باعث میشوند که مت یرهای ویژگیهبای شخصبیتی و
سب های یادگیری توانایی پیشبینی معنادار خودکارآمدی تحصیلی را داشته باشند.
هر پژوهشی در هنگام اجرا با محدودیتهایی مواجه است که باید در تعمیم نتایج و استفاده از نتایج
آن مد نظر قرار گیرد .از محدودیتهای مطالعه حارر میتوان به محدود شبدن جامعبه پبژوهش ببه
دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر مشهد اشاره کرد .محبدودیت دیگبر اسبتفاده از ابزارهبای
خودگزارشده برای جم،آوری دادههبا ببود .بنبابراین ،توصبیه میگبردد کبه ایبن پبژوهش ببر روی
دانش آموزان پسر انجام و نتایج آن با نتایج پژوهش حارر مقایسه شبود .پیشبنهاد دیگبر انجبام ایبن
پژوهش بر روی دانشآموزان سایر مقاط ،و یا حتی دانشجویان میباشبد .ببهعنوان آخبرین پیشبنهاد
میتوان به استفاده از مصاحبه برای جم،آوری دادههای دقیقتر اشاره کرد.
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