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 انجام شد.   رازیش یهارستان یدب نوجوانان ی کارآمد خود و ینییتع خود رابطهبررسی  حاضر با هدف

  ل یتحص  به  مشغول  یرستانیدب  آموزان  دانش  شامل   یآمار  جامعه.  بود  یهمبستگ  نوع  از  حاضر  پژوهش   روش  :پژوهش  روش
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 راز یش یهارستان یدب نوجوانان ی کارآمد  خود و  ینییتع خود  رابطه یبررس

 : مقدمه

 مسئول و  کارآمد سالم، هایتربیت انسان  و فرد  جانبه  همه  رشد برای  زمینه  ایجاد پرورش  و  آموزش مهم  وظایف و  اهداف از  یکی

 در کشور، آموزشی نظام اساسی رکن عنوان به آموزاندانش آنجایی که است. از اجتماعی و فردی  زندگی در نقش ایفای برای

و   باروری تربیتی، و آموزشی لحاظ از  جامعه از قشر این  به توجه  دارند، یاژهیو جایگاه و آموزشی نقش نظام اهداف به دستیابی

عوامل در تبیین    نیتریو اصل  نیترامروزه یکی از مهم.  گرددیم موجب را جامعه تربیتی و آموزشی نظام بیشتر چه هر شکوفایی

 به  فرد که  شودیم موجب  ی درونیزه یانگ یواسطه  به . خودکارآمدیشودیباورهای خودکارآمدی محسوب م  ،انسانی  یرفتارها

و  جنب  به را  فرد نامرئی معلمی یابد. طبیعت هم چون دست خود  کارآمدی به باورهای و کند تالش  محیط  در  طور خودانگیخته

 افراد باورهای که  است معتقد 1(. بندورا 1) آشکار سازد متفاوت و متنوع مراحل  در  را  مختلف تحول  هایظرفیت تا داردیموا  جوش 

 هااسترس  مقابل در بال خودکارآمدی دارای  افراد و هستند ی کنندهنیبشیپ  نیتریقورفتار،   انجام  برای هاآن  خودکارآمدی و

در(2)   شودیم بیشتر هاآن   شدن موفق احتمال و کنندیم آرامش احساس و شوندی نم برانگیخته خیلی  که افرادی مقابل . 

 (. 3بیایند ) کنار هااسترسبا  توانندینم دارند، کمی خودکارآمدی

ی متفاوت  هاتیموقعبا    کنار آمدنی به صورت باورهای شخص در مورد توانایی  پزشکروانی و  شناسروان خودکارآمدی در فرهنگ  

لزم به منظور   اقداماتیک مجموعه از    زیآمتیموفقبه منظور انجام   شی هاییتواناتعریف شده است و منظور از آن، ارزیابی فرد از  

ی قوی میزان دستیابی به هدف نهایی بوده و  هاکنندهی  نیبشی پ (. در حقیقت باورهای خودکارآمدی،  4دستیابی به هدف است )

نیز  کورت و همکاران  .  (5)  شوندیمهای کارگزاری شخصی، در جهت اعمال کنترل در نظر گرفته  مکانیزم  نیترمهم به عنوان  

این رو خودکارآمدی ارتباط زیادی با  مبتنی است و از  اشیفردکه باورهای خودکارآمدی بر ادراکات شخص از عملکرد   ندمعتقد

 به و معین یهاتیفعال دادن انجام در آنان توانایی درباره افراد خاص عقاید به یطور ضمن به کارآمدی (. خود6عملکرد دارد )

 یکیکه   کندیم بیاندر این باره    2پرز  .دارد اشاره زندگی ماهرانه کنترل یا و مشخص حیطه  در نظر نتایج مورد به دستیابی منظور

 ینیبشیپ  و  تبیین  در  را  خودکارآمدی باورهای اهمیت  3پاجارز.  (7)  است تنظیمی خود رفتار کنترل هایمکانیزم  نیترمهم  از

توسعه و  جسمی سالمت خودکنترلی، حس تقویت ،هاجانیه و  عواطف بر تأثیر عملکردها،  پشتکار، و  تالش ی،احرفه  روانی، 

 .(8)  داندی م برانگیز چالش اهداف و انتخاب مناسب راهکارهای انتخاب شکست، مقابل در مناسب واکنش

دانشگاهی قرار داد، عالقه زیادی    یهارشته آمریکایی خود را در کنار سایر    یشناسروان با شروع قرن بیستم زمانی که     4مفهوم خود 

هم    یشناختروانمهم و اساسی    موضوعاتبه خود و باورهایی خود به وجود آمد. در حال حاضر توجه به خود به عنوان یکی از  

 .(2)  دارند  یمیخودتنظهستند و نیروی    6دارای نوعی » نظام خود«  هاانسان است که    معتقد  5چنان رو به افزایش است. بندورا 

داشته و بر سرنوشت خود نقش    یخودکنترلبر افکار، احساسات و رفتارهای    توانندیم  یمیخودتنظچنان چه توسط این نیروی  

.  کند یمرا تسهیل    اهداف ، که شناسایی و پیگیری شخصی  شخصی  ی هاییتواناو    هاشیگرا  7ایفا کنند. خود تعیینی  یاکنندهنییتع

اعمال فرد    کننده نییتع  ها انتخابو ظرفیت انتخاب در عمل شخصی ) که آن    یریگمیتصمشخصی، اختیار،    یهاشیگرابازتاب  

از    اندعبارتکه    اندمشترک . تمام تعاریف اصلی از خود تعیینی در چند چیز  باشند یمهستند( برای پیشرفت در اهداف با ارزش  

 
1 Bandura 
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3- Pajares 
4 -self 
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7 -self - Determination 
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نظریه خود تعیینی به درک   کهآن تأکید دارند. با توجه به    هاداده»انتخاب کنترل و آزادی « به عالوه همگی بر عمل و برون  

 طبق .پردازدیم محتویات اهداف افراد یا به عبارت دیگر به چیستی اهداف و دلیل افراد در دنبال کردن اهداف یا همان چرایی 

. است ارتباط و شایستگی خودمختاری،  قبیل  از یشناختروان نیازهای برآوردن گرو در سالم، رفتار گری، تعیین خود نظریه

 یااندازه تا  اگر اما نمود؛ خواهند عمل خوبی به و کرده  رشد مؤثر  طور به افراد  شوند، ارضا مداوم طور به حدودی تا نیازها چنانچه

 (. 9) شد خواهند بهینه عملکرد عدم و ناهنجاری شاهد اشخاص بیشتری احتمال به شود، جلوگیری نیازها این ارضا از

 جانبههمه  رشد برای زمینه ایجاد پرورش  و آموزش مهم وظایف و اهداف از یکی  که است جهت  آن از پژوهش این  ضرورت و اهمیت

 به  آموزاندانش آنجایی که است. از اجتماعی و فردی زندگی در نقش ایفای برای مسئول و کارآمد سالم، یهاانسانتربیت  و فرد

 از قشر این به توجه دارند، اییژهو جایگاه و آموزشی نقش نظام اهداف به دستیابی در کشور، آموزشی نظام اساسی رکن عنوان

  ی خودکارآمدگردد.  می موجب را  جامعه تربیتی  و  آموزشی  نظام بیشتر  چه  هر و شکوفایی باروری تربیتی، و  آموزشی  لحاظ از جامعه

منفی   پیامدهای و موانع وجود با حتی بال خودکارآمدی با . افرادبرخوردار است  زیادی  تیاز اهم  انیو مرب  شناسانروان   نیدر ب

 کمبود هاآندهند.  ادامه  خود  راه بهتر به و بیایند کنار هاناامیدی و هاناکامی با هستند قادر هاداشت. آن  خواهند زیادی پشتکار

 یهات یموقع به رویکردشان همچنین افراد . اینکنندیم قلمداد موقتی ینینشعقب  یک عنوان  به بلکه پایانی نتیجه عنوان به  نه را

 افراد واقع کنند. در عملکردشان مهار شروع  از  قبل را  هااسترس بود  خواهند قادر هاآن  و  است کردن عمل با اطمینان  استرس  پر

 دارای  افراد با مقایسه در بال خودکارآمدی دارای افراد  (.10ندارند ) را افسردگی و استرس به نسبت یریپذب یآس خودکارآمد

 نندیگزیمبر   را تربزرگ  اهداف ،کنندی م انتخاب است، بیشتر  تالش  متضمن  که  را  برانگیزتر  تکالیف چالش پایین، خودکارآمدی

 یمندعالقه تکالیف، انجام (. در11دارند ) بهتری  نتیجه عملکرد در و دهندیم نشان خود  از اهداف آن به  نسبت بیشتری پایداری و

 را تجربه  کمتری افسردگی و  اضطراب  برخوردارند. یعنی بهتری خلق و خوی  از  و دهندیم خود نشان از  بیشتری  درگیری  و

(.  12بیایند ) کنار ناامیدکننده، و  فشارزا یهاتیموقعبا   توانندی م بیشتر و  برخوردارند بهتری  روانی سالمت  از  مجموع  در  و کنندیم

 را کاهش شکست از ترس بال هستند. کارآمدی جدید یهاتی موقع دنبال به فعالنه و نه تهدید نندیبیم چالش را مشکالت هاآن 

 .  ابدییم سرعت بهبود به شکست از بعد افراد این  یشده تضعیف اعتماد دلیل همین به دهدیم

 که  است متمرکز مسئله این بری  تعیین خودیکی از متغیرهایی که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است خود تعیینی است.  

 عملکرد کیفیت و بهزیستی و افراد  آغازگری   و اراده حس بازدارنده یا و کنندهل یتسه تواندیم فرهنگی و اجتماعی عوامل چگونه

 صورتی در دادند نشان و نمودند حمایت گری نییتع خود نظریه از خود پژوهش در 1تاکاچ  و یورت یشیل دینجر،(. 9) باشد آنان

 یهات یفعال در شرکت و درگیری  شایستگی، احساس هاآن  کند،  حمایت هاآن  خودمختاری  از آموزان دانش یادگیری محیط  که

 اهداف  تحقق برای مفیدی وسیله  را درسی تکالیف  تکمیل آموزان دانش اگر.  داشت خواهند بیشتری  تحصیلی پیشرفت و کالس

 از بنابراین و  داشت خواهند بیشتری تمرکز و  دقت تکالیف، انجام و  مطالعه حین در  و بود خواهند ترزهیانگ با بدانند، خود  آتی

 .  (13) کرد خواهند استفاده یمؤثرتر نحو  به دهی نظم خود راهبردهای

معلمان و والدین با توجه به مطالب مذکور دارای    لهیوسبهان دارای خودکار آمدی  آموزدانشدر    یخودمختار  یهامهارتپرورش  

ن امکا  یخودمختارچنان چه همکاری لزم بین معلمان و والدین وجود داشته باشد تالش برای ترویج    . باشدیماهمیت فراوان  

  ها آندر زندگی و عملکرد تحصیلی    یادهیعدمشکالت    یخودمختاردر صورت عدم وجود    بیشتری برای موفقیت خواهد داشت.

 نه یدر زم  انآموزدانشبه منظور کمک به    ی ودکار آمدو خ  یخودمختار  ی هامهارت  یلزوم بررس  نیبنابرابه وجود خواهد آمد.  

 
1 - Dincer, Yesilyurt, Takkac 



 راز یش یهارستان یدب نوجوانان ی کارآمد  خود و  ینییتع خود  رابطه یبررس

ا ارتقا  از اهمیت وضرورت بالیی برخوردار است.  یلزم و ضرور  ها ی توانمند  نیآموزش و  پژوهش حاضر   اساس   نیا  بر  بوده و 

 .  .شد انجام رازیش یهارستانیدب نوجوانان  یکارآمد خود و ینییتع خود رابطه یبررس هدف  با حاضر پژوهش

 : باشدمی شرح بدین پژوهش این با مرتبط هایپیشینه  از برخی شده، ذکر ادبیات به  توجه با

 شتر یب  یداریمعنبه طور    بیافراد بدون آس  ی گر  نییتع  خود  یی دادند که توانا  نشان   ی فیشر  و  ینور  د یس  خانزاده،   نیحس  ، یشجاع 

 ب ی افراد با آس  یگر  نییتع خود  یی توانا  نیکه ب  ذکر است  انی است. شا   یی نایو ب  ییشنوا  بیافراد با آس  یگر  نییتع  خود  ییاز توانا

  بیافراد بدون آس  یگر  نییتع  خود  یی نشان داد که توانا  انس یوار  ل یتحل  جیمشاهده نشد. نتا   یداریمعنتفاوت    یینایو ب  ییشنوا

  ی داریمعنبه طور    یینایو ب   ییشنوا  بینسبت به افراد با آس  یشناختروان  یتوانمندسازو    یاستقالل رفتار  ی هااسیمقدر خرده  

  یداریمعنتفاوت    یینایو ب  ییشنوا  بیافراد با آس  ن یب  یگر  نییتع  خود  ییتوانا  ی هااسیمقاز خرده    ک یچیهدر    نیبالتر بود. همچن

 مشاهده نشد. 

محمدزاده  یحسن  قیتحق  جینتا آموزش    و  داد  آموزش  ،یخودمختار  یحام  طیمح  کیدر    یبدن ت یتربنشان  که    یروش  است 

و    ی خودکارآمد  یکردند که باورها  ان یب  یستانین  و  یدریرحیم   . (14)  دهد یم  شیرا افزا  انیاستقالل دانشجو  ازیاز ن  یتمندیرضا

 .(15) ند ینما  ینیبشیمعنادار پ  یآموزان را به شکلدانش یلیتحص شرفتیاند پ توانسته  لیاز تحص تیرضا

بر برآورده شدن    یمثبت و معنادار  میاثر مستق  ،یمعلم از خودمختار  تیکه ادراک از حما  افتندی در  یامان  و  آذر  یخضر  ،یحجاز

  یخودمختار یاساس یازهاین نی. همچنگذاردیماثر  یبر خودکارآمد میرمستقیغ به صورت  ق،یطر نیدارد و از ا ی اساس یازهاین

  آموزان   دانش  یخودکارآمد  بر  ارتباط  اثر  اما.  دارند  آموزان  دانش   یخودکارآمد  بر  یمعنادار  و   مثبت  میمستق  اثر  یستگیشا  و

 تحصیلی  خودکارآمدی و تحصیلی عملکرد و جنسیت بین معناداری متقابل اثرات   که کرد  انیب 1تورگات  .(16)  نبود  معنادار

 ت یرضا و  لییتحص عملکرد با لییتحص و عمومی خودکارآمدی  نیب  که  دادند  نشان  2همکاران  و  اجدا  .(17)دارد وجود آموزان دانش

 .(18) دارد وجود رابطه لیتحص از

  دهد یمنشان    جیصورت گرفته، نتا  یبر خودکار آمد  ینییخود تع  یاثربخشمورد    در  3رمنمیکه توسط رامداس و ز  ییهاپژوهش  در

 ی ترمثبت دارند و خود را به شکل    یبهتر  یخودکارآمد  ،دهندیمرا مورد استفاده قرار    ینییخود تع  یکه راهبردها  انآموزدانشکه  

 .  (19) دارند یآموختن بالتر زهیانگ جهیو در نت کنندیم یابیارز

 معنادار رابطه    نییخود تع  یریادگی   یو استفاده از راهبردها  یلیتحص  تیموفق  نینشان داده است که ب  شیپژوهش خو  در  4  یل

  یخودکار آمد  کنندیماستفاده    ینیخود تع  یکه از راهبردها  یانآموزدانش پژوهش خود نشان داد که    در  5رمن میز وجود دارد.  

پ   یتینقش عل  یخودکارآمد  یباورها  ،کنندیم   یابیارز  ترمثبت دارند و خود را    یبالتر از   انآموزدانش  شرفتیرا در  و استفاده 

  ریرپذییتغحاصل از آن  جی و نتا مشخص طیمح راتیینسبت به تغ ی و نشان داد که خودکار آمد  کندیم فا یا یآموزش یهامهارت

را   انآموزدانش  ی و منف  یرواقع یغ   یهایابیارزخاص    یی از راهبردها  یریگبهرهاگر بتوان با    نکهی با در نظر گرفتن ا  نیاست . بنابرا

  نشان  6ی دس و انیر. (20)  داد شیافزا شانیهات یموفقآن  یرویو پ  انآموزدانش یبود که خودکارآمد دواریام توانیم کاهش داد 

 داشتند   یبالتر  یداریو پا  شتریب  ی مفهوم  یریادگی   شتر،یب  یریادگی  ی هاتیفعالداشتند،    یبالتر  یخودمختارکه    یدادند افراد

(9). 

 
1- Turgut 
2  -Ojeda et al 
3 -Ramdass, Zimmerman 
4 -Lee 
5 -Zimmerman 
6- Ryan & Deci 
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  :پژوهش  روش

  ل ی تحص  به  مشغول  یرستانی دب  آموزان  دانش  شامل  حاضر  پژوهش  یآمار  جامعه.  باشدیم  یهمبستگ   نوع  از  حاضر  پژوهش  روش

 یاخوشه  یریگنمونه  روش به(  پسر  60  و  دختر  80)  آموزدانش  120  که  ند بود  96-97  یلیتحص  سال  در  رازیش  4  هیناح

اول، دوم و سوم دبیرستان به صورت تصادفی   یهاهیپابه این صورت بود که ابتدا  هایآزمودنانتخاب  .ندشد انتخاب  یاچندمرحله 

به منظور   در این پژوهشبه صورت گروهی به دانش آموزان داده شد.    ها نامهپرسشکالس انتخاب و  یک  انتخاب و از هر پایه  

استفاده  (  22خودکارآمدی شرر و همکاران )و  (  21)  خودمختاری نوجوان نوم  پرسشنامهاز دو    خودتعیینی و خودکارآمدیسنجش  

 شده است. 

نوم  -الف کنترل زندگی    یی نااتوگویه در مورد    18شامل    نامهپرسشاین    (: 21)  1و همکاران  پرسشنامه خود مختاری نوجوان 

تا    %38. همبستگی میان سه زیر مقیاس از  باشدیمهنجاری    ا و عملکرد گر  ،یی گراهدف  یهااسیمق. شامل زیر  باشدیمشخصی  

آمده است. در تحقیق   دست  به(  %71)  ییگراهدف  یخودمختار(  %60هنجاری )  یخودمختاراست. در تحقیقات مختلف،    49%

  یی ایپژوهش حاضر، پا درشد و مطلوب بود.   یریگاندازه خودمختاری نوجوان نوم نامهپرسش یا سازه( روایی 21) وم و همکارانن

 ب یکرونباخ به ترت  یآلفا  ب یبر اساس ضر  یهنجار  و  گرا  عملکرد  ، ییگراهدفو در ابعاد    ی کل  اس یدر مق  یپرسشنامه خودمختار

 . باشدیمناسب سؤالت م  یدرون  یو همبستگ ییایدهنده پا نشان ج یگزارش شده است که نتا 731/0و  749/0، 706/0، 914/0

( معتقدند که این  22)  همکارانعبارت است. شرر و    17دارای    این مقیاس:  (22خودکارآمدی شرر و همکاران )پرسشنامه    -ب

  ، میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف(15و    14،  4،  1  سؤالت)  مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار

  .کندیم  یریگرا اندازه(  17و    16،  12،  11،  10،  7،  6،  2  سؤالت)  موانعو متفاوت در رویارویی با    ( 13و    9،  8،  5،  3  سؤالت)

؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کامالً  گیردیانجام م  یا درجه   5پرسشنامه خودکارآمدی بر اساس یک مقیاس    یگذارنمره

کمترین امتیاز آن  ،85بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه ،  5: م، کامالً موافق4: م، موافق3: نظری ندارم،  2 م، مخالف1 ممخالف

 .باشدیبه صورت معکوس م 17و  16، 14، 12، 11 ،10 ،7 ، 6 ، 5، 4، 2سؤال  یگذارنمره  .باشدیم 51و حد متوسط  17

در این پژوهش    (.23)  پرسشنامه در پژوهش براتی بختیاری و همچنین ملک شاهی و همکاران اثبات شده استمحتوایی  روایی  

پایایی پرسشنامه در پژوهش براتی بختیاری به میزان  یید قرار گرفت.تأ نفر از اساتید مورد    5نیز روایی محتوایی پرسشنامه توسط  

و همکاران    79% پژوهش ملک شاهی  پژوهش جهانی    (. 23)  اثبات شده است  %73و همچنین در  آلفای  در  از  استفاده  با  نیز 

باشد. در پژوهش حاضر،  یم  هلذا این مقیاس از نظر آماری قابل توجیآمده است.    به دست  0/ 74کرونباخ ضریب پایایی برابر با  

  میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف پایایی پرسشنامه خودکارآمدی در مقیاس کلی و در ابعاد  

گزارش شده است که    719/0و    783/0،  802/0،  854/0به ترتیب  ضریب آلفا کرونباخ    ت در رویارویی با موانع بر اساسو متفاو

 . (24) باشدمی سؤالتپایایی و همبستگی درونی مناسب   دهندهنشاننتایج 

  

 
1- Noom, Dekovic  & Meeus 



 راز یش یهارستان یدب نوجوانان ی کارآمد  خود و  ینییتع خود  رابطه یبررس

 :هایافته

 استنباطی آمار از تحقیق هایفرضیه  آزمون برای ومیانگین و انحراف معیار  نظیر   توصیفی آمار پژوهش از هایداده تحلیل به منظور

 . شده است استفاده مستقل یهاگروهو آزمون تی  چندگانه خطی و رگرسیون نظیر

 باشد. های توصیفی به شرح زیر میها، یافتهبا توجه به اطالعات به دست آمده از نمونه

 در افراد مورد مطالعه های پژوهشمتغیرو انحراف معیار   میانگین .1جدول 

Table 1. Mean and standard deviation of research variables in the subjects 
 انحراف استاندارد میانگین  متغیرها

 9/ 55 60/ 77 خودکارآمدی

 8/ 40 59/ 40 تعیینی خود

 4/ 17 23/ 22 گراییهدف

 2/ 56 16/ 70 گرا عملکرد

 3/ 71 19/ 47 هنجاری

  عملکرد،  ییگراهدف،  ینییتع  خودو میانگین    77/60±55/9خودکارآمدی  شود، میانگین  مشاهده می  1طور که در جدول  همان

 .  باشدیم 47/19±71/3و  16/ 70±56/2، 22/23±17/4، 40/59±40/8به ترتیب  و هنجاری گرا

ساده استفاده  ونی از رگرس ؟باشدیمدر دانش آموزان  یخودکار آمد ینیبشیپ قادر به  ینییخود تع ایآ سوال که  نیرابطه با ا در

   .است شده ارائه 2جدول  در یبررس نیا جینتا  .شد

 خودکارآمدی از طریق خود تعیینی ینیبشیپ نتایج رگرسیون به منظور  .2جدول 

Table 2. Regression results to predict self-efficacy through self-determination 
متغیر 

   بینیپیش

 >F P< R 2R 𝜷 t P متغیر مالک 

 0/ 0001 6/ 40 0/ 50 0/ 25 0/ 50 0/ 0001 08/41 خودکارآمدی  خودترینی

خود تعیینی  به دست آمده است،    05/0کمتر از    یداریمعنبا توجه به اینکه سطح    شودیممشاهده    2که در جدول    گونههمان

درصد    25  دهد یمبه دست آمده است که نشان    25/0ضریب تعیین  .  باشد یمخودکار آمدی در دانش آموزان    ینیبشیپ قادر به  

 . باشدیم ینییتع خوداز تغییرات خودکارآمدی دانش آموزان مربوط به 

  ز ین  ؟ باشدیم  یخودکارآمد  ینیبشیپ ( قادر به  گرا  عملکردو    یهنجار  ،ییگراهدف)  ینییابعاد خود تع  ایآ  که    نیا  یبررس  یبرا

 ارائه شده است.  3در جدول  آن جینتا که است شده  استفاده چندگانه ونیرگرس از

 ینییتع خوداز طریق ابعاد   یخودکار آمد ینیب شیپ نتایج رگرسیون چندگانه به روش همزمان به منظور  .3جدول 

Table 3. Simultaneous Multiple Regression Results for Predicting Self-Efficacy through Self-

Determined Dimensions 
 >f P< R 2R 𝜷 t P متغیر مالک    بینیپیشمتغیر 

 0/ 001 3/ 46 0/ 33 0/ 26 0/ 51 0/ 0001 14/ 06 خودکارآمدی   گراییهدف

 N.S 1/ 28 0/ 12 هنجاری

 N.S 1/ 88 0/ 16 گرا عملکرد



 105-115ص   27(3، پیاپی )1400تابستان ، ویژه )الف(م، شماره یازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره 

Family and health Quarterly, vol11, Issue A, Summer 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

7 

 

 دودمان

درصد    26با واریانس    گرا  عملکرد، هنجاری و  یی گراهدفارائه شده است ابعاد خود تعیینی از جمله    3که در جدول    گونههمان

   .باشد یمخودکار آمدی  ینیبشیپ قادر به   33/0بتای با  ییگراهدفو متغیر    باشندیم خودکار آمدی  ینیبشیپ قادر به  

وجود   یتفاوت معنادار  یو خودکارآمد  ینییتع  خودنمرات دختران و پسران در    نیانگیم  نیب  ایآ  که    نیا  یبررس  یبرا   نطوریهم

   .ارائه شده است 4در جدول  آن جینتا که مستقل استفاده شده  یهاگروه یت آزمون ازدارد؟

 دختران و پسران آزمون تی مستقل برای مقایسه خودکار آمدی و خود تعیینی در    .4جدول شماره 

Table 4. Independent t-test to compare self-efficacy and self-determination in girls and boys 
انحراف  میانگین  گروه متغیرها

 استاندارد

t  درجه آزادی P< 

 N.S 118 0/ 82 8/ 79 61/ 75 پسر خودکارآمدی
 9/ 92 60/ 28 دختر  

 N.S 118 0/ 62 9/ 33 9/ 33 پسر خود تعیینی 

 7/ 93 59/ 05 دختر 

تفاوت معناداری   ینییتع  خودبین میانگین نمرات دختران و پسران در خودکارآمدی و    شودیممشاهده    4که در جدول    گونههمان

 .  شودینممشاهده 

  از  ؟شودیممشاهده    یتفاوت معنادار  ینییتع  خودنمرات دختران و پسران در ابعاد    نیانگیم  نیب  ا ی آ    نکهیا  یرابطه با بررس  در

 است شده ارائه 5 جدول در آن جینتا  کهمستقل استفاده شد  ی هاگروه یتآزمون 

 آزمون تی مستقل برای مقایسه ابعاد خود تعیینی در دختران و پسران   .5جدول شماره 

Table 5. Independent t-test to compare self-determined dimensions in girls and boys 
 >P درجه آزادی  t استانداردانحراف  میانگین  گروه متغیرها

 0/ 005 118 1/ 06 4/ 28 23/ 80 پسر گراییهدف

 4/ 11 22/ 93 دختر 

 N.S 118 0/ 82 4/ 23 19/ 90 پسر هنجاری
 3/ 43 19/ 26 دختر  

 N.S 118 0/ 85 2/ 57 16/ 42 پسر گرا عملکرد

 2/ 56 16/ 85 دختر 

و میانگین    شودیم تفاوت معناداری مشاهده    ییگراهدفبین دختران و پسران در بعد    شودیممشاهده    5که در جدول    گونههمان

شده  نبین دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده    گرا  عملکردهنجاری و  در ابعاد    و  باشد یم نمرات پسران بیشتر از دختران  

 . است

  



 راز یش یهارستان یدب نوجوانان ی کارآمد  خود و  ینییتع خود  رابطه یبررس

 : گیریبحث و نتیجه

میزان   بررسی  کلی  طور  به  حاضر  پژوهش  از  )   ینیبشیپ هدف  تعیینی  خود  هنجاری،  ییگراهدفانواع  گرا،  توسط  عملکرد   )

 ون یرگرسبا استفاده از      دانش آموزان  ینییخود تع  با توجه به  یخودکارآمد  ینیبشیپ   رابطه با    در  .بود  خودکارآمدی دانش آموزان

  یحسن  قاتیتحق  جینتا  با  افتهی  نیا.  باشد یمدر دانش آموزان    ی خودکار آمد  ی نیبشیپ قادر به    ینییتع  خودشد که    مشخص  یخط

  .باشدیم  همسو(  19)  مرمنیو رامداس و ز  (17تورگات )  (،16)  همکاران  و  یحجاز(،  15)  یستانی ن  و  یدریرحیم(،  14و محمدزاده )

 ون ی( با استفاده از رگرسگرا  عملکردو    یهنجار  ،ییگراهدف)   ینییخود تعبا توجه به ابعاد    یخودکارآمد   ینیبشیپ   با  رابطه  در

 ، همکاران  و  یشجاع   قاتیتحق  ج یبا نتا  افتهی  نیا.  باشدیم  یخودکار آمد   ینیبشیپ قادر به    ییگرا هدفچندگانه مشخص شد که  

  یو خودکارآمد  ینییخود تع  سهیمقا  با  رابطه  در.  باشدیم  همسو(  9)  ی و دس  انیو  ر  (18)  همکاران  و   اجدا(،  16)  همکاران  و  یحجاز

نمرات دختران و پسران در  نیانگیم نیمستقل مشخص شد که ب یهاگروه یدر دانش آموزان دختر و پسر با استفاده از آزمون ت

(،  17)  تورگات(،  14)  محمدزاده  و  یحسن  قاتیتحق  جیبا نتا  افتهی  نیمشاهده نشد. ا  یتفاوت معنادار  ینییتع  خودو    یخودکارآمد

استفاده    بادر دانش آموزان دختر و پسر    ینییخود تعابعاد    سهیمقا  با  رابطه  در  نیهمچن.  باشد یم   همسو  ی لو  ( 18)  همکاران  و  اجدا

در    ی مشاهده شد ول  یتفاوت معنادار  یی گراهدفدختران و پسران در بعد    نیمستقل مشخص شد که ب  یهاگروه  یاز آزمون ت

شجاعی و همکاران این یافته با نتایج تحقیقات  مشاهده نشد. یدختران و پسران تفاوت معنادار نیب گرا عملکردو   یابعاد هنجار

  باشد. همسو می ( و لی 20رامداس و زیمرمن ) (،1395)

و خانواده محوری بیشتر نوجوانان ایرانی در مقایسه با    ییگراجمع با در نظر گرفتن نتایج و تفاسیر تحقیق حاضر و با توجه به  

از فرزندان تا اواخر نوجوانی و پس از آن و از طرفی تمایل نوجوانان به حفظ این   هاخانوادهنوجوانان کشورهای غربی و حمایت  

. نوجوان در این  گرددیم، بلکه تسهیل نیز  افتدی نمنوجوان ایرانی به تأخیر    یخودمختارتنها کسب    منبع حمایتی )خانواده( نه

. او از حمایت والدین سود  دهد یماما همچنان پیوستگی احساسی با والدین را ادامه    کندیمدوران وقت کمتری را با والدین صرف  

نوجوانی که در .  رسیدن به آرزوهاست  ( برای نوجوان)خود تعیینی  . خودمختاریشودیمتشویق    یخودمختاربرده و برای رشد  

، عملکرد و هنجاری( و ارتباط خوب در کار )خودکار آمدی( نمرات بالیی دارند اغلب از خودشان ییگراهدفابعاد خود تعیینی ) 

دارند.    اندی راض خوبی  نفس  به  اعتماد  ب و  یک  در  تعیینی  خود  ابعاد  از  ترکیبی  که  است  رشد  واضح  برای  خودکارآمدی  افت 

. اما به طور کلی ترکیب متعادلی از خودکار آمدی و خود تعیینی لزم است  باشدیمخصوصیات فردی و اجتماعی نوجوان ضروری  

  خود نتیجه گرفت که    توانیمبنابراین    .تا نوجوان به رشد سالم دست یافته و از نظر خصوصیات روانی اجتماعی به کارایی برسد

که این دو دارای عملکرد   دهد یمقبلی نشان    یهاپژوهش. نتایج این مطالعه و  اندمهمو خودکارآمدی دو هدف رشدی    ینییتع

سازشی مثبتی هستند. اغلب، تعالیم افراد مسئول )والدین، معلمان، مشاور و ...( در رابطه با نوجوانان تنها در جهت یکی از این  

فردی اجتماعی. باید هدف آموزش تحریک همزمان ابعاد شناختی، عاطفی و    یهامهارتو    هاییتوانا. یعنی آموزش  باشد یمدو  

انتخاب، توانایی اعتماد به خود و توانایی عمل( و خودکارآمدی   ارتباط،  ) رفتار خود تعیینی )توانایی  توانایی انجام کار، توانایی 

تع باید درباره  افراد مسئول  از طرف دیگر  باشد.  نامتعادل خودکارآمدی و خود  توانایی همکاری(  از ترکیب  یین خطرات ناشی 

 یاچاره( زهیانگیبتعیینی فکر کنند، تا بتوانند برای جلوگیری از ایجاد مشکالت ناشی از آن )مشکالت نوجوانی، افسردگی، رفتار 

 بیندیشند. 

  یطول  قاتیتحق  ،یو خودکارآمد  ینییتع  خود  یمنظور بررس  به  که  شودیم  شنهادیبه دست آمده از پژوهش پ   جیتوجه به نتا  با

عالوه بر نوجوانان، پدران و مادران هم    ندهیآ  یهاق یتحقدر    شودیم  شنهادیانجام شود. پ   یپوشش دادن تمام دوران نوجوان  یبرا

  شنهادیپ   نی. همچندیبه دست آ  میپدر و مادرشان به طور مستق  یو خودکارآمد  ینییتع  خوددر پژوهش شرکت داده شوند تا  
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 دودمان

با    سهیسال( به منظور مقا  30  یال  20)  یجوان  نیدر سن  ینییو ابعاد خود تع  یخودکارآمد  ریس  نده یآ  قاتیکه در تحق  شودیم

 . ردیقرار گ یمورد بررس زین یران نوجواندو

 محدودیتهای پژوهش: 

ا  ییهاتیمحدود با آن   نیکه  بوده است  پژوهش  مواجه  ا  محدوداز:    اندعبارت ها  انجام  به    نیبودن    و   آموزش  4  هیناحپژوهش 

نسبت به    ها یآزمودناز    یبرخ  یریسوگ  رد؛ یصورت گ  اطیبا احت  د یو مناطق با  ینواح  ریآن به سا  میکه در تعم  رازیش  پرورش

 .پژوهش به پرسشنامه یآورجمع پرسشنامه؛ محدود بودن ابزار  سؤالت
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