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  یهای عملکرد تحصیلبینیشخودکارآمدی خالق به عنوان پ اشتیاق تحصیلی و سرزندگی، هویت و

 (سال سوم دبیرستانهای شهرستان ابرکوه پسر آموزانانشد)مورد مطالعه: 
 *شمسی خلیل زاده

 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

 (88/18/1011 ؛ تاریخ پذیرش: 10/10/1011)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

ق و خودکارآمدی خال سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی، اشتیاق تحصیلی بررسی حاضر پژوهش هدف

 .بود سال سوم دبیرستانهای شهرستان ابرکوهپسر  آموزان انشعملکرد تحصیلی د هایبینپیشبه عنوان 

جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهرستان ابرکوه بودند که از این 

از شرکت کنندگان نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.  033جامعه تعداد 

وودراف  تحصیلی هویت مقیاس ،(6332)سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش های خواسته شد که پرسشنامه

 (6332پرسشنامه خودکارآمدی خالق بیگیتو) و (6332و همکاران ) اشتیاق تحصیلی فردریکز مقیاس ،(6330)

تحصیلی، اشتیاق  ، هویتسرزندگی تحصیلیهای مولفهبین را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که 

دار وجود ای معنیرابطه تحصیلیعملکرد با  رفتاری، عاطفی و شناختی( و خودکارآمدی خالق تحصیلی)

سرزندگی  بینپیشهای نشان داد که متغیر  گام به گامدارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون 

را تبیین تحصیلی عملکرددرصد از 22، اشتیاق شناختی و خودکارآمدی خالق هویت تحصیلی تحصیلی،

  .کندمی

 خالق، عملکردتحصیلی خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، هویت تحصیلی، : سرزندگیهاکلید واژه
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 مقدمه

و سیستم تعلیم و  آموزشی نظام به  تاحد زیادی خود بالندگی و رشدهر جامعه ای در مسیر پیشرفت و  

سبک  وتربیت تعلیمدر دنیای امروزی نظام  (.0033حقیقی، پوالدی و شکرکن،)متکی است  خودتربیت 

کیفیت آن را تعیین می کندو کیفیت آموزشی هر کشور نیز می تواند در آینده جامعه و افراد نقش زندگی و 

 شناسایی برای درتالش گسترده صورت به شناسانروان که است قرن یک به نزدیک مهمی را ایفاء نماید.

 تحصیلی شرفتپی (. مسأله0036وسلیمانی،  باشند )نریمانی می تحصیلی پیشرفت کننده بینیپیش عوامل

 درواقع نظام، این کوششهای وتمام است وپروش آموزش درارزیابی مهم های ازشاخص یکی آموزان، دانش

می توان اذعان  (.0036؛ به نقل از کهریزی، 0033مراست )فراهانی، ا این به پوشاندن عمل ی جامه ای بر

نمود که موفقیت تحصیلی فراگیران به نوعی موفقیت یک نظام آموزشی تلقی می شود و موفقیت تحصیلی 

به معنای توانایی اثبات موفقیت در اکتساب پیامدی است که برای آن طرح ریزی و برنامه ریزی شده است. 

و  آموزشی باشد)فوالدی، کجباف لذا موفقیت تحصیلی فراگیران می تواند شاخصی برای موفقیت نظام

 درمدرسه، موفقیت .است آموزشی هرنظام0هدف اصلی درمدرسه، آموزان دانش موفقیت (.0031قمرانی،

 شود. می راشامل زیستی و رفتاری اجتماعی، عاطفی، ،6شناختی رشد ابعاد درکلیه مناسب تجربه های کسب

 ازیس سرنوشت تأثیر نوجوانان و کودکان آینده و حال زندگی بر تواند می مدرسه در هاتجربه این کسب

 عاطفی ویژگیهای که است داده ارائه شواهدی خود آموزشگاهی مدل در (. بلوم0033باشد)ظهره وند،  داشته

ترجمه سیف،  ،0312)بلوم،  ایفامی کند را معلول نقش وهم علت نقش هم یادگیری، درجریان آموزان دانش

 درتمام آموزشی هرنظام هایدغدغه ازمهمترین امرتحصیل در موفقیت فقدان یا موفقیت مسأله (.0012

 یهزمین در آموزشی نظام موفقیت یدهنده ی، نشانهرجامعه ا آموزان دانش تحصیلی پیشرفت است. جوامع

ها نشان داده نتایج پژوهش (.0030است )مرادی مقدم،  فردی آن جامعه نیازهای رفع به توجه بی یا هدف

 است، که عالوه بر ساختار و محتوای آموزشی کالس، عوامل گوناگونی از جمله توانایی شناختی و 

دانش آموزان دارند )پاشایی،  0تحصیلی عملکرد ویژگی های فردی و خانوادگی نقش عمده ای در سطح

لی را تحصی عملکردر بر (. گروهی از متخصصین تعلیم و تربیت عوامل مؤث0030کنش، پورابراهیم و خوش

( عوامل بیرونی )محیطی(: شامل موقعیت یادگیری، جو اجتماعی 0اند: بندی کردهبه دو دسته کلی تقسیم

( عوامل درونی 6باشند. مدرسه، جو عاطفی کالس، تأثیر گروه همساالن، جو خانواده و نظایر اینها می

 هایاسنادهای مربوط به موفقیت و شکست، تیپها، انتظارات، ها، عالقه)شخصی(: شامل هوش، انگیزه

 دانش درگیریهای تمامی به تحصیلیعملکرد(. 0033)سیف، باشند های تفکر و غیره میی، سبکشخصیت

                                                           
1 . main purpose 
2 . cognitive development 
3. Academic achievement 
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 فقدان ریزی، برنامه هیجانی، تأثیرات ،2خودکارآمدی ی دربرگیرنده که دارد اشاره مدرسه محیط در آموز

از متغیرهای زیادی می متاثر تحصیلی  عملکرد(. 0033است )به نقل از کهریزی،  انگیزش و پیامد کنترل

باشد که از جمله آنها، سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی خالق می 

 ودهبیت بوتر تعلیم پژوهشگران موردتوجه تحصیلی چالشهای فرصتهاو با وسازگاری همواره انطباق باشد.

 اشارهآن  هایونقش تحصیل الزامات و شرایط با انطباق در فراگیران به توانمندی تحصیلی سازگاری. است

 مختلف (. دردیدگاههای6332، 5دهد)پتوسقرارمی آنها روی فرا اجتماعی نهاد یک عنوان به که مدرسه دارد

. است قرارگرفته موردتوجه دارند، دخالت این سازگاری ۀنحودر که درونی استعدادهای و تواناییهاه مجموع

رحیطه د فشارها سختیهاو موانع، برابرتهدیدها، در افراد سازگاری موجب استعدادها که و تواناییها این ازجمله

 برای دانش آموزان صورت توانایی به2تحصیلی سرزندگی. است تحصیلی سرزندگی شود،تحصیلی می

وجود دارد گفته می شود  تحصیلی درمسیر زندگی که تحصیلی وچالشهای موانع با برخورد در موفقیت

 مکان هایی آموزشی هایودیگرمحیط (. مدارس6300، 00اسبورنو03و داگالس3، سمبز3، کونورس1)پوتوابن

 هایپژوهش هستندو تحصیلی زندگی پایدار فشارها، حقیقت و موانع تحصیلی، چالشهای آنها در هستندکه

در تحقیقات به عمل آمده  (.006300و راک، 06حمایت می کنند)فینرا  امر این واضح طور به شده انجام

 یادگیری موثر و ثمر بخش سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از شاخص های مهمی تلقی می شود که بر

تاثیر داشته و لیاقتها و توانایی های فردی را رقم می زند. از سوی دیگر سرزندگی تحصیلی ارزیابی خطر 

 (0031کاهش می دهد و سطح اضطراب را کاهش می دهد)عینی، نریمانی و بشرپور،را در دانش آموزان 

 تداوم شامل هویت. باشد می مبهم وتاحدی نیست تعریف قابل دقیق باکلمات( خود)02هویت مفهوم   

 درهرمرحله هک کنندونقشهایی می پیدا درزمان که تغییراتی علیرغم افراداست، کننده مشخص که استی وثبات

 می روی رشدی مراحل از توالی یک طی هویت گیریشکل. گیرندمی عهده به زندگی از

 است چندبعدی سازه یک هویت که معتقدند( 6333)03وایساکسون01اودن -،استاک02،الحرتی05واز.دهد

 گفته هب بنا. تحصیلی وهویت اجتماعی هویت شغلی، هویت قومی، هویت مثال، برای. داردی مختلف وانواع

                                                           
4 . self- efficacy 
5. Pettus 
6 . academic buoyancy 
7 .Putwain 
8 . Connors 
9 . Symes 
10 . Douglas 
11 . Osborn 
12 . Finn 
13 . Rock 
14 . Identity 
15. Was 
16 . Harthy 
17 . Oden 
18 . Isaacson 
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 های عرصه در مطالعه مورد های زمینه ازی یک03تحصیلی هویت( 6306)امانیوواز  لواسانی، حجازی،

 حصیلیت هویت. تأثیرگذارد مدرسه به رفتن به تمایل و کالس رفتارهای بر تواند می که است تحصیلی

 ننوجوانا که استهایی  وتجربه کارآمدی باورهای هدفمندی، خودمختاری، شایستگیها، انواع از بازتابی

 تحصیلی های درعرصه عملکردن چگونه آن مشخصه دارندو خود ومعلمان باهمساالن درس درکالسهای

 احساس نداشت برای باشندکه داشته باور آموزان دانش اینکه یعنی تحصیلی هویت دیگر، عبارت به. است

 انندبد خود اززندگی مهمی ءجز را درس کالس و کارکند درس درکالس سختی به باید خود مورد دری مثبت

 هک دارد اشاره این به تحصیلی هویت همچنین. کنند ناراحتی احساس کالس در حضور عدم صورت در و

  یک را چیزخود هر از قبل و باشند داشته مناسبی تحصیلی هدفهای آموزان دانش

 ؛6333همکاران، و واز )است ضروری تحصیلی وموفقیت سازگاری برای رشدهویت .بدانند آموز دانش

 به وعالقمندی کالسی هدفهای نداشتن دهنده نشان منفی تحصیلی هویت درمقابل،(. 6303برزونسکی،

 همراه علمبام نامحترمانه وروابط گیری کناره کالس، وترک بدرفتاری ضعیف،عملکردبا که است درس کالس

 (.6336 روزروال،) است

تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ها و عوامل مرتبط با آن، از اولویت های  عملکرد   

پژوهش در آموزش و از مسایل مورد توجه مدیران آموزشی دانشگاه هاست. یکی از عوامل کلیدی موثر در 

و شرایط  (. پیوند رفتارهای دانشجو6302موفقیت دانشجویان مفهوم، اشتیاق تحصیلی است)والکر و پیرسی، 

عیت بیش از یک وض وندیمحیطی دانشگاه سبب ایجاد اشتیاق در فرد و موفقیت وی می شود. اشتیاق پی

شناختی اشاره دارد که روی -یی سرایت کننده و هیجانیهیجانی گذرا و خاص است و به یک حالت پایا

اشتیاق تحصیلی به  (. سازه6305یک موضوع، واقعه یا رفتار خاص متمرکز می شود)عباسی و همکاران، 

(. این مفهوم به 6333تحصیلی مربوط است، اطالق می شود)پینتریج،  عملکردرفتارهای که به یادگیری و 

کیفیت تالشی اشاره دارد که فراگیر صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می کند تا به صورت مستقیم در 

(. اشتیاق تحصیلی سازه ای چند 6302دست یابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشد)عابدی و همکاران، 

(. اشتیاق 6333بعدی است که دارای سه بعد شناختی، انگیزشی و رفتاری است)آرچیبیولت و همکاران، 

تحصیلی شناختی شامل به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری است، اشتیاق تحصیلی 

طفه است و دوست داشتن محیط آموزشی و عالقه انگیزشی)عاطفی( شامل سه مولفه احساس، ارزش و عا

و اشتیاق تحصیلی رفتاری شامل حضور فعال همراه با شوق و شور ی دانشگاه را در بر می گیرد به کارها

 (.6336در محیط آموزشی است)لینینبریک و پینتریج، 

طور موفقیت آمیز در  به باورهای افراد درباره توانایی های خود در انجام یک تکلیف به 63خودکارآمدی    

دهند که خودکارآمدی دانش آموزان پیش (. مطالعات نشان می 0330)بندورا، سطوح مشخص اشاره دارد 
                                                           
19 . Academic Identity 
20. self-efficacy 
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در تعریف کلی  60(. خالقیت0033بینی کننده  عملکرد تحصیلی در دروس مختلف است )به نقل از مروتی، 

یک منبع از تازگی تعریف می شود. به عنوان صفت ثابت و پایداری است که از هوش مجزا و به عنوان 

خودکارآمدی یعنی توانایی نشان دادن استعداد فردی در حیطه های خاص برای کسب چیزی. خودکار آمدی 

اصطالحی است که توسط بندورا بر اساس اصطالح خودکارآمدی، گسترش یافته است )تایرنی و  66خالق

قضاوت در مورد توانایهایی خود  است که روی  (. خودکارآمدی خالق نشان دهنده توانایی6336، 60فارمر

خودکارآمدی  (.6336انتخاب، تالش، هدف، دستاورد و پیامد های افراد تآثیر می گذارد )تایرنی و فارمر، 

خالق یکی از مهمترین جنبه های خالقیت مورد مطالعه در دانش آموزان است زیرا که تحقیقات گذشته 

 باالیی سطوح که آموزانی دی خالق و خالقیت هستند. دانشنشان دهنده ارتباط بین خودکارآم

 یتخصص های درحیطه علمی تواناییهای مورد بیشتری در مثبت باورهای دارای دارند، خالق ازخودکارآمدی

 با نآموزا دانش به نسبت علمی حیطه های در دقیق تر ریزی برنامه به آنها دهدمی نشان این که باشند می

 خالق خودکارآمدی از باالیی باسطوح آموزانیدانش درضمن. پردازندمی تر، پایین خالق خودکارآمدی

آمدی خالق باورهای افراد از خود کار .دارند مدرسهخارج از  گروهی درکارها وفعالیتهای بیشتری مشارکت

ه گذارد. بسیاری از رفتارهای انسان هدفمند و به وسیلناختی به شکلهای مختلفی تآثیر مییندهای شآبر فر

دور اندیشی در مورد اهداف ارزشمند خود، تنظیم می شوند. مجموعه هدفهای شخصی افراد از ارزیابی 

در این جا می توان به بعضی از پژوهشهای که در این زمینه صورت گرفته توانایی های خود متاثر می شود. 

 ینیبدرپیش ندگیز زا ورضایت خودکارآمدی ( در پژوهشی به بررسی نقش0036) کهریزیاست، اشاره کرد. 

 ترضای و خودکارآمدی بین که داد نشان وی یپژوهش های یافته آموزان پرداخت. دانش تحصیلی عملکرد

 عملکرد بینیدرپیش اززندگی وجوددارد ورضایت معناداری مثبت همبستگی تحصیلی باعملکرد اززندگی

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین عزت نفس، هدف های پیشرفت 6303رحمانی ) .است ترقوی تحصیلی

تحصیلی در میان دانش آموزان سال اول دبیرستان پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که عزت  عملکردو 

ال تحصیلی دانش آموزان س عملکردنفس و هدف های پیشرفت به عنوان عوامل تاثیر گذار در پیش بینی 

نشان  ویانجام شد،  (0030مصطفائی)که توسط اول دبیرستان در نظر گرفته می شوند. در پژوهش دیگری 

 هدرحالیک دارد، تحصیلی وعملکرد اجتماعی هویت با ومعناداری منفی رابطه اجتماعی سهل انگاری داد که

 ( به بررسی0030) یوسفیدر پژوهش دیگری  .دارد تحصیلی باعملکرد ومعنادار مثبت رابطه اجتماعی هویت

وهش وی ت. نتایج پژپرداخ عملکردتحصیلیه کنند بینیپیش عنوان به دانشجویان دربین روانی بهداشت

 با توجه به درصد باالی .نشد دارمشاهده معنی رابطه تحصیلی روانی و عملکرد سالمت یننشان داد که  ب

افت تحصیلی در دانش آموزان و صرف هزینه های هنگفت ساالنه درباره ی تکرار پایه ی تحصیلی و آسیب 

                                                           
21 . Creativity 
22 .Creative self-efficacy 
23.Tierney & Farmer 
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 صیلی،تح سرزندگیمثل  اجتماعی، برجسته شدن متغیرهای تاثیرگذار -پذیری دانش آموزان از نظر روانی

اهمیت اجرای این پژوهش را نشان می در آن،  خالق خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی، هویت

گرچه در تحقیقات به عمل آمده تاکنون به موضوع موفقیت تحصیلی و عوامل موثر بر آن پرداخته دهد. 

شده است و از زوایای مختلفی موفقیت تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما در تبیین موفقیت 

شتیاق تحصیلی و خودکارآمدی خالق تاکنون تحصیلی به نقش سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی، ا

پرداخته نشده است. با عنایت به اهمیت نقش سرزندگی و هویت و اشتیاق تحصیلی در تحقیق حاضر تالش 

سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی، چه رابطه ای بین می شود به این سوال اساسی پاسخ داده شود که 

 ؟وجود داردتحصیلی  عملکرد بااشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی خالق 

 

 روش 

دانش آموزان سال  پژوهش این آماری همبستگی می باشد. جامعه ی حاضرتوصیفی ازنوع پژوهش روش   

از مشغول به تحصیل بودند.  0035-0032سوم دبیرستان های شهرستان ابرکوه بودندکه در سال تحصیلی

تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که نفر به روش نمونه گیری  033این جامعه تعداد 

دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شده ودر مرحله بعد از هر  2دبیرستان دولتی  05در مرحله اول از بین 

 مطالعه کامالًرعایت دراین پژوهش اخالق نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. 53دبیرستان تعداد 

 و شد خاطرداده اطمینان اطالعات، ماندن محرمانه در زمینه ی کنندگان مشارکت به که گونه ای به گردید

زنرم ا استفاده با داده ها. کردند تکمیل بدون ذکرنام و آرام محیطی در را ها پرسشنامه کامل، بارضایت هاآن

 و اریچ حسین پرسشنامه با تحصیلی زندگی سر .قرارگرفت تحلیل و تجزیه مورد 02SPSSآماری افزار

 و رتینما تحصیلی سرزندگی مقیاس از الگوگیری با پرسشنامه این. می شود سنجیده( 0030) زاده دهقانی

 و مارتین مقیاس هایگویه یترجمه از بعد است شده داده توسعه داشت، گویه چهار که( 6333) مارش

 عرف و مقدماتی اجرای برای و شدند بازنویسی مقیاس اصلی فرم براساس گویه تعدادی ،(6333) مارش

 رارق بازنویسی مورد و شد اجرا ابرکوه شهر دبیرستانی آموزاندانش از گروهی برروی هاگویه این هانقص

 دهش گذاری نمره ای درجه پنج لیکرت طیف اساس بر که رسیدند نهایی مرحله به گویه 3 نهایتاً و گرفت

 دهنده نشان 0 نمره که است شده بندی رتبه 5=موافقم کامالً تا 0=مخالفم کامالً از آن های گزینه که است

ه باال می باشد. این پرسشنام تحصیلی سرزندگی کنندهبازگو 5 نمره و دانشجویان در پائین تحصیلی سرزندگی

گویه( و 3گویه(، جو دانشجو محوری)2مشارکتی) گویه(، جو 2ارتباطی) گویه و چهار مولفه جو 61حاوی 

بیانگر  005است. نمره نزدیک به  005و حداکثر  61و حداقل نمره این مقیاس  گویه( می باشد 1جو معنوی)

 اجرایبا  به دست آمده است. 31/3جو مطلوب است. مقدار پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرنباخ 

 شهرستان دبیرستانی (دختر03پسرو03) ازدانش آموزان گروهی بررویاین گویه ها  ها، نقیصه رفع و مقدماتی
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 سپس .بود گویه03بازنویسی حاصل کهقرارگرفت  بازنویسی مورد اجرا نسخه نهایی  از پس .اجراشد ،ابرکوه

 که دبیرستان آموزاندانش از نفر 032 شامل ای نمونه روی مجدداًک مطالعه مقدماتی دری مذکور گویه های

 حاصل نتایج .شد بررسی آن روان سنجی خصوصیات و اجرا شدند، انتخاب تصادفی خوشه ای روش به

و ضریب  33/3با  برابر 3گویه ی  با حذف آمده دست به کرونباخ آلفای ضرایب که داد نشان بررسی این از

می باشد. این  23/3تا  50/3کل بین ۀنمرگویه ها با  دامنه همبستگی. همچنین بود 10/3بازآزمایی برابر با 

اصل در نتایج ح ها از همسانی درونی و ثبات رضایت بخشی برخوردارند.نتایج بیانگر این است که گویه 

 نشان می دهند. 23/3و  10/3براون را به ترتیب  -پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن

( ساخته شده است. این ابزار یک مقیاس خود 6330توسط وودراف ) (AIS) 62مقیاس هویت تحصیلی   

کاغذی است و متناسب با حوزه های تحصیلی به وجود آمده است. این ابزار برای نخستین بار -گزارشی مداد

ماده دارد. آزمودنی با استفاده از  03( ترجمه و به فارسی برگردانده شد. این مقیاس  6302توسط محمد عباسی )

کامالً  ₌5موافقم،  ₌2نظری ندارم،  ₌0مخالفم،  ₌6کامالً مخالفم،  ₌0درجه ای از نوع لیکرت ) 5مالک یک 

و بیشترین نمره  03موافقم(، موافقت یا مخالفت خود را با ماده ها نشان می دهد. کمترین نمره در این پرسشنامه 

و  3/ 32(، 6330می باشد. ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط وودراف ) 53

( انجام شد، برای تعیین 0036توسط پارسا ) گزارش شده است. در پژوهشی که 20/3(، 6332توسط کریسی )

ایایی براون و گاتمن استفاده شد. ضرایب پ -میزان پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن

/. به 36براون و گاتمن  -/. و با روش های تنصیف اسپیرمن30نمره کل این مقیاس با روش آلفای کرونباخ 

راون و گاتمن ب -ب پایایی این مقیاس با سه روش آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمندست آمد. بنابراین، ضرای

ضرایب پایایی نمره این مقیاس با روش آلفای کرونباخ همچنین در پژوهش حاضر  رضایت بخش می باشند.

یج اهمچنین برای بررسی روایی از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نت /. به دست آمد.30/. و روش تنصیف 32

تحلیل عامل تأییدی نشان داده است که کلیه ماده های مقیاس هویت تحصیلی دارای بارهای عاملی قابل قبول 

 گذاشته اند.   p<330/3داری در سطحبوده و روی عامل مربوط به خود بار مثبت و معنی 03/3بزرگتر از 

گویه است  05ساخته شده و دارای  (6332)به وسیله فردریکز، بلومنفید و پاریس اشتیاق تحصیلیمقیاس    

و  (03تا  5)گویه های ، اشتیاق عاطفی(2تا  0)گویه های که این گویه ها سه خرده مقیاس اشتیاق رفتاری

است که از هرگز  5را می سنجد. پاسخ هر کدام از گویه ها دارای نمرات یک تا  (05تا 00)اشتیاق شناختی

گزارش  32/3( ضریب پایایی این مقیاس را 6332یکز و همکاران)شود. فردرمی تا در تمام اوقات را شامل 

( تایید شده و پایایی کل به روش آلفای 6305نمودند. روایی این پرسشنامه در پژوهش)عباسی و همکاران، 

( پایایی کل به 0032به دست آمد. در پژوهش )سلم آبادی و همکاران،  22/3کرونباخ در پژوهش آنها 

                                                           
24 . Academic Identity Scale 
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 نصیفوت کرونباخ آلفای روش از پایایی تعیین برای پژوهش، محاسبه شد. دراین 12/3 روش آلفای کرونباخ

 است. آمده دست به 22/3و 16/3ترتیب به که شد استفاده براون -اسپیرمن

این پرسشنامه بر مبنای نظریه خودکارآمدی خالق توسط  ؛(CSEQ) 65پرسشنامه خودکارآمدی خالق

ابزار برای نخستین بار توسط فرامرزی ترجمه و به فارسی برگردانده  ( ساخته شده است. این6332بیگیتو )

دارم( که گویه های  خوبی تخیل گزینه ای است )برای مثال: قدرت 1پرسش  1شد. این پرسشنامه دارای 

 1و حداکثر آن  0گزینه ای تهیه شده است. حداقل نمره در هر گویه از  1این مقیاس، در مقیاس لیکرتی 

قرار دارد. ضریب پایایی پرسشنامه خودکارآمدی  23تا  1ین اساس، دامنه نمرات در هر مولفه بین است.  بر ا

 تعیین پژوهش،برای گزارش شده است. دراین ./30خالق با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط بیگیتو 

 آمده دست به 23/3و 11/3ترتیب به شدکه استفاده براون -اسپیرمن وتنصیف کرونباخ آلفای ازروش پایایی

برای سنجش عملکرد تحصیلی  .است خالق خودکارآمدی گیری اندازه جهت نسبتاًخوبی پایایی است،که

)براساس کارنامه موجود 0035-0032تحصیلی سال اول سال نیم درپایان آموز دانش معدلدر این تحقیق 

 ه( به عنوان شاخصی برای سنجش و ارزیابی عملکرد تحصیلی در نظر گرفته می شود. در پروند

های های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از روشهای به دست آمده از روشبرای تحلیل داده   

لیل تح و آماری توصیفی میانگین، انحراف معیار و همچنین در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی

 است. شدهاستفاده گام به گام رگرسیون به شیوه ورود 
 

 پژوهش یهایافته

های کسب شده شرکت کنندگان در متغیرهای پژوهش را های توصیفی مربوط به نمرهشاخص 0جدول    

 دهد.نشان می

 . میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه0جدول

 

                                                           
25 . Creative Self- efficacy Questionnaire 

 متغیرها میانگین معیارانحراف      

 عملکرد تحصیلی 03/02 02/0     

    
02/3 23/2 01/05 سرزندگی تحصیلی 

   06/3 21/3 12/2 03/06 هویت تحصیلی 

 اشتیاق تحصیلی رفتاری 62/26 35/2 05/3 03/3 /33  

  22/3 62/ 20/3 02/3 00/25 اشتیاق تحصیلی عاطفی 

 03/3 01/ 06/ 23/3 30/1 63/22 اشتیاق تحصیلی شناختی 

21/1 23/3 62/3 00/3 50/3 02/2 30/02 خودکارآمدی خالق 
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 همعیارب وانحراف میانگین عملکرد تحصیلی هدف متغیر در شود می مشاهده 0شماره  جدول در کهرهمانطو

 ،12/2و03/06،تحصیلی هویتدرمتغیر ،23/2و01/05،تحصیلی سرزندگی متغیر در ،02/0و03/02ترتیب

 متغیر در ، 02/3و00/25،شتیاق تحصیلی عاطفیا متغیر در ،35/2و62/26 ،رفتاری تحصیلی اشتیاق درمتغیر

با توجه به  .باشدمی  02/2و30/02،خودکارآمدی خالق متغیر در و 30/1و63/22،شناختی اشتیاق تحصیلی 

اطالعات حاصل از ضریب همبستگی پیرسون که در جدول فوق آمده است اغلب متغیرهای مورد مطالعه 

 با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری را نشان می دهد. 

شد، که در  استفاده گام به گامهای اکتشافی از تجزیه و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود به منظور تحلیل   

 ،لی رفتاریاشتیاق تحصی ،هویت تحصیلی ،سرزندگی تحصیلیعنوان متغیرمالک و  به عملکرد تحصیلیآن 

ین، وارد بعنوان متغیرهای پیش به خودکارآمدی خالقواشتیاق تحصیلی شناختی  ،اشتیاق تحصیلی عاطفی

 شوند.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده می 6 معادله رگرسیون شدند. در جدول

سرزندگی تحصیلی،هویت تحصیلی، اشتیاق  متغیرهای چندگانه رگرسیون : 6جدول

  عملکرد تحصیلی با تحصیلی)رفتاری،عاطفی،شناختی( وخودکارآمدی خالق

همبستگی  شاخص آماری

 چندگانه

MR 

ضریب 

 تعیین

RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال

 (β( و )Bضرایب رگرسیون )

ی پیش متغیرها

 بین
6 1 1 0 

سرزندگی 

 تحصیلی
03/3 06/3 

61/0F= 

605/3 =p 

13/3B= 

63/3β= 

05/0t= 

325/3p= 

 

-- 

 

  

 هویت تحصیلی

 

 

60/3 02/3 
03/0F= 

303/3 =p 

23/3B= 

61/3β= 

21/0t= 

352/3p= 

 

33/3B= 

20/3β= 

01/0t= 

320/3p= 

 

 

-- 

 

 

 

اشتیاق تحصیلی 

 شناختی

 

 

63/3 03/3 
50/6F= 

306/3 =p 

05/3B= 

03/3β= 

32/0t= 

303/3p= 

02/3B= 

03/3β= 

03/0t= 

305/3p= 

50/3B= 

31/3β= 

00/0t= 

365/3p= 

 

 

-- 

 

 

خودکارآمدی 

 خالق

 

 

00/3 25/3 
03/6F= 

303/3 =p 

01/3B= 

62/3β= 

65/0t= 

305/3p= 

32/3B= 

13/3β= 

02/6t= 

302/3p= 

60/3B= 

03/3β= 

65/6t= 

350/3p= 

12/3B= 

02/3β= 

60/6t= 

300/3p= 
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 هب ورودگام وباروش چندگانه رگرسیون ازتحلیل حاصل نتایج می شود،براساس مشاهده 6درجدول چنانچه

اشتیاق  فی،اشتیاق تحصیلی عاط سرزندگی تحصیلی،هویت تحصیلی،اشتیاق تحصیلی رفتاری، ازمیان گام

 بین، متغیرهای سرزندگی تحصیلی، هویتآمدی خالق به عنوان متغیرهای پیشتحصیلی شناختی وخودکار

 ستند.ه عملکرد تحصیلی یکننده بینیپیشی و خودکارآمدی خالق ، اشتیاق تحصیلی شناختتحصیلی

سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی، اشتیاق تحصیلی  خطی ترکیب برای چندگانه همبستگی ضریب

می  RS=25/3برابر تعیین ضریب و MR= 00/3برابرو عملکرد تحصیلی   شناختی و خودکارآمدی خالق

 .معنی داراست p< 335/3درسطح که باشد

 

 بحث و نتیجه گیری

 و تحصیلی اشتیاق تحصیلی، هویت تحصیلی، سرزندگی نقش بررسیحاضر پژوهشاز هدف    

 انهایدبیرست سوم پسرسال دانش آموزان عملکردتحصیلی گرهایپیش بینی عنوان به خالق خودکارآمدی

طه مثبت و عملکرد تحصیلی راب سرزندگی تحصیلیبین ها نشان داد که نتایج یافتهبود. ابرکوه  شهرستان

آنها در  همسواست.(، 6302والکر و همکاران )( و 6302پژوهش عباسی ) نتایج با یافته این .وجود دارد

بیین ر تدتحقیق خود نشان دادند که ارتباط مثبت و معنی داری بین این متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. 

سرزندگی تحصیلی و هویت و اشتیاق تحصیلی به نوعی یک حس امیدواری و این یافته می توان گفت که 

نشاطی را در دانش آموزان ایجاد می کند و با ایجاد حسی از انرژی مثبت، می تواند محرکی برای موفقیت 

تحصیلی باشد. چرا که در نقطه مقابل آن یأس و دلمردگی، بی عالقه بودن، و عدم خود باوری و اعتماد به 

ایی های فردی به عنوان مکانیزمی بازدارنده در راستای دست یابی به موفقیت و عملکرد تحصیلی عمل توان

 این .دارد یردامعنیمثبت و  رابطه تحصیلی باعملکرد هویت تحصیلینتایج تحلیل نشان داد که می کند. 

و  عابدی( و 6305) عباسی و همکاران(، 6333) آرچیبیولت و همکاران نتایج با یافته

ح سط هویت تحصیلی توان گفت، افرادی که دارایدر تبیین این رابطه می (همسواست.6302)همکاران

هستند برای پیشرفت  تحصیلی و پیگیری در تکالیف دشوار انگیزه زیادی دارند. این افراد همزمان باالیی 

ه ک افرادید دارند. بر چند هدف متمرکز می شوند و اصرار و تالش بسیار برای دست یابی به اهداف خو

های ذهنی خود، دارای  هویت تحصیلی و انگیزه درونی هستند نسبت به افزایش هوش، توانایی

خود از طریق مطالعه و یادگیری مطالب جدید خوشبین هستند.  پیشرفت تحصیلیخودکارآمدی و در نتیجه 

 نایی انتقال آموخته ها و در نتیجهآن ها معتقدند که یادگیری مطالب جدید عالوه بر تقویت قوای ذهنی، توا

در این رابطه می توان به این تبیین نیز دست  کار بست آن ها را در موقعیت های جدید افزایش می دهد.

یافت که درک دانش آموز از خویشتن و شناختی که از هویت و توانایی های خود دارد می تواند یک نقطه 
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اشتیاق اد که نتایج تحلیل نشان دهمچنین فقیت تحصیلی باشد. اتکای مثبت و مقومی برای دست یابی به مو

 همکارانو  ازیحج بانتایج یافته این .داردرابطه مثبت و معنی داری  عملکرد تحصیلیبا  تحصیلی شناختی

به نوعی همسویی نشان  (0036)و پارسا ( 6302) همکارانو  عابدی(، 6302) همکارانو  والکر(، 6306)

هر چه اشتیاق تحصیلی افزایش یابد، عملکرد تحصیلی نیز به تناسب آن باال می رود. دانش آموزان می دهد. 

با اشتیاق تحصیلی باال در مواجهه با موانع و دشواریها، انگیزش، پشتکار و تالش خود را در سطح باال حفظ 

در  تیاق تحصیلی باال حتیمی کنند. به طور کلی می توان چنین استنباط کرد که احتماال افراد دارای اش

صورتی که فعالیت و کاری همانند کسب علم برای آنان رغبت انگیز نباشد، با استفاده از راهبردهایی این 

ان داد که ادامه نتایج تحلیل نشفعالیت را به فعالیت مثبت تری تبدیل می کنند و از انجام آن لذت می برند. 

اده دهقانی ز نتایج با یافته این .دارده مثبت و معنی داری رابط عملکرد تحصیلیبا  خالقخودکارآمدی 

یی همسو (6302)همکارانو  (والکر6302) همکارانو  عابدی(، 0036) پارسا(، 6302) عباسی (،0030)

هستند، نسبت به رشد و توسعه توانایی های باالی خودکارآمدی خالق  فرادی که دارایانشان می دهد. 

به کالیف جدید و چالش انگیز روو همین باور آنها را بر می انگیزد تا با ت تحصیلی خود خوشبین هستند

و برآن تبحر و تسلط پیدا کنند. بنابراین، می توان گفت افرادی که دارای خودکارآمدی خالق باالی   رودر

تحصیلی  دهستند باور دارند که توانایی می تواند افزایش یابد و به همین خاطر بیشتر احتمال دارد که عملکر

باالی رو از خود نشان می دهند و برای رسیدن به موفقیت بیشتر بر معیارهای مبتنی بر پیشرفت خود تأکید 

. به طور کلی اشتیاق به تحصیل، هویت تحصیلی و درکی که دانش آموز از خویشتن و توانایی می نماید

بی به اهداف می تواند به عنوان پیش های خود دارد و به نوبه خود خودراهبری و اراده به تالش و دست یا

م این تحقیق همانند سایر تحقیقات در حوزه علو بینی کننده های قوی در تبیین موفقیت تحصیلی باشد.

 پژوهش این هایآزمودنی که ازآنجاییز جمله موارد زیر روبرو بوده است. انسانی با محدودیت های ا

یج به سایر جامعه آماری باید رعایت احتیاط را نمود. از سوی در تعمیم نتا بودند، دبیرستانی آموزاندانش

گر و بیان دارد خودگزارشیجنبه ی  که بود پرسشنامه پژوهش، دراین اطالعات آوری جمع ابزار نهادیگر ت

ر و توصیه می شود د .نیست درپاسخگویی وسوگیری ازاشکال خالی اظهارات پاسخگویان می باشد. لذا

  تحقیقات آتی به کمک مصاحبه عمقی تحقیقاتی به عمل آید. 

 در پایان از همکاری آموزش و پرورش، دبیران و دانش آموزان شهرستان ابرکوه  که با مساعدت و همکاری   

  بی دریغ خود امکان اجرای این پژوهش را فراهم کردند، تشکر و قدردانی می شود.
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 منابع

های شااخصاایت، خودکارآمدی هیجانی وخالقیت هیجانی با ویژگیرابطه بررساای  (0036ارسااا، منوچهر)پ

شاهرساتان دهدشات. پایان نامه کارشناسی ارشد    های دبیرساتان  آموزان پسار  بهزیساتی مدرساه در دانش  

 روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

هاای مقاابله با هیجان در   تااثیر آموزش مهاارت   (0030کنش )پااشاااایی، زهره، پورابراهیم، تقی و خوش 

 2، شماره 0شناسی کاربردی، سال فصلنامه روان عملکرد تحصایلی دختران دبیرستانی،  اضاطراب امتحان و 

 .1-63(، صص 06)

 ( انگیزش در تعلیم و تربیت )نظریه، تحقیقات و راهبردها(.6333پینتریچ، پال آر )

رابطه کمال گرایی و سارسختی روانشناختی با سالمت روان و عملکرد تحصیلی   (0030) نایمدهقانی زاده، 

پایان نامه کارشاناسای ارشاد روانشناسی تربیتی، دانشگاه     ،دانش آموزان دخترمراکز پیش دانشاگاهی اهواز 

 شهید چمران اهواز.

 نشردوران. ،تهران، (وآموزش یادگیری روانشناسی) نوین پرورشی روانشناسی (0033)اکبر علی، سیف

 در تحصاایلی افت مهم عوامل بررساای( 0033)جمال وحقیقی، محمدعلی پوالدی،، حسااین شااکرکن،

 ،(0)1 ز،اهوا شهیدچمران دانشگاه وروانشناسی تربیتی علوم ی مجله، اهواز شهرستان پسرانه دبیرساتانهای 

63-02. 

 و جنسیتی باورهای هیجانی، هوش تحصیلی، خودکارآمدی خود، مفهوم مقایساه  (0033)راضایه  وند،ظهره

، حصیلیت پیشرفت بینیدرپیش متغیرها این از هریک وسهم دبیرساتانی  وپساران  دختران ازجنس رضاایت 

 22-16 ،(0)2 روانشناختی، مطالعات

 مقطعن آموزادانش زندگی از رضااایت و عملکردتحصاایلی با آوری تاب یرابطه (0036)مریم کهریزی،

 طباطبایی. عالمه دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان،شهرکرمانشاه متوسطه

رابطاه علی محیط یادگیری ساااازنده گرایی ادراک شاااده و عملکرد ریاضااای با    (0033مروتی، ذکراهلل )

میانجیگری جهت گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در 

پایان نامه دکتری تخصاصای روان شناسی تربیتی،   ، دانش آموزان پسار ساال ساوم دبیرساتانی شاهر اهواز     

 دانشگاه شهید چمران اهواز.

 با اجتماعی هویت و اجتماعی انگاری ساااهل هایمؤلفه یرابطه بررسااای (0030) علی مصاااطفائی،

 .02-01، 0اجتماعی،  شناخت پژوهشی علمی دوفصلنامه، دانشجویان عملکردتحصیلی

پژوهشنامه آموزشی پژوهشکده  ،مار نتایج امتحانات سال تحصیلیآنگاهی به  (0030مرادی مقدم، محمود)

 .16-10، 0تعلیم و تربیت،
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اثربخشاای توان بخشاای شااناختی بر کارکردهای اجرایی  ، (0036نریمانی، محمد و ساالیمانی، اسااماعیل) 

ه ی فصلنام ،تحصایلی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضای   ی کاری و توجه( و پیشارفت )حافظه

 .30-005(، 0)6 ،ناتوانی های یادگیری

ی کنند ینیبپیش عنوان به دانشاااجویان بین در روانی بهداشااات بررسااای (0030) یوسااافی، ناصااار

 .20-21(، 5)6پزشکی، علوم در آموزش ی توسعه ی مجله، عملکردتحصیلی
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Academic vitality, academic identity, academic enthusiasm and creative 

self-efficacy as providences of academic performances of students in third 

grade of high school of Abarkouh city 

Abstract 

The purpose of this research waz the survey of academic vitality, academic 

identity, academic enthusiasm and creative self-efficacy as providences of 

academic performances of boy students in third grade of high school in 

Abarkouh city. Statistical population of this research consists of the whole 

students of third grade of high school in Abarkouh. In this population, 300 

people were selected in the method of multi-stage random sampling. 

Participants were asked to fill out the questionnaires of academic vitality of 

martin and March (2006), academic identity scale (AIS), woodruss (2003), 

academic enthusiasm scale of Fredericks et al (2004) and Bigitu creative self-

efficacy questionnaire. The research results showed there is meaningful 

relationship among components of academic vitality. Academic identity, 

academic enthusiasm (behavioral, emotional, cognitive) and creative self-

efficacy with academic Functions. Also, the results of reduced regression in the 

way of step by step login showed predestine variables of academic vitality, 

academic identity, academic enthusiasm and creative self-efficacy explains 46 

% of academic performance. 
 

Keyword: academic vitality, academic identity, academic enthusiasm, creative 

self-efficacy, academic performance. 
 


