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Abstract  
 

The purpose of this study was to identify the 

relationship female secondary teachers' 
metacognitive beliefs and professional self-

efficacy on one side and their professional 

qualifications in the city of Aleshtar. The 
statistical population included all junior secondary 

school teachers of Aleshtar (i.e.  1442 teachers 

divided into 886 male and 576 female ones). 306 
people were selected as the sample, using Krejcie 

& Morgan table and relative stratified random 

sampling method. The data was collected by three 
questionnaires: Wales' (1997) meta-cognitive 

beliefs, Sherer et al.'s (1982) self-efficacy and 

Mullaeinejad's (2012) teachers' professional 
competency. The data was analyzed through 

descriptive statistics (frequency, cumulative 

frequency, columnar graphs) and inferential 
statistics (Kolmogorov–Smirnov test, Pearson 

correlation coefficient, t-test and regression test). 

The results showed that there was a significant 
relationship the teachers' meta-cognitive beliefs 

and professional self-efficacy on one side and 

their professional qualifications on the other side. 
In addition, there was another significant 

relationship the teachers' professional self-

efficacy, positive beliefs about worries and beliefs 
about cognitive qualification on one side and their 

professional qualifications on the other side. 
However, there was an inverse meaningful 
relationship the teachers' lack of controllability 

and risk of negative beliefs, self-confidence in 

memory and the need to control the beliefs on one 
side and their professional qualifications.   
 

Keywords: Metacognitive Beliefs, Professional 

Self-Efficacy, Professional Competence  
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 مقدمٍ

اخحراغنا  و  طناُدطدن ةا دٌیایی اشث کَ ُر  ُای ُياٍُگجریً راهآىّزش و پرورش، یکی از ىِو

در اینً ىینان، آىنّزش ىػهينان و  اشنث.اكحػادی  حظافا  جازه غهيی، ادةی، فرٍُگی، ازحياغی واک

جنریً جنریً و ىِنوةنزر  ،ُا اىری ةصیار ضروری اشنث؛ زینرا ىػهنواظالغا  غهيی آن کردنروز  ةَ

 َةرٌاى شاخحار در غيیق جغییرا . (2007، 1کراوس) کٍدشرىایَ زاىػَ )ٌیروی اٌصاٌی( را جرةیث ىی

 فلندان اشنث. ٌينّده ةضنران را دچنار ىػهينان ایصرفنَ ُّینث آىنّزی،داٌنض زيػینث و درشنی

 ىػهينان، ُّینث از ةصنیاری کنَ طده ةاغخ زدید ىّكػیث ایً ةا ةرخّرد ةرای ىرجتط ُای غالصیث

 زدیند ُنایىصنئّنیث پذیرفحً ةرای فظارُای داخهی ایً، ةر غالوه ةتیٍٍد. جٍگٍا در را خّد ایصرفَ

 اشث. ٌيّده جرغيیق را ُّیث ةضران و اٌداخحَ ُا فاغهَآن كتهی داٌض و ىػهّىا  ةیً ىػهيان، جّشط

. (1991، 2اوننی ُنی  و ىن ) دارد ىسندد ةازشنازی ةنَ ىتنرم ىػهيان، ٌیاز ایصرفَ ُّیث ةٍاةرایً،

 ای جدریس و ارجلنای ىّكػینث ازحيناغی صرفنَ ُای جکٍیکی و صرفَ ای طدن ىػهيان ةر زٍتَ صرفَ

ای طدن، فرایٍدی اشث کَ ةنَ وشنیهَ آن، اٌسنام ین  صرفنَ ینا طنغم،  ىػهيی ىحيرکز اشث. صرفَ

ای ةایند از داٌنض ىضحنّایی، رطند کنّد ،  طّد. ىػهو صرفنَ ای ىی ُای ویژه ىصحهزم داطحً ىِار 

ُا، ُيکاری ةا ُيکناران، گنرفحً ةنازخّرد ىنداوم از  ُای یادگیری، راُتردُای جدریس، ارزش شت 

غيیلی داطحَ ةاطد. رویکردُای زدید در جرةینث  ، كاةهیث ُدایث، جغییر و ارجتاط ىؤدر، در جدریس

و آىّزش ىداوم ىػهيان ةر اشاس جّشػَ ىفِّم رویکرد شیصحيی ةَ آىّزش، در ٌظر گرفحً جندریس 

ای، و آىنّزش، ةنَ غٍنّان ٌیناز  ای، شیاشث صيایث کٍٍده جّشػَ صرفنَ ةَ غٍّان ی  فػانیث صرفَ

 ىنّرد در را خنّد داٌنض ةایند ىػهينان صاضنر، غػنر ای ىػهيان طده اشنث. در زٌدگی صرفَ ىداوم

ةِحریً ىػهنو اىروزه (. 2007کٍٍد )کراوس،  خهق دوةاره یادگیری، یاددُی فرایٍد در ىداوم جغییرا 

و ةِحنریً روش، روش خاغنی ٌیصنث، ةهکنَ  ُای جازه اشثکصی اشث کَ دارای كاةهیث خهق روش

کی ةَ غيم ٍُرىٍداٌَ. ُر ىػهو ةایند جنالش کٍند کنَ در خّیظنحً، كاةهینث کظن  ٍُری اشث ىح

 (.   1369 ظّشی، ىٍظی جرزيَ ؛1979 ،3الفهیً ى  و واالساٌد )رُای زدید را ةپرو روش

ای خنّد را ارجلنا دٍُند. از  ُای صرفَ ىػهيان در زِث ارجلای صرفَ ىػهيی، الزم اشث غالصیث

ای  و خّدکارآىندی صرفنَ 4ةاورُنای فراطنٍاخحیای ىػهيان،  ث صرفَىحغیرُای جأدیرگذار ةر غالصی

غتارجصث از ُرگٌَّ داٌض یا فػانیث طٍاخحی کَ ی  ىّضّع طنٍاخحی را ةاورُای فراطٍاخحی اشث. 

(. ىػهينان ةنا ةرخنّرداری از 1976، 5دُند )فنالول گیرد و یا ی  فػانیث طٍاخحی را ٌظو ىی درةرىی

جّاٌٍد طٍاخث ةِحری از خنّد کصنب ٌينّده و ةنا  راطٍاخحی ىذتث ىیداٌض فراطٍاخحی و ةاورُای ف
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، ٌینز جاریخچنَ 1ُای ةِحری اٌسام دٍُند. ىفِنّم خّدکارآىندی ریزی و کٍحرل ةیظحر، فػانیثةرٌاىَ

ةنَ »ای جضث غٍنّان  ( آغاز گردید. وی در ٌّطح1977َُای ةٍدورا ) ٌصتحا  کّجاُی دارد کَ ةا فػانیث

ةنَ اینً ىّضنّع اطناره ٌينّد. خّدکارآىندی یػٍنی « ُای جغییر رفحنارریشّی یکپارچَ کردن جئّ

ُایظان، روی جالش و ُای خّد کَ ایً ةاورُای افراد ٌصتث ةَ جّاٌایی ُای افراد درةاره جّاٌاییكضاو 

 (.1986گذارد )ةٍدورا،  ُا ادر ىیپظحکار آن

 وظننای  اٌسنام ةننرای دخنّ ُنای جّاٌنایی ةَ فرد ةاور از اشث غتار  خّدکارآىدی ةاور

 فنرد جّاٌایی از خاغی داىٍۀ ةاور، ایً کَ طده؛ خّاشحَ ُننای ىّكػینث ةننا روینارویی و ىضّنننَ

 (.2015 ، چّی و ةا  ىانی ،)کٍد  ىی ةیٍی پیض را فرد ادرةخض رفحار خاص، داىٍۀ آن در اشث کنَ

 ىّفلیث، ىیزان و طده غرف جالش شعش کار، در اشحلاىث فػانیث، اٌحخاب ةر خّدکارآىدی ةاورُای

ُا جأدیرگذار اشث.  اٌحظارا  کارآىدی افراد ةر ىّفلیث آن (.2006 ، 2دکاشّ و کارشیا) اشث جأدیرگذار

 جسارب. دارد ریظَ دارد، ىِار   ُا آن در طخع کَ جسرةیاجی در کارآىدی ةٍدورا اٌحظارا  غلیده ةَ

 شعش اٌحظارا  طکصث، جسارب کَ صانی در ٌيایٍد، ایساد ةاال شعش اٌحظارا  کَ دارٌد جيایم ىّفق،

 جغییر ىکرر، ُای ىّفلیث وشیهَ ةَ جّاٌد ىی پاییً شعش اٌحظارا  انتحَ کٍٍد؛ ىی ایساد پاییً

 ةا ةرخّرد زای ةَ ضػی  خّدکارآىدی دارای افراد طّنحز ىػحلد اشث(. 203: 1986 ةٍدورا،)یاةد

 گزیٍٍد ةرىی خّد ةرای ةاالیی ىػیارُای ةیٍاٌَ واكع غیر غّر  ةَ و کٍٍد ىی ازحٍاب ُا آن از ىّاٌع

ىػهيان ةا  (.1390 ىِر، پا  و کارطکی از ٌلم ةَ) طّد ىی ُا آن پیاپی طکصث ةَ ىٍسر کَ

ُای چانض ةراٌگیز و پافظاری ةر صم ىظکال  یادگیری  خّدکارآىدی ةاال شػی در افزایض فػانیث

آىّزان خّاُد  زطی خّدکارآىدی ىػهيان، شتب افزایض پیظرفث داٌضآىّزان دارٌد. ادرا  اٌگی داٌض

 (. 1386؛ جرزيَ ىاُر، 2008طد )کهَ و چان، 

شایر ىحغیرُای پژوُض غتارجٍد از ةاورُای غیركاةم کٍحرل )روی غیركاةم کٍحرل و خعرٌا  

فراد ةا ىظکال  کٍد ا ٌگراٌی )ٌگراٌی کي  ىی درةاره ىذتث ُا جأکید دارد(؛ ةاورُای ةّدن ٌگراٌی

صافظَ  ةَ کٍد(؛ اظيیٍان طٍاخحی )ةَ ٌضّه کار ذًُ افراد جّزَ ىی غالصیث ىلاةهَ کٍٍد(؛ ةاورُای

)ةَ غيهکرد ضػی  صافظَ جّزَ دارد(؛ و ٌیاز ةَ ىِار افکار )ایً ةاورُا طاىم ىّاردی از كتیم جٍتیَ و 

شاشی در جرةیث و آىّزش خرافا  و ... ُصحٍد(. ةَ ظّر کهی خّدکارآىدی ىػهيان، ٌلض ا

ُا جأدیر گذارد.  جّاٌد ةر غيهکرد طغهی آن آىّزان دارد و ضػ  در خّدکارآىدی ىػهيان ىی داٌض

ای ةا غالصیث  دُد ةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآىدی صرفَُای ىخحه  ٌظان ىیپیظیٍَ پژوُض

 ةنا افنراد دُد ىی ٌظان ىدیخّدکارآ ةا ىرجتط ُای ای، دارای راةعَ ىػٍاداری ُصحٍد. پژوُض صرفَ

 ةا کَ زىاٌی صحی و دارٌد ةراٌگیزچانض اُنداف پیگینری ةنَ جياینم خّدکارآىندی، ةناالی شنعّح

 ٌندادن اٌسام ةرای ةینظحری اصحينال ىلاةنم، در اشنث؛ كّیحر ُا آن جػِد طٌّد، ىی ىّازَ ىنظکال 

                                                           
1. efficacy 
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 ةرای جالش و جػِد و دارد وزّد پاییً خّدکارآىدی شنعش دارای افنراد جّشنط دطنّار کارُنای

 داد ٌظان( 2008)وو  و وٌگ پژوُض ٌحایر (.2015 ةیدل،) اشث کيحر ُا آن در اُداف ةنَ رشنیدن

 ُای پژوُض .گیرٌد ىی کار ةَ ةیظحر را فراطٍاخحی ُای جّاٌایی ةاال، خّدکارآىدی ةا افرادی

 ُای ىضیط در طغهی فرشّدگی از الییةا شعش ةا ٌاکارآىدی ةاورُای داد ( ٌظان1997فریدىً)

 ةاورُای ةیً راةعَ ةررشی ةَ( 1393) دوشث اشالم و پّر زّادی راةعَ دارد. دُلاٌی، شازىاٌی

 دشث ٌحیسَ ایً ةَ و پرداخحٍد ُا آن ای صرفَ ُای غالصیث ةا ىػهيان خّدکارآىدی و فراطٍاخحی

 راةعَ دارای ُا آن ای صرفَ ُای الصیثغ ةا ىػهيان خّدکارآىدی و فراطٍاخحی ةاورُای کَ یافحٍد

ای  ( ةَ ةررشی راةعَ ةیً ىیزان ةرخّرداری از غالصیث صرف1391ٌَژاد ) چگیٍی .ُصحٍد ىػٍاداری

ةا خّدکارآىدی ىػهيان اةحدایی طِرشحان کرج پرداخث و ٌحیسَ گرفث کَ ةیً ىیزان ةرخّرداری از 

 طیرةگی، تث ىػٍاداری وزّد دارد. پژوُضای ةا خّدکارآىدی ىػهيان، ارجتاط ىذ غالصیث صرفَ

 ادرةخظی ةا خّدکارآىدی راةعَ ةررشی ُدف ةا( 1391) شرایدطحی ٌػرجی و زةردشث، غزیزی،

 ٌظان ٌحایر. گرفث اٌسام 1388-89 جضػیهی شال در گیالن اشحان ىدارس ىدیران ةیً در رُتری

 رُتری ادرةخظی و گیالن اناشح ىحّشعَ ىدیران خّدکارآىدی ةیً ىػٍاداری ُيتصحگی کَ داد

 غالصیث از ةرخّرداری ىیزان ةیً داد ٌظان خّد پژوُض ٌیز در( 1390) اکتری .دارد وزّد

 خّد پژوُض در( 1390) ىِر پا  و کارطکی .دارد وزّد ىػٍاداری ارجتاط خّدکارآىدی، و ای صرفَ

 وزّد داٌظسّیان آىدیخّدکار و فراطٍاخث ىػٍاداری ةیً ُيتصحگی کَ یافحٍد دشث ٌحیسَ ایً ةَ

ای  ای در جّشػَ صرفَ ةا جّزَ ةَ اُيیث و ٌلض ةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآىدی صرفَ .دارد

ای دةیران  افراد، پژوُض صاضر ٌیز درغدد اشث ةَ ةررشی راةعَ ایً دو ىحغیر ةا غالصیث صرفَ

ای ةا غالصیث  ی صرفَةپردازد. فرضیَ اغهی پژوُض ایً اشث کَ ةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآىد

 ُای فرغی پژوُض ٌیز غتارجٍد از:ای دةیران ىحّشعَ طِر انظحر راةعَ دارٌد. فرضیَ صرفَ

 راةعَ وزّد دارد. ،ای دةیران ىحّشعَ طِر انظحر ةیً ةاورُای فراطٍاخحی و غالصیث صرفَ. 1

 ةعَ وزّد دارد.ای دةیران ىحّشعَ طِر انظحر، را ای و غالصیث صرفَ ةیً خّدکارآىدی صرفَ. 2

 .دارد وزّد راةعَ انظحر، طِر ىحّشعَ دةیران ای صرفَ غالصیث ىِارٌاپذیری و خعر و ةیً. 3

 راةعَ انظحر، طِر ىحّشعَ دةیران ای صرفَ غالصیث و ةاورُای ىذتث درةاره ٌگراٌی ةیً. 4

 .دارد وزّد

 وزّد راةعَ انظحر، طِر ىحّشعَ دةیران ای صرفَ غالصیث و ةاورُای غالصیث طٍاخحی ةیً. 5

 .دارد

 .دارد وزّد راةعَ انظحر، طِر ىحّشعَ دةیران ای صرفَ غالصیث و اظيیٍان ةَ صافظَ ةیً. 6

 .دارد وزّد راةعَ انظحر، طِر ىحّشعَ دةیران ای صرفَ غالصیث و ٌیاز ةَ ىِار افکار ةیً. 7
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 ضىاسی  ريش

داٌی اشحفاده طده اشث، ةراشناس ىاُینث و ُای ىعانػَ ىیکَ در ایً پژوُض از روش ةا جّزَ ةَ ایً

زاىػَ آىناری در ُيتصحگی و از ٌظر ُدف، ی  جضلیق کارةردی اشث.  -روش، ی  جضلیق جّغیفی

کَ ةا اشحٍاد ةنَ واصند آىنار آىنّزش و دةیران ىحّشعَ طِر انظحر ایً پژوُض غتار  اشث از کهیَ 

 از ٌيٌّنَ صسنو جػییً ةرای ةاطٍد. ىی ٌفر زن( 576ٌفر ىرد و  886ٌفر ) 1442، طِر انظحر پرورش

گیری  زدول، ةا اشنحفاده از روش ٌيٌّنَ ایً اشاس ةر اشث. طده اشحفاده 1زدول کرزصی و  ىّرگان

 طدٌد. اٌحخاب ٌيٌَّ پژوُض غٍّان ٌفر ةَ 306 ای ٌصتی جػادفی، جػداد ظتلَ

ةاورُنای فراطنٍاخحی ىَ پرشظٍاُا طاىم ان (:  ُا پرشظٍاىَ ةّد. پرشظٍاىَ آوری داده اةزار زيع

جنا  ىّافق ٌیصحواز  نیکر  ای كانب ی  ىلیاس چِار درزَ درشؤال ةّد و  30 ( کَ دارای1997)ونز 

درةناره  ةاورُای ىذتنث طاىم: ةّدخرده ىلیاس  پٍر دارای ىلیاس ایً. جٍظیو طده ةّد ىّافلو کاىال 

ٌیاز ةنَ ىِنار و  ؛اظيیٍان ةَ صافظَ؛ ةاورُای خّدُظیاری طٍاخحی؛ةاورُای غیركاةم کٍحرل؛ٌگراٌی

و شنَ ىناده  39طناىم ( کنَ 1391ٌنژاد )ىالئی ای ىػهيانُای صرفَغالصیثَ پرشظٍاىب(:  افکار.

( ىرةّط ةَ غالصیث طنٍاخحی؛ 14جا  1آیحو )شؤال  14ةاطد. ایً پرشظٍاىَ دارای  خرده ىلیاس ىی

( ىرةّط ةَ غالصیث ىدیریحی 39جا  24آیحو ) 16( ىرةّط ةَ غالصیث ٌگرطی؛ و 23جا  15آیحو ) 9

ای  ( ةر ىتٍای ظی  پٍر درزن1982َکَ  جّشط طرر و ُيکاران )خّدکارآىدی ج(: پرشظٍاىَ اشث. 

 گّیَ جٍظیو طده اشث. 17نیکر  در 

ُا  ُا از ٌظر ىحخػػان اشحفاده طد کَ روایی ىضحّایی پرشظنٍاىَ زِث ةررشی روایی پرشظٍاىَ

ُا در ین  ىعانػنَ ىلندىاجی، ُرین  از  ةنرای ةررشنی پاینایی پرشظنٍاىَ را ىٍاشب ارزیاةی کردٌد.

ٌفری ازرا گردید و  از ضریب آنفای کروٌتاخ ةرای ىضاشتَ پایایی  20ُا ةر روی ی  ٌيٌَّ  پرشظٍاىَ

 ُا اشث.  دٍُده پایایی ةاالی پرشظٍاىَ ، ٌظان(1)ُا اشحفاده طد. ىلدار آنفای کروٌتاخ در زدول  آن
 

 َا ایایی پزسطىامٍپ (1) جديل

 پرشظٍاىَ ان . پایایی

 فراطٍاخحی ةاورُای

 آنفای کروٌتاخ جػداد ىؤنفَ

 814/0 20 ةاورُای ٌگراٌی ىذتث

 824/0 20 ةاورُای غیركاةم کٍحرل

 851/0 20 ةاورُای خّدُّطیاری طٍاخحی

 835/0 20 اظيیٍان ةَ صافظَ

 854/0 20 ٌیاز ةَ ىِار افکار

 

 

                                                           
1 - Krejci and Morgan 
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 َا پایایی پزسطىامٍ (1) جديلادامٍ 

 آنفای کروٌتاخ جػداد ىؤنفَ

 760/0 20 ای ىػهيان ُای صرفَ ب. پایایی پرشظٍاىَ غالصیث

 838/0 20 ج. پایایی پرشظٍاىَ خّدکارآىدی
 

اشنيیرٌّف؛ ضنریب ُيتصنحگی -ُای کّنيّگروف ُای پژوُض ٌیز از آزىّن زِث ةررشی فرضیَ

 م ةَ گام اشحفاده طد.و جضهیم رگرشیّن گا tپیرشّن؛ آزىّن 
 

 َا یافتٍ

آوری طده از جّزیع  ُای زيع ُای آىاری اةحدا ةاید ىظخع طّد کَ داده ةرای اشحفاده از جکٍی 

اشيیرٌّف اشحفاده طد کَ ٌحایر آن در -ىٍظّر از آزىّن کّنيّگروف یا خیر. ةدیً ٌرىال ةرخّدارٌد

 ارائَ طده اشث.  (2)زدول 
 وزمال بًدن متغیزَای پژيَص اسمیزوًف جُت بزرسی-مًگزيفکًل(  وتیجٍ آسمًن 4جديل )

 وتیجٍ مقدار خطا سطح معىاداری عامل

 ٌرىال اشث 05/0 508/0 ةاورُای فراطٍاخحی

 ٌرىال اشث 05/0 073/0 ةاورُای ٌگراٌی ىذتث

 ٌرىال اشث 05/0 089/0 ةاورُای غیركاةم کٍحرل

 ٌرىال اشث 05/0 098/0 ةاورُای غالصیث طٍاخحی

 ٌرىال اشث 05/0 531/0 اظيیٍان ةَ صافظَ

 ٌرىال اشث 05/0 052/0 ٌیاز ةَ ىِار افکار

 ٌرىال اشث 05/0 061/0 غالصیث طٍاخحی

 ٌرىال اشث 05/0 089/0 غالصیث ٌگرطی

 ٌرىال اشث 05/0 072/0 غالصیث ىدیریحی

 ٌرىال اشث 05/0 058/0 ای خّدکارآىدی صرفَ
 

ای دةیران  ای ةا غالصیث صرفَ رُای فراطٍاخحی و خّدکارآىدی صرفَفرضیَ اغهی پژوُض: ةیً ةاو

 ىحّشعَ طِر انظحر، راةعَ وزّد دارد. 

 آن طد کَ ٌحایر ُيزىان اشحفاده طیّه ةَ چٍدىحغیره رگرشیّن از ةررشی ایً فرضیَ ىٍظّر ةَ

 .اشث آىده (5)جا  (3)ُای  در زدول
 ای ای با صالحیت حزفٍ تی ي خًدکارآمدی حزفٍبايرَای فزاضىاخ رابطٍ رگزسیًن مدل (9)جديل 

 خعای اشحاٌدارد ةرآورد R2م طده یجػد R R2ىلدار ىدل

1 672/0 547/0 543/0 921/15 

 ایةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآىدی صرفَ: )داةث(ُا  ةیً پیض
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وارد  ایدُد کَ ىحغیرُای ةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآىندی صرفنٌَظان ىی (3)ٌحایر زدول 

و ىلندار  672/0ای ةراةنر ةنا ُا ةا غالصیث صرفنَ اٌد کَ ىیزان ُيتصحگی  آنىػادنَ رگرشیّن طده

Rم طده یجػدو  547/0ةراةر ةا  R ىسذور 
ىػٍی کَ ایً دو ىحغیر ةا ُو ةاطد، ةدیًىی 543/0ةراةر  2

  کٍٍد.ةیٍی ىی ای را پیض% از جغییرا  غالصیث صرف3/54َ

 .پردازدىی رگرشیّن ىدل ىػٍاداری ةررشی ٌیز ةَ (4) زدول
 رگزسیًن مدل معىاداری بٍ مزبًط ياریاوس تحلیل (2)جديل 

طاخع ُای آىاری     

 ىٍاةع جغییر 

ىسيّع 

 ىسذورا 

درزا  

 آزادی

 ىیاٌگیً

 ىسذورا 
 fىلدار

شعش 

 ىػٍاداری

 رگرشیّن

 ةاكیياٌده

 کم

461/4 

546/325 

160/357 

2 

304 

306 

306/2 

500/2 
922/28 001/0 

 ایغالصیث صرفَ :ىال ای           ةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآىدی صرفَداةث(: (ُا  ةیً پیض
 

 ةاطد. صاکی از ىػٍادار ةّدن ىدل رگرشیّن ىی (4) ٌحایر زدول
 ایای با صالحیت حزفٍکارآمدی حزفٍبايرَای فزاضىاختی ي خًد رگزسیًن آماری َایضاخص (5)جديل 

 559/0ظاُده طده ةرای ىحغیر ةاورُای فراطٍاخحی دُد ىلدار ةحای ىٌظان ىی (5)ٌحایر زدول 

ةاطد، ةدیً ىػٍی کَ در ُر کدام از دو ىحغیر، ىلندار  ىی 517/0ای و ةرای ىحغیر خّدکارآىدی صرفَ

ىضاشنتَ طنده ةنرای ُنر کندام از  tکٍد و ىلندار ای ةَ اٌدازه آن دو ىحغیر جغییر ىیغالصیث صرفَ

جّان گفث کَ ُر  % اظيیٍان ىی99ةاطد. ةٍاةرایً ةا اظيیٍان دار ىی ىػٍی>p 01/0ُا در شعش ىحغیر

 ای را دارٌد.ةیٍی غالصیث صرفَ دو ىحغیر، كدر  پیض

ای دةیران ىحّشعَ طِر انظحر، راةعَ فرضیَ فرغی اول: ةیً ةاورُای فراطٍاخحی ةا غالصیث صرفَ

        وزّد دارد.

 اییت حزفٍبايرَای فزاضىاختی با صالح بیه َمبستگی (6)جديل

  ةاورُای فراطٍاخحی
Pearson Correlation  533/0 ضریب ُيتصحگی 

 ىػٍاداری Sig. (2-tailed)  001/0 ای غالصیث صرفَ
N 306 جػداد 

 ىدل
ىلدار  اشحاٌدارد ٌظده ریداىل

tىلدار ةحا
شعش  

 خعای اشحاٌدارد β ىلدار ىػٍاداری

1 

 001/0 812/0  842/5 132/19 ىلدار داةث

 001/0 682/7 559/0 101/0 281/0 ةاورُای فراطٍاخحی

 002/0 294/7 517/0 258/0 705/0 ای خّدکارآىدی صرفَ
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ای  ةاورُای فراطٍاخحی ةا غالصیث صرفَ ةیً ىػٍاداری دُد راةعَ ٌظان ىی (6) ٌحایر زدول

ةاورُای یػٍی ةا افزایض ٌيرا  ةاطد،  ىی 533/0 ةا رةراة آن ُيتصحگی ضریب و دارد وزّددةیران 

ارجتاط  وزّد دٍُده یاةد و ایً ٌحیسَ ٌظان ٌیز افزایض ىی ایغالصیث صرفٌَيرا  فراطٍاخحی، 

  .اشثای دةیران  ةاورُای فراطٍاخحی ةا غالصیث صرفَ ىصحلیو و ىػٍاداری ةیً

ای دةیران ىحّشعَ طِر انظحر، ای ةا غالصیث صرفَفرغی دوم: ةیً خّدکارآىدی صرفَ فرضیَ

       راةعَ وزّد دارد.

 ای دبیزان ای با صالحیت حزفٍ خًد کارآمدی حزفٍ بیه َمبستگی (7)جديل 

  ای صرفَ کارآىدی خّد
Pearson Correlation  512/0 ضریب ُيتصحگی 

 ىػٍاداری Sig. (2-tailed)  001/0 ای غالصیث صرفَ
N 306 ادجػد 

ای دةیران ای ةا غالصیث صرفَخّدکارآىدی صرفَ ةیً داری ىػٍا راةعَ ،(7)ظتق ٌحایر زدول

 خّدکارآىدی، ٌيرا  افزایض ةا ةاطد، یػٍی ىی 512/0 ةا ةراةر آن ُيتصحگی ضریب و دارد وزّد

و  ارجتاط ىصحلیو وزّد دٍُده یاةد. ایً ٌحیسَ ٌظان ىی ٌیز افزایض ای صرفَ غالصیث ٌيرا 

  ای دةیران اشث.ای ةا غالصیث صرفَىػٍاداری ةیً خّدکارآىدی صرفَ

ای دةیران ىحّشعَ طِر انظحر، راةعَ  خعر ةا غالصیث صرفَ و ىِارٌاپذیری فرغی شّم: ةیً فرضیَ

 وزّد دارد.  
 ای دبیزان با صالحیت حزفٍ خطز ي مُارواپذیزی بیه َمبستگی (8)جديل 

  خعر و ىِارٌاپذیری
Pearson Correlation  278/0- ضریب ُيتصحگی 

 ىػٍاداری Sig. (2-tailed)  001/0 ای غالصیث صرفَ
N 306 جػداد 

 

ای  دار و ىٍفی ةا غالصیث صرفَ دارای راةعَ ىػٍا خعر و ىِارٌاپذیری، (8)ظتق ٌحایر زدول

 ىِارٌاپذیری  یػٍی ةا افزایض ٌيراةاطد،  ىی -278/0 ةا ةراةر آن ُيتصحگی ضریب و دةیران ُصحٍد

ىػکّس و  ارجتاط دٍُده وزّد ایً ٌحیسَ ٌظان یاةد. کاُض ىی ایغالصیث صرفٌَيرا   خعر، و

 .ای دةیران اشث ةا غالصیث صرفَ خعر و ىِارٌاپذیریىػٍاداری ةیً 

ای دةیران ىحّشعَ طِر  و غالصیث صرفٌَگراٌی  درةاره ةاورُای ىذتث فرغی چِارم: ةیًفرضیَ 

     وزّد دارد.انظحر، راةعَ 
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 ای دبیزان با صالحیت حزفٍوگزاوی  دربارٌ بايرَای مثبت بیه َمبستگی (9)جديل 

  ٌگراٌی درةاره ىذتث ةاورُای
Pearson Correlation  481/0 ضریب ُيتصحگی 

 ىػٍاداری Sig. (2-tailed)  001/0 ای غالصیث صرفَ
N 306 جػداد 

غالصیث  وٌگراٌی  درةاره ةاورُای ىذتث ةیً داری ىػٍا دُد راةعَ ٌظان ىی( 9)ٌحایر زدول 

یػٍی ةا افزایض ٌيرا  ةاطد،  ىی 481/0  ةا ةراةر آن ُيتصحگی ضریب و دارد ای دةیران وزّد صرفَ

 دٍُده ٌظان یاةد. ایً ٌحیسَ ٌیز افزایض ىی ایغالصیث صرفٌَيرا  ، ٌگراٌی درةاره ةاورُای ىذتث

ای دةیران  غالصیث صرفَ وٌگراٌی  درةاره ةاورُای ىذتثاری ةیً ىصحلیو و ىػٍاد ارجتاط وزّد

 اشث.

ای دةیران ىحّشعَ طِر انظحر،  و غالصیث صرفَ ةاورُای غالصیث طٍاخحی فرغی پٍسو: ةیً فرضیَ

        راةعَ وزّد دارد.
 ای دبیزان با صالحیت حزفٍ بايرَای صالحیت ضىاختی بیه َمبستگی (14)جديل 

  طٍاخحی ثغالصی ةاورُای
Pearson Correlation  591/0 ضریب ُيتصحگی 

 ىػٍاداری Sig. (2-tailed)  001/0 ای غالصیث صرفَ
N 306 جػداد 

و غالصیث  ةاورُای غالصیث طٍاخحی ةیً داری ىػٍا دُد راةعَ ٌظان ىی (10)ٌحایر زدول 

یػٍی ةا افزایض ٌيرا  طد، ةا ىی591/0 ةا ةراةر آن ُيتصحگی ضریب و دارد ای دةیران وزّد صرفَ

 دٍُده یاةد. ایً ٌحیسَ ٌظان ٌیز افزایض ىی ایغالصیث صرفٌَيرا   ،ةاورُای غالصیث طٍاخحی

 ای دةیران اشث. و غالصیث صرفَ ةاورُای غالصیث طٍاخحیىصحلیو و ىػٍاداری ةیً  ارجتاط وزّد

ىحّشعَ طِر انظحر، راةعَ  ای دةیران صافظَ و غالصیث صرفَ ةَ فرغی طظو: ةیً اظيیٍان فرضیَ

       وزّد دارد.

 ای دبیزان با صالحیت حزفٍ حافظٍ بٍ اطمیىان بیه َمبستگی (11) جديل

  صافظَ ةَ اظيیٍان
Pearson Correlation  281/0- ضریب ُيتصحگی 

 ىػٍاداری Sig. (2-tailed)  001/0 ای غالصیث صرفَ
N 306 جػداد 

ای  و غالصیث صرفَ صافظَ ةَ اظيیٍان ةیً دار و ىٍفی ىػٍا اةعَ، ر(11) ةر اشاس ٌحایر زدول

ایً، یػٍی ةا افزایض ٌيرا  ةاطد،  ىی -281/0 ةا ةراةر آن ُيتصحگی ضریب و دارد دةیران وزّد

ارجتاط  وزّد دٍُده یاةد. ایً ٌحیسَ، ٌظان کاُض ىی ای،غالصیث صرفٌَيرا  ، صافظَ ةَ اظيیٍان

 ای دةیران اشث. و غالصیث صرفَ صافظَ ةَ يیٍاناظو ىػٍاداری ةیً  ىػکّس
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ای دةیران ىحّشعَ طِر انظحر، راةعَ  و غالصیث صرفَ ٌیاز ةَ ىِار افکار ةیً:فرغی ُفحو فرضیَ

        وزّد دارد.
 ای دبیزان با صالحیت حزفٍ ویاس بٍ مُار افکار بیه َمبستگی (14جديل )

  افکار ىِار ةَ ٌیاز
Pearson Correlation  363/0- ضریب ُيتصحگی 

 ىػٍاداری Sig. (2-tailed)  001/0 ای غالصیث صرفَ
N 306 جػداد 

ای و غالصیث صرفَ ٌیاز ةَ ىِار افکار ةیً دار و ىٍفی ىػٍا ، راةعَ(12)ةر اشاس ٌحایر زدول 

ٌیاز ةَ یػٍی ةا افزایض ٌيرا   ةاطد، ىی -363/0  ةا ةراةر آن ُيتصحگی ضریب و دارد دةیران وزّد

و  ارجتاط ىػکّس دٍُده وزّد ایً ٌحیسَ، ٌظان یاةد. کاُض ىی ایغالصیث صرفٌَيرا   ىِار افکار،

 ای دةیران اشث. و غالصیث صرفَ ٌیاز ةَ ىِار افکارىػٍاداری ةیً 
 

 :ای دةیرانةیٍی غالصیث صرفَ ای در پیض ةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآىدی صرفَشِو ُری  از 

، ٌگراٌنی درةناره ةاورُنای ىذتنثةاورُنای فراطنٍاخحی ) روی از ایغنالصیث صرفنٍَی ةی ةرای پیض

و  ٌیاز ةَ ىِنار افکنار( و اظيیٍان ةَ صافظَ ،ةاورُای خّدُظیاری طٍاخحی، ةاورُای غیركاةم کٍحرل

و  13)ُای  از جضهیم رگرشیّن گام ةَ گام  اشحفاده طد کَ ٌحایر آن در زدول ایخّدکارآىدی صرفَ

 ظان داده طده اشث.ٌ (14
R(، ضزیب تعییه )Rضزایب َمبستگی چىدگاوٍ )( 19)جديل

 Fداری مزبًطٍ َای معىی ( ي آسمًن2

 گام
ىحغیرُای ةاكیياٌده در 

 جضهیم

ضریب 

ُيتصحگی 

 (Rچٍدگاٌَ )

ضریب جػییً 

(R
2) 

 fآىاره 
 داریشعش ىػٍی

(sig) 

 0/ 001 201/7 205/0 451/0 ةاورُای غالصیث طٍاخحی 1

2 
 اورُای غالصیث طٍاخحیة

 ای خّدکارآىدی صرفَ
534 /0 310/0 821/9 001/0 

ازراطده در دو گام غنّر  گرفحنَ اشنث؛ در  جضهیم رگرشیّندُد ٌظان ىی (13) ٌحایر زدول

ةاورُای  ةیً وارد طده در جضهیم، ةر اشاس ةیظحریً شعش ىػٍاداری، گام اول از ةیً ىحغیرُای پیض

غنالصیث درغند واریناٌس ٌينرا   20ىاٌنده اشنث کنَ صندود  م ةاكی، در جضهیغالصیث طٍاخحی

sig، 201/7f= ،205/0;R<01/0کٍند )را جتینیً ىنی ای صرفنَ
ُنای از ةنیً ىحغینر(. در گنام دوم 2

، ةاورُنای غنالصیث طنٍاخحی ةیً وارد طده در جضهیم، ةر اشاس ةیظنحریً شنعش ىػٍناداری، پیض

 ایغالصیث صرفنَدرغد واریاٌس ٌيرا   31د کَ صدود در جضهیم ةاكی ىاٌدٌ ای خّدکارآىدی صرفَ
sig، 821/9 f= ،310/0;R<01/0کٍد )را جتییً ىی

2.) 
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 tي آسمًن َای معىاداری مزبًطٍ  (ضزایب رگزسیًوی استاودارد ضدٌ ) (12) جديل

 tآىاره  (ضریب ةحا  ) ىحغیرُای پیض ةیً گام
 داریشعش ىػٍی

(sig) 

 0/ 001 -061/6 -312/0 ةاورُای فراطٍاخحی 1

2 
 ةاورُای فراطٍاخحی

 ای خّدکارآىدی صرفَ

480/0- 480/4- 001 /0 

321/0 351/3 001 /0 

 دُند کنٌَظنان ىنی 1( در گام ، ضرایب رگرشیّن اشحاٌدارد طده )(14)ةر اشاس ٌحایر زدول

ةرخّردار اشنث؛  ایغالصیث صرفَةیٍی  پیض( از كاةهیث >05/0sig، ;312/4) ةاورُای فراطٍاخحی

-غالصیث صرفَ ;20/0×(ةاورُای فراطٍاخحیجّان ةَ ایً غّر  ٌّطث: )نذا ىػادنَ رگرشیّن را ىی

 ایغنالصیث صرفنَ ، ٌيرا ةاورُای فراطٍاخحی ، یػٍی ةَ ازای ی  اٌضراف ىػیار جغییر در ٌيرا ای
، ضنرایب 14ةنر اشناس اظالغنا  زندول یاةند. ُيچٍنیً ػیار افزایض ىنیاٌضراف ى 20/0ةَ اٌدازه 

 ;480/4) ایخّدکارآىندی صرفنَدُند کنَ ٌظنان ىنی 2( در گنام رگرشیّن اشنحاٌدارد طنده )

،05/0sig< جنّان ةنَ ةرخّردار اشث؛  نذا ىػادنَ رگرشیّن را ىی ةیٍی رضایث طغهی پیض( از كاةهیث

، یػٍنی ةنَ ازای ین  اٌضنراف ای غالصیث صرفنَ ;11/0×ای( خّدکارآىدی صرفَر  ٌّطث: )غّ ایً

اٌضراف ىػیار  11/0ةَ اٌدازه  ایغالصیث صرفَ ، ٌيرا ایخّد کارآىدی صرفَىػیار جغییر در ٌيرا  

 یاةد.افزایض ىی

 

 گیزی بحث ي وتیجٍ

ای  ای ةا غنالصیث صرفنَ ىدی صرفَفرضیَ اغهی پژوُض ایً ةّد کَ ةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآ

درغند  3/54ُا ٌظان داد ایً دو ىحغیر ةا ُو  دةیران ىحّشعَ طِر انظحر، دارای راةعَ ُصحٍد. یافحَ

طده ةرای ُرکندام از ىحغیرُنا  ىضاشتَ tکٍٍد و ىلدار ةیٍی ىی ای را پیضاز جغییرا  غالصیث صرفَ

جّان گفنث کنَ ُنر دو ىحغینر، ىی درغد 99يیٍان ةاطد. ةٍاةرایً ةا اظ ىػٍادار ىی>p 01/0در شعش 

دةیراٌنی جنّان گفنث  ُای ایً فرضیَ ىی در جتییً یافحَای را دارٌد. ةیٍی غالصیث صرفَ كدر  پیض

داٌٍند از خّدکاراىندی  ىٍند ىی کَ طٍاخث ةیظحری از اظراف خّد دارٌد و زِان را ی  ٌظنام ُدف

پردازی ةِحری ةرخّردارٌد، داٌنض ةیظنحری از  ، از ایدهجرٌد ةاالجری ةرخّردارٌد، در جدریس خّد ىّفق

پیراىّن خّد دارٌد و از غالصیث و طایصحگی ةیظحری ةرای اىر جدریس ةرخّردارٌند. ٌحنایر ةررشنی 

ای دةیران، ارجتاط ىصنحلیو  فرضیَ اول پژوُض ٌظان داد ةیً ةاورُای فراطٍاخحی ةا غالصیث صرفَ

ُر كدر، ىػهينان از ىّضنّغا   جّان گفث ُای فرضیَ اول، ىی فحَدر جتییً یاو ىػٍاداری وزّد دارد. 

کٍٍند، ةنَ  درشی خّد طٍاخث ةیظحری داطحَ ةاطٍد، ىصائم درشی خّد را ةِحر جسزیَ و جضهیم ىی

ُای درشی خّد را ارزیاةی  ُا و ىّفلیث ٌگرٌد، طکصث ىٍد ىی اُداف درشی ةَ غٍّان ی  ٌظام ُدف
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کٍٍند و از طایصنحگی و غنالصیث ةیظنحری ةنرای  ری جدریس ىنیکٍٍد، ةا اصصاس رضایث ةیظح ىی

ای ةنا  ٌحایر صاغم از فرضنیَ دوم ٌظنان داد ارجتناط خّدکارآىندی صرفنَ جدریس ةرخّردار ُصحٍد.

 جنّان گفنث ُای فرضنیَ دوم ىنی ای دةیران، ىصحلیو و ىػٍادار اشث. در جتییً یافحَ غالصیث صرفَ
جّاٌٍند شناىاٌدُی کٍٍند از  خّد را ىنیی، غاظفی و رفحاری ُای طٍاخحی، ازحياغ ىِار دةیراٌی کَ 

دارای غنالصیث و کٍٍند و  كدر  جضهیهی ةاالیی ةرخّردارٌند و ىصنائم درشنی را ةِحنر جضهینم ىنی

ٌحایر صاغم از فرضنیَ شنّم ٌظنان داد ىِارٌاپنذیری و طایصحگی ةیظحری ةرای جدریس ىی ةاطٍد. 

، دارای راةعَ ىػکّس و ىػٍاداری ُصحٍد. ایً، یػٍی ةا ای دةیران خعر افکار ىٍفی ةا غالصیث صرفَ

یاةند. در جتینیً  ای کاُض ىی افزایض ٌيرا  ىِارٌاپذیری و خعر افکار ىٍفی، ٌيرا  غالصیث صرفَ

کَ دائينا ٌگراٌٍند و افکنار ىٍفنی دارٌند، ةیظنحر دچنار  دةیراٌی جّان گفث ُای فرضیَ شّم ىی یافحَ

کٍٍند و ةیظنحر دچنار  جر غينم ىنی ُنای جندریس، ضنػی  انیثطٌّد و در فػ اضعراب و اشحرس ىی

  از غالصیث و طایصحگی کيحری ةرای جدریس ةرخّردارٌد.طٌّد؛ در ٌحیسَ،  شرخّردگی ىی

ٌحایر صاغم از فرضیَ چِارم ٌظان داد راةعَ ةیً ةاورُنای ىذتنث درةناره ٌگراٌنی ةنا غنالصیث 

دةیراٌی کَ  جّان گفث ُای فرضیَ چِارم ىی یافحَای دةیران، ىصحلیو و ىػٍادار اشث. در جتییً  صرفَ

کٍٍند، ةنَ ىصنائم جندریس خنّد  ُا ىلاةهنَ ىنی ٌگرٌد، ةا ىظکال  و ٌگراٌی ُا ىذتث ٌصتث ةَ ٌگراٌی

کٍٍد، در اىر جدریس از غالصیث و طایصنحگی ةیظنحری  ُا جالش ىی دٍُد و ةرای صم آن اُيیث ىی

ٌظان داد ةیً ةاورُای غالصیث طٍاخحی ةا غالصیث  ٌحایر صاغم از فرضیَ پٍسوةرخّردار ُصحٍد. 

ُای فرضنیَ پنٍسو  در ةضنخ و جتینیً یافحنَای دةیران راةعَ ىصحلیو و ىػٍاداری وزّد دارد.  صرفَ

جّان گفث دةیراٌی کَ ةَ افکار خّد آگاٍُد، از ذٍُیا  خّد، آگاُی دارٌد و افکنار خنّد را ىنّرد  ىی

جرٌند، اصصناس رضنایث ةیظنحری از جندریس دارٌند و از  س ىّفقدٍُد، در اىر جندری ةازةیٍی كرار ىی

 ٌظنان طظنو فرضنیَ از صاغم غالصیث و طایصحگی ةیظحری ةرای جدریس ةرخّردار ُصحٍد. ٌحایر

ای دةینران، راةعنَ ىػکنّس و ىػٍناداری دارد. در ةضنخ و  اظيیٍان ةَ صافظَ ةا غالصیث صرفنَ داد

ةنَ صافظنَ خنّد اظيیٍنان ٌدارٌند و در  دةیراٌنی کنَجّان گفنث  ُای فرضیَ  طظو ىی جتییً یافحَ

یادشپاری اىّر جدریس ضػی  ُصحٍد، دارای غيهکنرد ضنػیفی ةنّده و از غنالصیث کيحنری ةنرای 

ةنیً ٌیناز ةنَ ىِنار افکنار و غنالصیث  داد ٌظنان ُفنحو فرضیَ از صاغم ٌحایر جدریس ةرخّردارٌد.

ُای فرضنیَ ُفنحو  در ةضخ و جتینیً یافحنَ ای ىػهيان، راةعَ ىػکّس و ىػٍاداری وزّد دارد. صرفَ

کٍٍند، دارای  در ىِار افکار ىٍفی ٌاجّاٌٍد و دائيا  ةَ افکنار ىٍفنی فکنر ىنیجّان گفث دةیراٌی کَ  ىی

کٍٍند در  غيهکرد ضػیفی ُصحٍد، ةیظحر دچار طکصث در اىر جدریس ىنی طنٌّد و دائينا فکنر ىنی

ایيان ٌدارٌد؛ در ٌحیسَ از غالصیث و طایصحگی  جدریس ىصائم درشی ٌاجّاٌٍد و ةَ جّاٌایی ُای خّد

 .کيحری ةرای جدریس ةرخّردارٌد

 ُنای پنژوُض ٌحنایر ةنا غیرىصنحلیو یا ىصحلیو ظّر ةَ پژوُض ایً از صاغم ةَ ظّر کهی ٌحایر

 و طننیرةگی ؛1391 ٌننژاد، چگیٍننی ؛1393 ُيکنناران، و دُلنناٌی ؛2008 وو، و وٌننگ ؛2015 ةینندل،
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ةنر اشناس ٌحنایر اینً  .دارد اٌعتنا  1390ىِنر، پنا  و کارطکی و ؛1390اکتری، ؛1391 ُيکاران،

ةاورُای فراطٍاخحی و خّدکارآىندی طّد وزار  آىّزش و پرورش زِث ارجلای  پژوُض پیظٍِاد ىی

طنّد از ظرینق جلّینث  ای ىػهيان، جداةیر الزم را اجخاذ ٌياید. ُيچٍیً ةَ ىػهيان پیظٍِاد ىی صرفَ

ای  ُای ىذتث درةاره ٌگراٌی و ةاورُای غالصیث طٍاخحی، غالصیث صرفَای، ةاور خّدکارآىدی صرفَ

خّد را افزایض دٍُد و از ظریق کٍحرل ىِارٌاپذیری و خعر افکار ىٍفی، اظيیٍان ةَ صافظنَ، و ٌیناز 

 ةَ ىِار افکار ةر ىصائم جدریس خّد غهتَ ٌيایٍد. 

 

 مىابع
و خّدکارآىدی ىػهيان دوره اةحدایی طِرشحان  ةررشی راةعَ ةاورُای فراطٍاخحی(. 1390اکتری، غهی. )

ٌاىَ چاپ ٌظده کارطٍاشی ارطد، داٌظکده رواٌظٍاشی و غهّم  . پایانای آٌان ُای صرفَ اروىیَ ةا غالصیث

 جرةیحی، داٌظگاه جِران.  

ای ةا خّدکارآىدی و  ط ةیً ىیزان ةرخّرداری از غالصیث صرفَارجتاةررشی (. 1391ٌژاد، انَِ. ) چگیٍی
ٌاىَ چاپ ٌظده کارطٍاشی ارطد، داٌظکده رواٌظٍاشی و غهّم  . پایانىػهيان اةحدایی طِرشحان کرج

 جرةیحی، داٌظگاه آزاد اشالىی واصد جِران ىرکز.  

 و فراطٍاخحی ةاورُای ةیً راةعَ یةررش(. 1393. )دوشث، شػید پّر، ىضيد؛ و اشالم دُلاٌی، ىرضیَ؛ زّادی

 ،(4)5 ،رواٌظٍاخحی کارةردی ُای ٌظریَ پژوُض. آٌان ای صرفَ ُای غالصیث ةا ىػهيان خّدکارآىدی

68-51 . 

 راةعَ(. 1391. )ركیَ شرایدطحی، ٌػرجی و ىضيداىسد؛ زةردشث، انَ؛ ٌػيث غزیزی، ٌاغر؛ طیرةگی،

 پژوُظیغهيی فػهٍاىَ. گیالن اشحان ُای دةیرشحان ىدیران ةیً در رُتری ادرةخظی ةا خّدکارآىدی
 .37-50 ،(12)3 ،آىّزطی ىدیریث در ٌّ رُیافحی

 ةا اٌحلادی جفکر و فراطٍاخحی خّدکارآىدی، ةاورُای راةعَ (.1390) ىِر، صيیده. کارطکی، صصیً؛ و پا 

 180-187،(3) 14 ،صکیو شالىث ٌظام جضلیلا  ىسهَ.  پزطکی غهّم داٌظسّیان روان شالىث

فرُاد  )ىحرزو،. ُا و راُترد ُا در جػهیو و جرةیث کّدکان اشحذٍایی روش(. 2008)کهَ، پیحر؛ و چان، نّرٌا. 

 اٌحظارا  كّىس. :جِران (.1386، ىاُر

لی جحرزو ىضيدى). ُا ُای یادگیری: ىفاُیو و ویژگی ٌاجّاٌی (. 1979الفهیً، زیيز.آ. ) واالس، زراند؛ و ى 

 . اٌحظارا  آشحان كدس رضّی :ىظِد(. 1369 ،ظّشی یىٍظ
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