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در اين پژوهش رابطه  پيش بين هاي سن ، جنسيت ، رتبه تولد ، هوش هيجاني ، انگيزه پيشرفت ، ويژگي هاي خانواده ، 
براي اجراي مقيـاس  .مدرسه  و فعاليت هاي تحصيلي دانش آموزان با متغير مالک يا پيشرفت تحصيلي آنها بررسي شد     

شـهر  ) پـسر  ۱۵۴دختـر و  ۲۶۱( يرستاني سال سوم رشته علوم تجربي دانش آموز دب۴۱۵ها ، نمونه اي تصادفي شامل  
انجـام  متغيـر  جنـسيت ، درسـتي    ۶متغيرپيش بين فقط    ۱۶تحليل داده ها مشخص کرد که از ميان         .تهران انتخاب شدند  

بـراي  تکليف ، تحصيالت مادر ، انگيزه پيشرفت ، سن دانش آموز و درگيري والديني در امر تحصيل ضرايب معنـاداري      
تحليل هاي رگرسيون براي بررسي اثرات تعـديل کننـدگي جنـسيت و    . پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارند   

هـم  . تحصيالت مادر نشان داد که آن دو  به ترتيب تعديل کننده سن و درگيري والديني براي پيشرفت تحصيلي هستند        
.ي دانش آموزان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي نياز داريمچنان به پژوهش هاي بيشتري درباره فعاليت هاي تحصيل

يتکليف درس.والدين.هوش هيجاني.پيشرفت تحصيلي: هاکليدواژه

مقدمه 
. بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان يکي از اهداف اساسي نظام هاي آموزش و پرورش معاصر است

لوم تربيتي و روان شناسي تربيتي، مطالعه از حدود يک قرن گذشته و با پديد آيي رشته هاي تخصصي ع
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عوامل موثر بر آن بخش برجسته اي از پژوهش هاي متخصصان اين دو 

کارهاي پژوهشي منتشر شده در پنج ) ۲۰۰۳( و همکاران ۱براي نمونه اسميت. رشته را تشکيل داده است 
جله روانشناسي تربيتي يا مجله روانشناسي تربيتي معاصر را طي دو نشريه معتبر روانشناسي  تربيتي مانند م

آنها نشان دادند که در دوره اول . بررسي کردند ۲۰۰۱الي ۱۹۹۷و ۱۹۹۶الي ۱۹۹۱دوره در سالهاي 
درصد در رتبه چهارم پس از ۱۱موضوع پيشرفت تحصيلي در رتبه پنجم و در طي دوره دوم با  مورد و 

در اين حيطه پژوهشگران به .واد ، انگيزش و نظريه هاي يادگيري قرار دارد س-موضوعات خواندن
متغيرهاي فردي ، خانوادگي ، انگيزشي ، روش ها و راهبردهاي يادگيري مي انديشند که پيشرفت تحصيلي 

از مهم هاي پژوهش حاضر . دانش آموزان را در تمام دوره هاي تحصيلي از دبستان تا دبيرستان افزون کند

.اجرا شده است۵۱۵۱۰۱۲/  ۰۱/۱اين پژوهش با حمايت مالي دانشگاه تهران در قالب طرح مصوب شماره.۱
1 .Smith



در نهايت ما مشتاق آن .شخص کردن سهم و مشارکت متغيرهاي غير شناختي در پيشرفت تحصيلي استم
هستيم که سهم فعاليت فردي آزمودني و شرکت او در فعاليت هاي تحصيلي را از طريق خود گزارش دهي 

ني از مهم هاي ديگر پژوهش کنو"  نظريه فعاليت " برجسته کردن. هاي دانش آموزان مشخص کنيم 
يکي از اولين تالش هاي پژوهشي براي تبيين پيشرفت تحصيلي و حتي  ارائه مدل " در ايران احتماال.است

نفر دانش آموز، ۸۸۲با نمونه اي مشتمل بر ) ۱۳۶۶(هومن . ساختاري به پژوهش هومن  باز مي گردد 
ي مختلف نتيجه گرفت هومن بعد از بررسي مدل ها. مدل هاي علي پيشرفت تحصيلي آنان را بررسي کرد 

که يک مدل نظري مرکب از سازه ها به استثناي کيفيت تدريس داراي ضرايب مثبت و از لحاظ آماري
اثر آموزش ) ۱۳۸۱( در پژوهش ديگري طالب پور و همکاران . معنادار در مسيرهاي ترسيمي وجود دارد

آنها نتيجه گرفتند که برنامه . ي کردند شناختي را بر منبع کنترل ، انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي بررس
در پژوهشي رابطه ) ۱۳۸۲( آموزش شناختي اثر معناداري بر پيشرفت تحصيلي ندارد يوسفي و خير 

تحليل يافته ها مشخص .را با پيشرفت تحصيلي آنان بررسي کردند٢استدالل صوري و آگاهي هيجاني
. اني و پيشرفت تحصيلي کل دانش آموزان وجود داردلفه آگاهي هيجؤکرد که رابطه معناداري بين دو م

به نقش فعاليت هاي فوق برنامه در پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان ) ۱۳۸۳(امين زاده و سرمد 
نتايج پژوهش آنها نشان داد که با کنترل هوش هيچ يک از فعاليت هاي . فيزيک پرداخته اند_ رشته رياضي 

آنها همچنين بر نقش تعديل كنندگي تحصيالت .ا پيشرفت تحصيلي نداشتفوق برنامه رابطه معناداري ب
در خارج از ايران هم پژوهش هاي پيشرفت تحصيلي متعددي انجام شده است  ، براي . مادر تاكيد كردند

نشان داد ) ۱۹۸۷( ٣آندرسون: نمونه فقط در بيست سال اخير مي توان به چنين پژوهش هايي اشاره كرد 
ي جنسيت ، قوميت ، تحصيالت پدر ، درگيري تحصيلي والدين ، احساس تنيدگي براي که متغيرها

( ٤جگدي. پيشرفت و مفهوم خود پيش بين هاي مناسبي براي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هستند 
رابطه جنسيت و انگيزه پيشرفت دانش آموزان را با  پيشرفت تحصيلي آنان  در درس زبان )  ۱۹۹۴

پيشرفت تحصيلي نتايج نشان داد که جنسيت و انگيزه پيشرفت رابطه معناداري را با. سي کردانگليسي برر
بر اهميت انگيزه پيشرفت " در ادامه پژوهش قبلي مجددا) ۱۹۹۷( جگدي و همکاران .  دانش آموزان دارد 

.وعادت هاي مطالعه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني نيجريه اي تاکيد کردند
رابطه تاثير والديني را بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مهاجرين و آمريكايي بررسي ) ۱۹۹۷( ٥مائو

نتايج . منظور پژوهشگر از تاثير والديني عبارت از انتظارات والدين و درگيري تحصيلي والديني است .کرد 
به . ينه اثر والديني وجود دارد نشان داد که تفاوت معناداري بين دو گروه مهاجرين و آمريکايي ها در زم

. كردندصرف تحصيل و انجام تکاليف درسي دانش آموزان ميعبارت ديگر مهاجرين زمان بيشتري را 
آموز را با قوميت دانش۲۰۰۶۲در يک مطالعه ملي داده هاي مربوط به ) ۱۹۹۸( ٦آدامز و سينگ

اقتصادي ، _ب مسير و وضعيت اجتماعينتايج نشان داد که ضراي.آمريکايي تحليل کردند_آفريقايي
پيشرفت قبلي ، ادراک دانش آموزان از معلمان و درس معنادار است ،اما ضرايب مسير ساير متغيرها معنادار 

در بعضي از پژوهش ها بيشتر به رابطه فعاليت تحصيلي دانش آموزان در چارچوب ميزان تکاليف . نبود
در پژوهشي با دانش آموزان ) ۱۹۹۱( ٧كول و کيت.است انجام شده با پيشرفت تحصيلي توجه شده 
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دبيرستاني و بر اساس مدل تحليل مسير رابطه مستقيم و غير مستقيم متغيرهايي مانند کيفيت تدريس ، 
نتايج پژوهش آنها نشان داد که انجام . انگيزش و تکليف منزل را بر پيشرفت تحصيلي آنان بررسي کردند

مي بر پيشرفت تحصيلي دارد، اما کيفيت تدريس و انگيزش اثرات غير مستقيم بر تکاليف منزل اثر مستقي
رابطه نگرش نسبت به تکليف منزل و مقدار تکليف ) ۱۹۹۸( و همکاران ٨کوپر.پيشرفت تحصيلي دارند

نفر از معلمان و والدين آنها بررسي ۷۲و آموزدانش۷۰۹تعيين و انجام شده را با پيشرفت تحصيلي 
آنها نتيجه گرفتند که رابطه ضعيفي بين تعيين کردن تکليف منزل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان . د کردن

وجود دارد ، اما رابطه مثبت و معناداري بين تکليف منزل انجام شده از سوي دانش آموز و پيشرفت 
درسه را با پيشرفت اين بار رابطه پنج فعاليت خارج از م) ۱۹۹۹( کوپر و همکاران . تحصيلي وجود داشت

آنها نشان دادند که با افزايش ميزان ساعت انجام تکليف در منزل بر . تحصيلي دانش آموزان بررسي کردند
در پژوهشي با کنترل هوش، ) ۲۰۰۲( و همکاران٩تراتوين.نمرات درسي دانش آموزان افزوده مي شود

زان انجام تکاليف در منزل را با پيشرفت وضعيت اجتماعي و اقتصادي، انگيزش و نوع مدرسه، رابطه مي
آنها نشان دادند که فراواني انجام تکليف رابطه مثبتي با کسب نمرات . تحصيلي در رياضيات بررسي کردند 

ه طوالني بودن زمان انجام تکاليف رابطه منفي با کآنها اضافه مي کنند . باالتر در درس رياضي دارد 
در ) ۲۰۰۱( و همکاران ١١کيورک١٠مدل هاي معادالت ساختاري،همينطوردر .پيشرفت تحصيلي دارد

نمونه اي از دانش آموزان دبيرستاني رابطه متغيرهاي اشتغال ، جنسيت ، قوميت ، سابقه خانوادگي و 
اثرات )  ۲۰۰۱( ١٢کوتسوليس و کامپبل. موفقيت تحصيلي قبلي را با پيشرفت تحصيلي بررسي کردند 

نفر از دانش آموزان دبيرستاني را بر پيشرفت تحصيلي آنها بررسي کردند و ۷محيط خانواده و انگيزش
در عين حال پژوهشگراني وجود دارند که . شد مدل هاي هر دو پژوهش با  شاخص هاي  مناسب برازش

لفه هاي غير شناختي ؤدر زمينه پيشرفت تحصيلي فقط بر اهميت عوامل يا توانايي هاي شناختي و نه م
نفر دانش ۲۰۰در پژوهشي با ) ۲۰۰۱( ١٣براي مثال گانيه و سنت پير.کيد مي کنند أـگيزش تمانند ان

آموزان دختر دبيرستاني نشان دادند که  انگيزه دانش آموزان  متغير  مهمي  براي  پيش بيني پيشرفت 
وانايي هاي تحصيلي آنان نيست ، بلکه تنها متغير مهم براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان ت

اما جدا از چنين پژوهش هايي هم چنان تاکيد برمتغير هاي متعددي در ارتباط با . شناختي آنان است 
۲۳۰با در پژوهش) ۲۰۰۱( و همکاران ١٤پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است ، براي مثال مارچانت

. تحصيلي آنان مطالعه کننددانش آموز تالش کردند رابطه متغيرهاي خانوادگي و مدرسه  را با پيشرفت 
پژوهشگران نتيجه گرفتند  که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  بايد در ارتباط با والدين ، معلمان و 

نفر دانش آموز نقش توانايي هاي ۱۰۳در پژوهش با ) ۲۰۰۲( ١٥گومارا و آرسينو. همساالن  بررسي شود
پژوهشگران نتيجه مي گيرند که به .ي کردند شناختي و هيجان را در عملکرد و پيشرفت تحصيلي بررس

آموزان و يا نمرات پايان دوره ويژه دو متغير تنظيم هيجاني و عاطفه تحصيلي در پيشرفت تحصيلي دانش
. تحصيلي تاثير معنادار و منحصر به فردي دارد و  فراتر از توانايي هاي شناختي دانش آموزان است 

براي نمونه در پنج . راي پيشرفت تحصيلي هم چنان تداوم يافته استو ارائه مدل هاي ساختاري بطراحي
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پژوهش بعدي پژوهشگران همراه با بررسي متغيرها ، مدل هايي مانند مدل معادالت ساختاري براي  
، ۲۰۰۲و همکاران، ١٧،سينگ۲۰۰۲، ١٦يانگ و سيلبريسن(ي دانش آموزان  ارائه کردند،پيشرفت تحصيل

اما پژوهش درباره رابطه ). ٢٠،۲۰۰۳،تاواني و لوش١٩،۲۰۰۳، پاول و آريوال۲۰۰۲ن،و همکارا١٨گونزالس پندا
) ۲۰۰۴( و همکاران ٢١پارکرهوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي هم مورد توجه بوده است، براي نمونه 

آنها معتقدند که هوش هيجاني رابطه . رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي را بررسي کردند
رابطه هوش هيجاني خصيصه ) ۲۰۰۴( و همکاران ٢٢پترايدز. معنادار با پيشرفت تحصيلي دارد نيرومند و

تيجه گرفتند که هوش هيجاني رابطه بين توانايي هاي نآنها .اي را بر پيشرفت تحصيلي بررسي کردند
ه پيشرفت همه اين پژوهش ها حکايت از وسيع بودن گستر. شناختي و پيشرفت تحصيلي را تعديل مي کند

پس از مرور پژوهش هاي قبلي در جايي هستيم .  تحصيلي و حضور متغيرهاي متعدد در اين عرصه دارد 
که مي توانيم رابطه  بعضي از متغيرهاي مهم و اساسي مانند ويژگي هاي فردي، خانوادگي و فعاليت 

مايليم بدانيم كداميك از اين عالوه براين . تحصيلي دانش آموزان را  با پيشرفت تحصيلي آنان بررسي كنيم
متغيرها پيش بين هاي معناداري براي پيشرفت تحصيلي هستند؟ و آيا جنسيت و تحصيالت مادر نقش 

تعديل كننده براي ساير پيش بين ها را در ارتباط با پيشرفت تحصيلي دارد ؟
روش پژوهش

هدف از اين .ني است طرح پژوهش از پژوهش هاي غير آزمايشي و از نوع  پيش بي. طرح پژوهش
طرح پي بردن به تغييرات متغيرهاي پيش بين مانند جنسيت ، انگيزه پيشرفت ، هوش هيجاني ، درگيري 

کيفيت والديني ، درگيري تحصيلي دانش آموز ، سن و تحصيالت پدر و مادر ، تعداد  فرزندان ، رتبه تولد،
امکانات مدرسه و استفاده از امکانات آموزشي تدريس معلمان ، يادگيري يا درستي انجام تکليف ، جو و 

.بر متغير مالک يا همان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است 
جمعيت مورد مطالعه دانش آموزان پايه سوم نظري با رشته علوم تجربي در .جمعيت و نمونه گيري

سمي آموزش و بنابر آمار ر. و از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران هستند ۸۳_۸۴سال تحصيلي  
نفر دانش آموز در پايه سوم نظري علوم تجربي مشغول به تحصيل ۲۲۷۴۲پرورش شهر تهران ، حدود 

با توجه به جامعه آماري و .نفر دختر مي باشند ۱۵۱۴۸نفر پسر و ۷۵۹۴هستند که از اين تعداد حدود 
نفر آزمودني ۴۱۵اي مشتمل بر مناطق مختلف شهر تهران و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي نمونه 

در کل . انتخاب شد) ۲،۵،۶،۲۰مناطق(از مناطق غرب، مرکز و جنوب شهر تهران) پسر۱۵۴دختر و ۲۶۱(
بررسي ميانگين سني پدران و .استSd)=۳۸/۰(و انحراف معيار معادل ) M=۶۸/۱۶(ميانگين سن نمونه 

سال ۶در هر دو گروه دانش آموزان حدود " بامادران دانش آموزان دختر و پسر نشان مي دهد که تقري
و براي ) M=۳/۴۸(اختالف ميانگين سني بين پدر و مادر وجود دارد و در کل نمونه ميانگين سني پدران 

.است) M=۲/۴۲(مادران 
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در اين پژوهش از سه پرسشنامه براي اندازه گيري متغيرهاي مورد مطالعه .ابزارهاي اندازه گيري
پرسشنامه اطالعات شخصي، تحصيلي و خانوادگي ، پرسشنامه : ت که به ترتيب عبارتند ازاستفاده شده اس

).۱۹۷۰( ٢٤، و پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمانس) ۱۹۹۸( و همکاران ٢٣هوش هيجاني شات
پرسشنامه اطالعات شخصي ، خانوادگي و تحصيلي يک پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس 

با استفاده از اين پرسشنامه . ش و منابع موجود در زمينه پيشرفت تحصيلي تهيه شد مطالعه پيشينه پژوه
با بخش . و خانوادگي و پيشرفت تحصيلي آزمودني ها اندازه گيري مي شود ,متغيرهاي فردي، تحصيلي

ن اول اين پرسشنامه اطالعاتي درباره جنسيت ، سن ، شغل ، ميزان تحصيالت پدر و مادر و تعداد فرزندا
بخش دوم پرسشنامه شامل نمرات درسي دانش آموزان در آخرين نيمسال .خانواده به دست مي آيد 

با بخش دوم پرسشنامه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش. درس به همراه معدل کل است۱۱تحصيلي در 
ال بسته پاسخ است که دربرگيرنده ؤس۱۷بخش سوم پرسشنامه شامل.گيري مي شودآموزان اندازه

در اين پژوهش براي اندازه .ويژگي هاي مدرسه و خانواده است ،العاتي درباره فعاليت هاي تحصيلياط
. استفاده شد) ۱۹۷۰(گيري انگيزه پيشرفت دانش آموزان از مقياس انگيزه پيشرفت هرمانس 

مله ج۲۹ه کرد و پس از تحليل خوشه اي به صورت ماده تهي۹۲مقياس اوليه را شامل ) ۱۹۷۰(هرمانس
ضرايب همبستگي هر ماده را با نمره کل انگيزه ) ۱۹۷۰( هرمانس . ناقص و تکميل کردني درآورد

۵۷/۰الي ۳۰/۰ضرايب همبستگي در دامنه اي بين . پيشرفت محاسبه کرد و آزمون را داراي اعتبار دانست 
) ۱۳۷۹( ومن و عسگري ه. اين مقياس در ايران مورد استفاده پژوهشگران متعددي قرار گرفته است . بود

ماده ۲۹آنها عالوه بر . نفر دانش آموز دبيرستاني به کار بردند ۱۰مقياس را در نمونه اي مشتمل بر 
طالب . دوردنبه دست آ۸۷/۰ماده برابر ۴۰ضريب آلفا براي . ماده به آن اضافه کردند ۱۱پرسشنامه ابتدا 

در ) ۱۳۸۱( لواساني .گزارش كردند۷۴/۰ده برابر با ما۲۹ضريب آلفا را براي ) ۱۳۸۱(پور و همکاران 
، اما محاسبه آلفا در دوربه دست آ۷۱/۰ماده برابر با ۲۹ضريب آلفا براي ابتداانشجويان دپژوهش با 

در تحليل هاي بعدي با محاسبه ضريب و .صورت حذف ماده نشان داد که سه ماده مقياس مناسب نيست
ماده ديگر همبستگي هاي ۳،ماده باقي مانده۲۶کل مقياس مشخص شد که از همبستگي هر ماده با نمره 

ماده مقياس ۲۳با نمره کل مقياس دارند ، لذا پس از حذف اين سه ماده براي ) r=۳۰/۰( به نسبت ضعيف
بر اساس نتايج پژوهش قبلي از در اينجا .به دست آمد۷۸/۰ضريب برابر با " ضريب آلفا محاسبه و مجددا

نفر ۴۱۲براي ضريب آلفاوماده براي اندازه گيري انگيزه پيشرفت دانش آموزان استفاده شد۲۳ياس مق
اي نمونه به دست آمد که ضريب  باال و از هماهنگي با ضريب قبلي بر۷۹/۰ماده برابر با ۲۳دانش آموز و 

.دانشجويان برخوردار است 
آنها . استفاده شد) ۱۹۹۸( ده اي شات و همکاران ما۳۳براي  اندازه گيري هوش هيجاني از  مقياس 

در اين .پوشش مي دهد) ۱۹۹۰(به مفهوم هوش هيجاني منطبق با الگوي سالووي و مايرمقياس معتقدند 
ماده معرف تنظيم هيجان در خود و ۱۰ماده بيانگر ارزيابي و بيان هيجان در خود و ديگران ، ۱۳مقياس 

۹۰/۰ماده برابر با ۳۳ضريب آلفا براي . هيجان در حل مسائل است ماده معرف کاربرد۱۰ديگران و 
پترايدز و .منجر شد ۷۸/۰باز آزمون به ضريب معادل _قابليت اعتماد  از طريق آزمونگزارش کردند و

کردند و نتيجه گرفتند که اين مقياس عامل  بررسييان را بر نمونه اي دانشجومقياس) ۲۰۰۰( ٢٥فارنهام
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پس از تحليل ) ۲۰۰۲(و همکاران٢٦چيهمچنين سيارو. بلکه چند بعدي است. اندازه نمي گيردواحدي را
ماده و ۳۳در اين پژوهش ضريب آلفاي کرانباخ براي . عامل مقياس به يک نتيجه چهار عاملي دست يافتند

.به دست آمدα= ۷۸۷/۰نفر آزمودني برابر با ۴۱۳
ه مقياس ها، يعني پرسشنامه اطالعات ژوهش بعد از تهيبراي اجراي اين پ.روش اجراي پژوهش

۲۲در يک آزمايش مقدماتينگيزه پيشرفت،اشخصي ، خانوادگي و تحصيلي ، مقياس هوش هيجاني و 
از دانش . آنها اجرا شددرباره دختر سال سوم دبيرستان انتخاب شدند و مقياس هاي مذکور اندانش آموز

پس از دريافت پاسخ ها . ندکنال ها ابهام يا پرسشي دارند، مطرح ؤه سآموزان خواسته شد که اگر دربار
بعد از هماهنگي هاي . اصالحات ممکن بر روي مقياس ها انجام شد و ابزارها آماده اجراي نهايي شد 

مدرسه ۸(منطقه آموزشي۴مدرسه از ۱۲معمول با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، با رجوع به 
و انتخاب دو کالس سال سوم دبيرستان در رشته علوم تجربي از هر مدرسه، ) سه پسرانهمدر۴دخترانه و 

ه بکالس درس از دبيرستان هاي پسرانه، مقياس ها ۸کالس درس از دبيرستان هاي دخترانه و ۱۶يعني 
۲۵نفر از دختران و ۴تعداد . پسر دانش آموز ارائه و جمع آوري شد۱۷۹دختر و ۲۶۵صورت گروهي به 

نفر از پسران از همکاري با پژوهشگران اجتناب کردند و پرسشنامه هاي بدون جواب يا ناقص آنها کنار 
پرسشنامه پسران براي تحليل در اختيار پژوهشگران ۱۵۴پرسشنامه دختران و ۲۶۱گذاشته شد و در نهايت 

.قرار گرفت 
مار توصيفي و آمار استنباطي براي تحليل داده هاي پژوهش از روش هاي آ.روش تحليل داده ها

براي بررسي رابطه  بين متغيرهاي پيش بين و متغير مالک پيشرفت تحصيلي از ضرايب .استفاده شد 
همبستگي متناسب با مقياس هاي اندازه گيري و از تحليل رگرسيون چندگانه با روش ورود همزمان و گام 

سنجي مقياس هاي مورد استفاده از ضريب رواندر ضمن براي . به گام و روش سلسله مراتبي استفاده شد
. ال با نمره کل مقياس استفاده شد ؤا و ضريب همبستگي هر سآلف

يافته هاي پژوهش 

در ابتدا براي بررسي . براي استنباط آماري درباره داده هاي پژوهش از تحليل هاي متعدد استفاده شد 
ماتريس ضرايب همبستگي و تحليل هاي رگرسيون با ،رابطه پيش بين ها و متغير مالک پيشرفت تحصيلي

ال پژوهشي که رابطه بين ؤبراي بررسي اين س.ه شدروش همزمان، گام به گام و سلسله مراتبي به گرفت
متغيرهاي فردي، خانوادگي و تحصيلي دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي آنان چگونه است ، از تحليل 

متغير پيش بين و متغير مالک بر ۱۶ولين مرحله ماتريس همبستگي در ا.رگرسيون چندگانه استفاده شد 
ليزرل با توجه به ماهيت متغيرهاي اسمي،طبقه اي . د گرديمحاسبه ) LISREL(اساس نرم افزار ليزرل 

محاسبه مي کند مرتب شده و فاصله اي ضرايب همبستگي پيرسون، باي سريال، پلي سريال و پلي کوريک
ماتريس ۱در جدول شماره .از ضرايب همبستگي بين متغيرها فراهم مي کند و تقريب هاي دقيقي
همبستگي متغيرهاي 

ماتريس همبستگي متغيرهاي پيش بين و متغير مالک پيشرفت تحصيلي.۱جدول

26 .Ciarrochi



>P٭ ۰۱/۰

بستگي نشان مي دهد كه متغير پيشرفت مبررسي ماتريس ه. پيش بين و مالک گزارش شده است 
متغير پيش بين سن دانش آموز ، سن پدر ، سن مادر ، استفاده آموزشي از کتاب و نرم افزار ۵ي با تحصيل

متغير پيشرفت تحصيلي با دو .و درگيري تحصيلي والديني رابطه بسيار ضعيف و نزديک به صفر دارد 
از . دارد ) r=-۱۳/۰(متغير پيش بين تعداد فرزندان و رتبه تولد ضرايب همبستگي منفي و نزديک به هم

لذا به نظر مي رسد اين . دارند )r=۸۱/۰(طرف ديگر دو متغير پيش بين مذکور با همديگر رابطه بسيار قوي
بيشترين .دو متغير با يکديگر رابطه خطي داشته باشند و بايد فرض همخطي بودن درباره آنها بررسي شود 

و انگيزه پيشرفت با متغير ،درستي تکليفضرايب همبستگي بين متغيرهاي پيش بين جنسيت، يادگيري، 
> ۰۱/۰pهمگي اين ضرايب در سطح . مشاهده مي شود۳۵/۰و ۴۲/۰، ۴۶/۰مالک به ترتيب ضرايب 

متغير سن مادر و پدر با همديگر ضريب همبستگي بااليي را نشان مي دهند، .عنادار گزارش شده اند م
)۷۴/۰=r (

خطي بودن درباره آنها نيز بايد بررسي ز همين رو فرض هما. معنادار است>۰۰۱/۰pکه در سطح

ها و پاکسازي داده ها خطي بودن پيش بينقبل از اجراي تحليل رگرسيون نهايي بايد از وضعيت هم.شود

متغير پيش بين بر روي متغير مالک پيشرفت ۱۶تحليل رگرسيون با ,ين روااز ؛مي شداطمينان حاصل 

نتايج تحليل رگرسيون براي دو متغير رتبه .رسي همخطي بودن چندگانه اجرا شد تحصيلي و با فرمان بر

سطح . تولد و تعداد فرزندان دو متغير سن مادر و سن پدر حاکي از حادث شدن همخطي بودن است 

شاخص عامل تورم واريانس . است ۴۰/۰و ۳۷/۰، ۲۵/۰، ۲۰/۰متغير به ترتيب برابر با تحمل براي چهار 

بر اساس شاخص هاي به دست آمده . است ۴۷/۲و ۶۶/۲، ۹/۳، ۸/۴به ترتيب برابر با هار متغير براي چ

و نتايج ماتريس همبستگي مي توان نتيجه گرفت که دو متغير رتبه تولد و تعداد فرزندان و سن مادر و سن 

در . ي را حذف کرد پدر با همديگر همپوشي دارند و از همديگر مستقل نيستند، لذا از هر جفت بايد يک

متغير پيش بين ۱۴در مرحله بعد تحليل رگرسيون با .حذف رتبه تولد و سن مادر اقدام شد به نتيجه نسبت 

در اين مرحله بايد . د گرديبر روي متغير مالک پيشرفت تحصيلي با فرمان بررسي پرت افتاده ها اجرا 



تحليل رگرسيون با ورود همزمان .مطمئن مي شديم نسبت به پاکسازي داده ها از پرت افتاده هاي اجتماعي 

۲اين فرمان در . انحراف معيار از ميانگين اجرا شد ۳متغير پيش بين با فرمان شناسايي افراد با فاصله ۱۴

تحليل رگرسيون پيشرفت تحصيلي با ۲در جدول .آزمودني با نمره پرت افتاده شد ۲نوبت منجر به حذف 

.ه ها گزارش شده استفرمان تشخيص پرت افتاد

خالصه .۲جدول

تحليل رگرسيون 

حصيلي با پيشرفت ت

فرمان تشخيص پرت 

افتاده ها

نمره ۲با حذف 

) SE(و کاهش خطاي معيار برآورد 2Rو Rپرت افتاده در نوبت دوم تحليل رگرسيون شاهد افزايش 

۳۸متغير پيش بين مي توان حدود ۱۴مشخص مي شود که با حضور همزمان ۲از نتايج جدول . هستيم 

در ادامه براي شناسايي متغيرهايي که بيشترين همبستگي . رات پيشرفت تحصيلي را تبيين کرد درصد تغيي

ورود متغيرها ،در روش گام به گام. را با متغير مالک دارند از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد 

رتبه با متغير اولين متغير بر اساس باالترين ضريب همبستگي صفر م. خارج از اختيار پژوهشگر است 

مالک وارد تحليل مي شود ، سپس ساير پيش بين ها بر حسب ضريب همبستگي تفکيکي يا نيمه تفکيکي 

خالصه تحليل رگرسيون گام به گام ۳در جدول شماره ). ۱۳۷۶سرمد و همکاران ، ( وارد تحليل مي شوند

.متغير پيش بين آمده است ۶پيشرفت تحصيلي بر حسب 

ليل رگرسيون گام به گام پيشرفت تحصيليخالصه تح.۳جدول

متغير وارد شده۶برحسب 

P 2,1df Se FD 2RD 2R R
نام متغير 
واردشده

هاي گام
ورود

۰۰۱/۰ ۱و۴۰۵ ۹۴/۱ ۳۵/۸۲ ۱۶۹/۰ ۱۶۹/۰ ۴۱۱/۰
درستي 
تکليف

۱

۰۰۱/۰ ۱و۴۰۴ ۷۸/۱ ۵۰/۷۷ ۱۳۴/۰ ۳۰۳/۰ ۵۵۰/۰ جنسيت ۲

۰۰۱/۰ ۱و۴۰۳ ۷۴/۱ ۷۲/۱۸ ۰۳۱/۰ ۳۳۴/۰ ۵۷۸/۰
تحصيالت 

مادر
۳

۰۰۱/۰ ۱و۴۰۲ ۷۲/۱ ۵۴/۱۱ ۰۱۹/۰ ۳۵۲/۰ ۵۹۴/۰
انگيزه 

پيشرفت
۴

۰۱۱/۰ ۱و۴۰۱ ۷۰/۱ ۵۳/۶ ۰۱۰/۰ ۳۶۳/۰ ۶۰۲/۰ سن ۵

حذف 
پرت 

افتاده ها
P F Se

2R
تعديل 

شده

2R R
نوبت 
تحليل

______ ۰۰۰۱/۰ ۵۱/۱۶ ۷۸۱/۱ ۳۴۷/۰ ۳۷۰/۰ ۶۰۸/۰ ۱

۲ ۰۰۰۱/ ۲۵/۱۷ ۷۰۲/۱ ۳۵۹/۰ ۳۸۱/۰ ۶۱۷/۰ ۲



۰۱۸/۰ ۱و۴۰۰ ۶۹/۱ ۶۴/۵ ۰۰۹/۰ ۳۷۲/۰ ۶۱۰/۰
درگيري 
والديني

۶

درصد تغييرات پيشرفت تحصيلي ۳۷پيش بين همچنان مي توان   ۶نشان مي دهد که با       ۳داده هاي جدول  

بيـشترين نمـو   . محاسـبه شـده اسـت    2RDدر هر مرتبه با ورود متغير جديد نمو واريـانس       . را بيان کرد    

کمتـرين نمـو   . شـاهد هـستيم   ) ۱۳۴/۰(و جنسيت )  ۱۶۹/۰(ا با ورود پيش بين درستي تکليف  واريانس ر 

در هر مرتبه نشان مي دهد کـه کليـه نمـو    FDمحاسبه . محاسبه شده است ) FD( تغيير Fواريانس با  

> p ۰۲/۰ناي دو مرتبه آخر که آنها نيز در سطحه استثب.ستامعنادار > p ۰۰۱/۰واريانس ها در سطح 

.معنادار هستند

ال پژوهش که آيا جنسيت و سطح تحصيالت مادر نقش تعديل کننـدگي در        ؤدامه براي بررسي اين س    ادر  

رابطه با ساير پيش بين ها با پيشرفت تحصيلي دانش آمـوزان دارد ، از تحليـل رگرسـيون سلـسله مراتبـي            

اول متغيرهـاي پـيش بـين و سـپس     راي بررسي اثر تعديل کنندگي متغيرهـا بايـد در مرتبـه      ب. استفاده شد   

۴در جـدول شـماره      ). ۱۳۷۸سـرمد ،    ( متغيرهاي تعديل کننده و سپس اثر متقابل آنها وارد تحليل شـود             

.خالصه تحليل رگرسيون سلسله مراتبي گزارش شده است

تعديل کنندگي جنسيت و تحصيلي براي بررسي اثرتحليل رگرسيون سلسله مراتبي پيشرفت.۴جدول

تحصيالت مادر

P 2,1df FD 2RD SE 2R R متغيرها
مراتب 

تحليل

۰۰۱/۰ ۴و۴۰۴ ۰۸/۲۹ ۲۲۴/۰ ۸۸/۱ ۲۲۴/۰ ۴/۰ پيش بين۴ ۱

۰۰۱/۰ ۲و۴۰۲ ۴۲/۴۷ ۱۴۸/۰ ۶۹/۱ ۳۷۲/۰ ۶۱۰/۰ تعديل کننده۲ ۲

۰۳۰/۰ ۸و۳۹۴ ۱۵/۲ ۰۲۶/۰ ۶۷/۱ ۳۹۸/۰ ۶۳۰/۰ اثر متقابل۸ ۳

در هر سه مرتبه معنادار است و ورود ) 2RD(مالحظه جدول فوق بيانگر آن است که نمو واريانس 

هر چند کمترين تغيير ؛خطاي معيار برآورد شده استو کاهش2Rمتغيرها در هر مرتبه منجر به افزايش 

۵در جدول .را در مرتبه سوم با ورود اثرات متقابل متغيرهاي پيش بين و تعديل کننده ها شاهد هستيم 

ضرايب رگرسيون سلسله مراتبي گزارش مي شود ، در اين جدول فقط ضرايب معنادار اثرهاي اصلي و 

.متقابل بيان شده است 



ضرايب معنادار رگرسيون سلسله مراتبي پيشرفت تحصيلي براي اثر تعديل کنندگي جنسيت و سطح .۵جدول

تحصيالت مادر
tسطح معناداري  t β b متغيرهاي معنادار مراتب

۰۰۱/۰

۰۰۱/۰

۰۰۳/۰

۱۵/۴

۳۶/۷

۰۱/۳-

۲۲/۰

۳۶/۰

۱۴/۰-

۰۵۷/۰

۲۲۶/۰

۰۹۱/۰-

انگيزه پيشرفت

درستي تکليف

يدرگيري والدين

۱

۰۰۱/۰

۰۰۱/۰

۰۲۰/۰

۰۱۴/۰

۰۰۱/۰

۰۰۱/۰

۷۶/۳

۰۳/۸

۳۳/۲-

۴۷/۲

۸۹/۷

۱۴/۵

۱۷/۰

۳۶/۰

۱۰/۰-

۰۹/۰

۳۲/۰

۲۱/۰

۰۴۴/۰

۲۲۲/۰

۰۶۵/۰-

۵۷۴/۰

۷۱۶/۰

۳۱۰/۰

انگيزه پيشرفت

درستي تکليف

درگيري والديني

سن دانش آموز

جنسيت

تحصيالت مادر

۲

۰۳۲/۰

۰۳۰/۰

۰۳۳/۰

۱۵/۲

۱۷/۲-

۱۳/۲-

۲۱/۰

۳۳/۴-

۶۹/۰-

۲۷۴/۱

۵۷۲/۰-

۰۴۱/۰-

سن دانش آموز

اثرتعامل جنس درسن

اثرتعامل تحصيالت مادر در 

درگيري والديني

۳

با توجه به ضرايب معنادار به دست آمده مي توان اظهار کرد که متغير جنسيت اثر تعديل کنندگي براي 
متغير تحصيالت مادر اثر تعديل کنندگي سن دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي دارد ، هم چنين 

.براي درگيري والديني در ارتباط با پيشرفت دارد

بحث و نتيجه گيري 
در پژوهش حاضر براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم رشته علوم تجربي 

رهاي مهم پيش تعدادي از متغيشدتالش ،براساس پيشينه پژوهش و مفهوم سازي هاي روانشناسي تربيتي
پيش بين اندازه گيري و وارد پژوهش شدند متغير ۱۶،اساساينبر. شودبين شناسايي و اندازه گيري 

پيش بين با ضرايب ۶تحليل هاي رگرسيون با روش ورود همزمان و گام به گام منجر به شناسايي .
يزه پيشرفت ، درگيري والديني و معنادار شد که عبارتند از جنسيت ، تحصيالت مادر ، درستي تکليف ، انگ

تحليل رگرسيون همزمان فقط ضريب معنادار را براي درستي انجام تکليف نشان داد و دو .سن دانش آموز 
در تحليل رگرسيون گام به گام درستي انجام تکليف در اولين گام . سازه ديگر ضرايب معناداري نداشتند 

سازه درستي انجام . تغييرات پيشرفت تحصيلي را تبيين کرد درصد ۱۷وارد معادله شد و به تنهايي حدود 
تکليف انتظار پژوهشگران را برآورده ساخت ، زيرا در اين سازه درک و اطمينان دانش آموز از درستي 
انجام تکليف درسي  نهفته است و به معناي فعاليت تحصيلي است که به درستي و به دور از ترديد و شک 

) ۱۹۹۹( نتايج پژوهش هاي کوپر و همکاران يافته حاضر با ،به همين دليل. ده باشدو يا فريبکاري رخ دا
زيرا اين پژوهشگران بر اهميت چگونگي انجام . مطابقت دارد ) ۲۰۰۲( و تراتوين و همکاران 

هاي خود نشان دادند که هر نوع انجام تکليفي منجر به پيشرفت آنها در پژوهش. کيد کرده اند أــتتکليف
و برخالف خواست ،براي نمونه تکاليف بيش از اندازه تعيين شده از سوي معلم. تحصيلي نمي شود 

تنها انجام تکليفي اثر مثبت به جاي مي گذارد که منجر . رابطه منفي با پيشرفت تحصيلي دارد ،دانش آموز
وهش حاضر آن است که به از يافته هاي مهم پژ،بنابراين.به يادگيري و مبتني بر رغبت دانش آموز باشد 



جو کنيم که از و جاي آنکه بر ساعات يا فراواني انجام تکليف اصرار ورزيم ، راه ها و تدابيري را جست
که در پژوهش فعلي اشتتوجه دبايد.دانش آموز مطمئن شويم صحت و درستي انجام تکليف از طرف 

ود که بr=۴۲/۰يشرفت تحصيلي برابر باپضريب همبستگي صفر مرتبه يادگيري و درستي انجام تکليف با
پس ما در مقام .باال در ماتريس همبستگي موجود در پژوهش محسوب مي شود " از ضريب هاي نسبتا

برجسته کردن سهم فعاليت آزمودني بيراه نرفته ايم ، بلکه اهميت فعاليت درست و مبتني بر رغبت 
.آزمودني را نشان داده ايم 

دارد ، مشارکت ) ۱۳۸۳( حاضر که هماهنگي با پژوهش امين زاده و سرمد از يافته هاي پژوهش 
اين پژوهشگران که سهم متغيرهاي . معنادار تحصيالت مادر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است 

متعددي را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته رياضي بررسي كردند ، از ميان اين متغيرها فقط بر 
آنها اضافه کردند . غير کنترل و سطح تحصيالت مادر به منزله تعديل کننده تاکيد کردند هوش در مقام مت

در اين پژوهش .که با حذف متغير هوش مقدار انجام تکليف رابطه معناداري را با پيشرفت تحصيلي دارد
در  فقط و تحصيالت پدر و ما،از ميان متغيرهاي خانوادگي از قبيل سن پدر و مادر ، تعداد فرزندان

اين يافته حاکي از اهميت نقش آموزش . تحصيالت مادر  به صورت معناداري وارد معادله رگرسيون شد 
يافتگي و تحصيالت عالي مادر در پيشرفت تحصيلي فرزند است که حتي از نقش تحصيالت پدر افزون تر 

يدي روا داشته نمي در اهميت آن ترد) ۱۳۸۳( است و در پژوهش حاضر و پژوهش امين زاده و سرمد 
دراين پژوهش تحصيالت مادر نقش تعديل کنندگي براي درگيري والديني در امر تحصيل و . شود 

. جنسيت نقش تعديل کنندگي براي سن دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد 
ت دانشگاهي دارند ، در امر بررسي نمرات نشان مي دهد که مادراني که تحصيالت باالي ديپلم يا تحصيال

يعني فرزندان خود را رد امر تحصيل بيشتر تشويق و حمايت . تحصيل فرزندان خود درگيري بيشتري دارند
مي کنند ، فضاي خانواده را براي تحصيل فرزندان خود آرام و هماهنگ مي کنند و از فرزندان خود انتظار 

همين طور بررسي نمرات معلوم مي کند که هرچند با .بيشتري براي موفقيت و پيشرفت در تحصيل دارند
جنسيت در مقام متغير تعديل کننده نقش دارد، ليکن افزايش سن شاهد پيشرفت تحصيلي بيشتري هستيم، 

.را دختران با سن بيشتر از پيشرفت تحصيلي باالتري نسبت به گروه هاي ديگر برخوردارندزي
نسيت ، متغير انگيزه پيشرفت در پژوهش حاضر ضريب عالوه بر دو متغير تحصيالت مادر و ج

حتي ضريب همبستگي صفر . معناداري را در کنار ساير متغيرهاي پيش بين با پيشرفت تحصيلي نشان داد 
معنادار بودن جنسيت و . )> ۰۰۱/۰Pوr=۳۵/۰(مرتبه آن با پيشرفت تحصيلي درخور توجه معنادار بود، 

جگدي . مطابقت دارد ) ۱۹۹۷( و جگدي و همکاران ) ۱۹۹۴( وهش جگدي انگيزه پيشرفت با نتايج پژ
در پژوهش با دانش آموزان نيجريه اي نتيجه گرفت که جنسيت و انگيزه پيشرفت دو متغير معنادار در 

از طرفي سن دانش آموزان و درگيري والديني به منزله پيش .رابطه با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است 
اما بايد بپذيريم که اين دو پيش بين هاي . ا ضرايب معنادار در معادله رگرسيون وارد شدند بين هايي ب

هر دوي آنها با پيشرفت ةضريب همبستگي صفر مرتب. قوي و يا به صورت مسقل مورد اتکايي نيستند 
آخرين گام در تحليل رگرسيون گام به گام اين دو متغير در . تحصيلي غيرمعنادار و نزديک به صفر است 

تحليلهاي رگرسيون سلسله . افزايش دهند ۰۲/۰را حدود 2Rها وارد معادله شدند و تنها توانستند که
مراتبي نشان داد که متغير جنسيت تعديل کننده سن و متغير تحصيالت مادر تعديل کننده درگيري والديني 

ديل کنندگي پيش بين هاي ديگر داراي معنا مي شوند و همان پس اين دو پيش بين با اتکا بر اثر تع. است 
طور که نشان داديم حضور مادراني با تحصيالت باال و درگيري تحصيلي والديني بيشتر و حضور دانش 



آموز دختر با سن بيشتر در ارتباط با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ورود اين دو را براي معادله رگرسيون 
نتايج با پژوهش هاي قبلي سازگاري دارد ، زيرا در پژوهش هاي قبلي هم بر روابط اين.مهيا مي سازد 

تعاملي سازه هاي درگيري والديني يا حمايت و انتظار والديني با ساير متغيرها در تبيين پيشرفت تحصيلي 
مي گيرد که نتيجه " صريحا) ۱۹۹۷( مائو ) . ۲۰۰۱، مارچانت و همکاران ، ۱۹۹۷مائو ، ( تاکيد مي شود

درگيري والديني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را بايد با سطح سن و تحول آنها در نظر گرفت و چه 
ثير و اهميت بيشتري در پيشرفت تحصيلي أــتبسا درگيري تحصيلي والديني در سطوح ابتدايي مدرسه 

نتيجه گرفتند که سازه درگيري ) ۲۰۰۲( دا و همکاران پنهمين طور گونزالس . دانش آموزان داشته باشد 
والديني رابطه غير مستقيمي با پيشرفت تحصيلي دارد و ارتباط مستقيم آن با پيشرفت تحصيلي فاقد 

.معناداري و اهميت است 

بعضي پژوهش هاي قبلي مانند . بود، هوش هيجانيگرفتاز ديگر متغيرهايي که مورد مطالعه قرار 

( و پترايدز و همکاران ) ۲۰۰۴( ، پارکر و همکاران ) ۲۰۰۲( و آرسنيو ، گومارا ) ۱۳۸۲( يوسفي و خير 

بر اهميت و معناداري هيجان ها ، تنظيم هيجاني و هوش هيجاني در پيشرفت تحصيلي دانش ) ۲۰۰۴

آموزان تاکيد داشتند ، اما در پژوهش حاضر ضريب هوش هيجاني براي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 

۲۰/۰r(بته ضريب همبستگي صفر مرتبه آن با پيشرفت تحصيلي برابر با ال.معنادار نبود و در )= 

هوش هيجاني از ميان متغيرهاي مورد مطالعه همبستگي درخور توجهي را . معنادار بود ) >۰۰۱/۰P(سطح

۴۷/۰r(با انگيزه پيشرفت  نشان داد که در ماتريس ضرايب از باالترين ضريب ها در بين متغيرها ) = 

و دليل احتمالي آن را بايد در ساخت و زير بناي مشترک انفعالي اين دو مفهوم جست. ب مي شود محسو

از ميان اين دو متغير ,با اين وصف. هر دو مفهوم با تنظيم انگيزه و هيجان هاي فرد ارتباط دارند . جو کرد 

.يلي به دست آورد انگيزشي و هيجاني فقط انگيزه پيشرفت ضريب معناداري در تبيين پيشرفت تحص

هر که پژوهش حاضر را مرور کند ، حداقل به يک پيشنهاد دست خواهد يافت و آن پيشنهادي براي 

اين پژوهش بر نظارت و چگونگي و درستي انجام تکليف درسي دانش آموزان از سوي . معلمان است 

کاليف درسي مبتني بر رغبت که انجام تندنديشبيکيد مي کند و از آنها مي خواهد تدابيري أــتمعلمان 

دانش آموزاني در تحصيل موفق تر خواهند بود که بر اساس يک نظارت دروني از درستي . آزمودني باشد 

اين پژوهش معلمان را به تعيين تکاليف متعدد و طوالني مدت توصيه . انجام تکليف خود مطمئن باشند 

ي انجام تکليف از سوي دانش آموزان بيشتر از گذشته از چگونگکهبلکه به آنها پيشنهاد مي کند. نمي کند 

پيشنهاد ديگر اين پژوهش ارائه آموزش هايي براي افزايش انگيزه پيشرفت و تنظيم انگيزه .مطلع گردند 

مادران . پيشنهاد سوم ارائه آموزش هايي براي مادران است . هاي دروني دانش آموزان براي تحصيل است 

بت و راهکارهاي مناسب تري براي حمايت و تشويق و ياري فرزندان خود تحصيل کرده نگرش هاي مث

و حمايت ها و ياري ها را ، با ارائه آموزش هاي مرتبط مي توان اين نگرش ها، راهکارها. در اختيار دارند

. براي مادران در سطوح تحصيلي پايين تر تدارک ديد
مآخذ

۸، مجله روانشناسي . "رابطه پيشرفت تحصيلي با فعاليت هاي بعد از مدرسه") .۱۳۸۳( امين زاده ، انوشه و سرمد ، زهره 
 )۳ ( ،۲۹۴ -۳۱۲.



پژوهش هاي روان شناختي . "تمايزات مفهومي و راهبردي: متغيرهاي تعديل کننده و واسطه اي ") .۱۳۷۸( سرمد ، زهره 
 ،۵)۴_۳ (،۶۳-۸۲.

. آگاه تهران.روش هاي تحقيق در علوم رفتاري.) ۱۳۷۶( حجازي، الهه ؛بازرگان ، عباس؛سرمد، زهره
.۱۳۸۱( مولوي ، حسين ؛نوري ، ابوالقاسم؛طالب پور ، اکبر ثير آموزش شناختي بر مسند مهارگذاري، انگيزه أــت") 

.۲۹-۱۸، )۲۱(۶، مجله روانشناسي ."پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاهد
بررسي رابطه متغيرهاي فردي با ميزان اضطراب رايانه دانشجويان دوره کارشناسي ") .۱۳۸۱( غالمعلي لواساني ، مسعود 

.۱۳۳-۱۰۹، ) ۲( ۳۲، مجله روانشناسي و علوم تربيتي. "دانشگاه تهران
.۱۳۷۹( هومن  ، حيدرعلي ، عسگري ، علي  پژوهش هاي روان . "تهيه و استاندارد کردن آزمون انگيزه پيشرفت") 

.۳۲-۹، ) ۱_۲( ۶، شناختي
۳۹-۱۹،) ۱_۲(۱۰، نشريه علوم تربيتي. "بررسي مدل هاي علي پيشرفت تحصيلي") .۱۳۶۶( هومن، حيدر علي 

بررسي رابطه استدالل صوري، آگاهي عاطفي و پيشرفت تحصيلي در گروهي از ") .۱۳۸۲( يوسفي ، فريده ، خير ، محمد 
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