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و بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده هاي فني 

ه مدلي براي پيش بيني پيشرفت ئ ارابه منظورمهندسي دانشگاه تهران 

 تحصيلي آنها

  

1القاسميومهدي اب
   2 ام كلثوم ميرالي رستميو 

  

و هاي فني صيلي دانشجويان دانشكدهثر بر پيشرفت تحؤتحقيق حاضر به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي م :�����

هاي فني و مهندسي دانشگاه جامعه تحقيق شامل كليه دانشجويان دانشكده. مهندسي دانشگاه تهران انجام شده است

ابزارهاي مورد استفاده شامل . بود نفر 216اي نسبتي و تعداد كل نمونه  طبقهصورتگيري به روش نمونه. بودتهران 

 پرسشنامه ساختار  و، پرسشنامه هوش هيجاني سبيرياشرينگ)2001( ي يادگيري خودنظم ده چنپرسشنامه راهبردها

آزمونهاي . گيري پيشرفت تحصيلي دانشجويان از معدل كل دانشجويان استفاده شدو براي اندازهبود هدف كالسي ميگدلي 

نتايج تحقيق بيان . بود) و تحليل مسيررگرسيون چندگانه ( آماري مورد استفاده شامل آمار توصيفي و آمار استنباطي

هاي راهبردهاي شناختي و فراشناختي، مديريت تالش، لفهؤن است كه در متغير راهبردهاي خودتنظيمي مآكننده 

كنترلي، هاي خودانگيزي، خودلفهؤمتغير هوش هيجاني ميادگيري، در جوي كمك وهمياري در يادگيري و جست

ي قدرت الفه اهداف تبحري و عملكرد گرا دارؤ و در متغير ساختار هدف كالس درس ممهارتهاي اجتماعي و خودآگاهي

 با توجه به همچنين،. استهاي فني و مهندسي دانشگاه تهران پيش بيني كنندگي پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده

  . شده استرائهپيش بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان ابراي متغيرهاي موجود مدلي 

راهبردهاي خودتنظيمي، هوش هيجاني، ساختار هدف كالسي، پيشرفت  :اي كليديه واژه

   .تحصيلي
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 مقدمه .�

اين . هاي نظام آموزشي در نظر گرفتهترين بازدعنوان يكي از مهمتوان به را مي1پيشرفت تحصيلي

يريهاي گجهتفارغ از . شودگيري ميبازده از طريق آزمونهاي استاندارد شده يا معلم ساخته اندازه

 و طبيعي است كه هيچ استاحتمالي در اين آزمونها، پيشرفت تحصيلي حاصل عوامل متعددي 

ثر بر پيشرفت تحصيلي را در يك مطالعه ؤتواند به قطعيت ادعا كند كه تمام عوامل ممحققي نمي

اي معه چون اين عوامل از جا،چنين كاري لزومي ندارد. ده استكره ئو مدلي جامع براي آن ارابررسي 

ثيرگذار بر أترين عوامل تپس به منظور بررسي مهم. استبه جامعه ديگر و محيط ديگر قابل تغيير 

ثرترين ؤ الزم است با مراجعه به تحقيقات انجام شده م،پيشرفت تحصيلي در ميان جوامع مختلف

  . دكرثير اين متغيرها را در پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان مطالعه أمتغيرها را انتخاب و ت

، استتأثير داشته بر پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان تحقيقات  بسياري از  كه درياز جمله عوامل

گزيني يادگيرندگان متغيرهايي چون هيجانات يادگيرندگان، استقالل افراد در يادگيري و ساختار هدف

ثير زياد اين متغيرها أدهنده تنگاهي به تحقيقات انجام شده در اين زمينه نيز نشان]. 1 و2[استبوده 

ثيرگذار بر پيشرفت أترين عوامل تحال كه با توجه به مباني پژوهشي مهم. استبر پيشرفت تحصيلي 

 قدرت اداره مستقل يادگيري، ي چون كه آيا متغيرهايشودمطرح ميال ؤ اين س،تحصيلي مشخص شد

 مهندسي دانشگاه  وفنيهاي تحصيلي دانشجويان دانشكده هيجاني و بافت كالس با پيشرفتهوش

توضيح داده شده ر اختصا به  يادشدهمباني نظري و پژوهشي متغيرهاي ؟ در ادامهرابطه دارندتهران 

  .است

در . مطرح شده است � خودنظم دهي نام يادگيرهدر مباحث روانشناسي تربيتي نوعي يادگيري ب

 و ترسريع يادگيري بر عالوه و دارند شخصي كنترل آموزش روند بر يادگيرندگاننوع يادگيري، اين 
از ديگر نيز جلوتر پذيري وليتئمس و خودكارآمدي باال، نفس به دامتعا نظير ل پرورشيئمسا در ،تردقيق

 ]. 3[هستنديادگيرندگان 

نظم ده دارد كه يادگيرندگان خودوي بيان مي. كه به اين موضوع پرداخت بود افرادي اولين از جسي

كنند و به جاي مربي به خود متكي توجه به عوامل فيزيكي و محيطي سازگار مييادگيري خود را با 

 در اين يادگيري افراد مهارتهايي براي ، به عبارت ديگر؛]4[نددار يادگيري براي و انگيزه كافي هستند

ا ايند يادگيري ربگيرند و كل فر طراحي، كنترل و هدايت فرايند يادگيري خود دارند و تمايل دارند ياد

  ].5[كنندارزيابي 
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براي . استثيرگذاري راهبردهاي خودتنظيمي بر پيشرفت تحصيلي أپيشينه پژوهشي مبين ت

كننده اين مطلب است كه استفاده فراگيران از راهبردهاي بيان] 6[ نتايج تحقيق زيمرمان،نمونه

داني موفقيت گزيني، خودگرداني و باورهاي خودگرخودتنظيمي همانند راهبردهاي يادگيري، هدف

بيان كننده ] 7[ نتايج تحقيق روا، استوارت و پاتريك،همچنين. كندان را پيش بيني ميآنتحصيلي 

 بيشتري در 1 داراي موفقيت تحصيلي،كننداين است كه دانشجوياني كه از اين راهبردها استفاده مي

 ر را تسلط آنها بدهمويژگيهاي يادگيرندگان خود نظ] 5[شانك. ندهستمقايسه با ديگر دانشجويان 

  .داندآمدي باال ميمطالب يادگيري و پيگيري اهداف و احساس كار

توان به نظم دهي و پيشرفت تحصيلي ميباره رابطه خود از جمله تحقيقات داخلي انجام شده در

ارتباط داشتن نتايج تحقيقات اين محققان مبين وجود . اشاره كرد] 9[و بازرگان] 8[تحقيقات عابدي

  .استين راهبردهاي خود نظم ده و پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان ب

يشرفت تحصيلي پبر را ثير أي كه بر اساس نتايج تحقيقات بيشترين تييكي ديگر از متغيرها

پيشكسوتان نظريه هوش ]. 2 و 1[است �هيجانات يادگيرنده يا هوش هيجاني دارد،يادگيرندگان 

 اهميت و رلها تحقيق و مطالعه نظريه هوش هيجاني را معرفي و ببعد از سا] 10[هيجاني سالوي و ماير

قدر در نزد متخصصان تعليم و تربيت اهميت هوش هيجاني آن. ندكردكيد أثير آن بر موفقيت افراد تأت

كننده و  تسهيلعاملهيجاني به عنوان هاي خود از هوش در طراحي برنامه،زياد شده است كه امروزه

كيد دارند كه بين أاين متخصصان بر اين امر ت]. 11[نندكيري استفاده ميسازگار كننده يادگ

ي كه اگونه به،اي وجود داردمتغيرهاي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي ارتباط تعيين كننده

بسياري از متخصصان روانشناسي اهميت هوش هيجاني را در موفقيت تحصيلي و شغلي بيشتر از 

  ].10[داننديديگر عوامل و استعدادها م

تحصيلي باره رابطه هوش هيجاني با پيشرفت در] 13و12[همكاران  اسكات و،نتايج تحقيق بويس

در تحقيق خود به ] 14[سارين. استبوده نشان دهنده ارتباط بين پيشرفت تحصيلي و هوش هيجاني 

لي وجود اين نتيجه رسيد كه رابطه معناداري بين هوش هيجاني و هوش تحليلي با پيشرفت تحصي

تري با پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان  ولي هوش هيجاني در مقايسه با هوش تحليلي رابطه قوي،دارد

آموزان رابطه بين موفقيت تحصيلي و هوش هيجاني در دانشباره  در طولي تحقيقي در ]15[پارترز .دارد

كه هوش هيجاني در داد پژوهش وي نشان نتايج . بررسي كرددبيرستاني از سال اول تا آخر دبيرستان 

پاركر . استكنندگي پيشرفت تحصيلي فراگيران طول دوره دبيرستان داراي رابطه و قدرت پيش بيني

هيجاني در موفقيت در انتقال از دوره نقش هوشدر خصوص اي طولي در مطالعه] 11[و همكاران
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آموزان ن است كه دانشآه  بيان كنند آنهانتايج تحقيق. ندبررسي كرددبيرستان به دوره دانشگاهي 

 ،هستندتري آموزاني كه داراي هوش هيجاني پايينداراي هوش هيجاني باالتر در مقايسه با دانش

  .نددارهاي تحصيالت دانشگاهي هشانس بيشتري در ورود به دور

باره رابطه بين هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي انجام  در داخل كشور هم پژوهشهاي زيادي در

ارتباط قوي بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي داشتن نتايج اين تحقيقات مبين وجود . تشده اس

  ].17 و 16[استافراد 

، متغير اهداف دارد بر پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان  راثيرأيشترين تبيكي ديگر از متغيرهايي كه 

�كالسي پيشرفت

  خود براي آموزشي مواد يادگيري در افراد كه هدفي نوع ].1و2[است 

 در بارهاي راپوسي در مطالعه. دهدميثير قرار أ را تحت تآنان نتايج و كيفيت كار ،گزينندبرمي

افراد ]. 18[كرد ي عملكردي را شناسايي و نامگذاريگيرگزيني تبحري و جهتفراگيران دو سبك هدف

ينند و شكست در ببا اهداف تبحري در كالس درس بين يادگيري و تالش همبستگي و وابستگي مي

اين افراد ]. 19[ آنانينتواناشود، نه  تالش استناد داده مينبودفعاليتهاي درسي در نظر اين افراد به 

  ]. 18[استو يادگيري مطالب درسي داشتن ند و هدف از يادگيري تبحر دار عزت نفس بااليي معموالً

 دليلر محيط يادگيري خود به  يادگيرندگاني وجود دارند كه د،مقابل يادگيرندگان تبحري در

عملكرد بهتر نسبت به ديگران و بهتر بودن بر اساس معيارها و هنجارهاي داشتن و باالتر كسب نمره 

اين يادگيرندگان داراي اعتماد به نفس كمتري در . كنندكمتر فعاليت مي، مرجع يا كسب موفقيت

 نام يادگيرندگان عملكردگرا هدگيرندگان باين يا. دهستنمقايسه با يادگيرندگان داراي اهداف تبحري 

 شدهياددر مطالعات بعدي گروهي از افراد با اهداف ديگري در يادگيري به دو گروه ]. 18[ندامعروف

هدف اين افراد از يادگيري اجتناب از . اضافه شدند كه به يادگيرندگان عملكردگريز معروف هستند

عنوان  و از يادگيري بهرندفراد به تواناييهاي خود ترديد دااين ا. استييد و عدم شايستگي خود أعدم ت

پس . هدف آنها از يادگيري فرار از اضطراب و افسردگي است. كنندراهبردهاي دفاعي استفاده مي

  ].19[ نه يادگيري مطالب درسي،يادگيري در نزد اين افراد به عنوان راهبردي تدافعي است

. گان بر پيشرفت تحصيلي تحقيقات متعددي انجام شده استگزيني يادگيرندثير هدفأباره ت در

ن است كه مجموعه رفتارهاي معلم شامل توجه به آ از تحقيقات گودمن بيانگر دست آمدهبههاي يافته

نظر يادگيرندگان، احترام به عقايد آنها، تشويق و شركت دادن آنها در يادگيري داراي رابطه مثبت با 

ييد فراگيران از طرف معلم و افزايش احساس شايستگي آنها أ ت،در اين ميان. استيادگيري فراگيران 

در ] 21[ملس]. 20[شود  افزايش يادگيري فراگيران مي، افزايش اهداف تبحري و در نتيجهموجب

 به ناراحتيهايي ،آورنددست نميآموزان ضعيف نمره كافي بهكند كه وقتي دانشتحقيقي عنوان مي
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در ] 8[عابدي. گيرندكار ميراي جلوگيري از تكرار راهبردهايي روشهاي اجتنابي را به و بوندشميدچار 

كه داراي آموزانيدست آمده از آزمون تيمز به اين نتيجه رسيد كه دانشتحقيق خود بر اساس نتايج به

س وي بر اين اسا. ددارن پيشرفت تحصيلي بيشتري نسبت به ديگر فراگيران ،ندهستاهداف عملكردي 

كند تا م آموزشي در درس علوم بيشتر فراگيران را به اهداف عملكردي تشويق مينظاكند كه بيان مي

 رابطه بين ساختار هدف كالس درس با در بارهنيز در تحقيقي ] 22[محمدي. به اهداف تبحري

ن آبيان كننده وي نتايج تحقيق . بررسي كردآموزان دبيرستاني پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانش

  .هستندتحصيلي  بيني كننده پيشرفتاست كه اهداف عملكردي و تبحري پيش

تحصيلي در ميان  با توجه به مطالب بيان شده و ضرورت شناخت عوامل تعيين كننده پيشرفت

گذارترين ثيرأتحصيلي بر اساس ت ثر بر پيشرفتؤعوامل م تعيين تحقيق اين اصلي هدف ،گوناگون جوامع

ثير متغيرهاي مورد نظر بر أبيني تپيش به منظور ه مدليئه به پيشينه پژوهشي و ارامتغيرها با توج

  :ند از بودي اين تحقيق عبارتئاهداف جز. بودپيشرفت تحصيلي 

تحصيلي دانشجويان  كنندگي راهبردهاي خودتنظيمي با پيشرفتبينيتعيين قدرت پيش •

  ؛هاي فني و مهندسي دانشگاه تهراندانشكده

هاي تحصيلي دانشجويان دانشكده هيجاني با پيشرفت كنندگي هوشبينيرت پيشتعيين قد •

  ؛فني و مهندسي دانشگاه تهران

تحصيلي دانشجويان  كالس با پيشرفت كنندگي ساختار هدفبينيتعيين قدرت پيش •

  ؛هاي فني و مهندسي دانشگاه تهرانانشكدهد

هاي فني و لي دانشجويان دانشكدهتحصي بيني پيشرفت پيشمنظوربهي ه مدل علّئارا •

 .مهندسي دانشگاه تهران

  


  روش پژوهش .

هاي فني و مهندسي دانشگاه تهران در طول جامعه تحقيق حاضر شامل كليه دانشجويان دانشكده

هايي زير مجموعهداشتن دليل وجود گيري بهروش نمونه. استمقاطع تحصيالت تكميلي اين دانشگاه 

صورت ها به صورت متناسب، به  ضرورت انتخاب دانشجويان اين رشتههاي مختلف وشامل رشته

  .استفرمول مورد استفاده براي برآورد حجم نمونه به شرح زير . استاي گيري تصادفي طبقهنمونه

  
=N باحجم كلي جامعه برابر است  Ni Σ = N 
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Xω2σ =واريانس درون گروهي   

Z =است 96/1برابر /. 95 براي عدد مربوط به سطح اطمينان كه.  

=ε است05/0 در اينجا برابر با وكند ي است كه پژوهشگر انتخاب مييخطا درصد .  

n = حجم نمونه برآورد شده 

=X2 مجذور ميانگين كل  

  حجم جامعه و نمونه: 1جدول 

 نمونه تعداد كل دانشجويان گروه آموزشي

 57 525  و كامپيوتر  برق دانشكده مهندسي

 32 293   شيمي ه مهندسيدانشكد

 27 395   عمران دانشكده مهندسي

 23 215  و مواد  متالورژي دانشكده مهندسي

 12 105   معدن دانشكده مهندسي

 23 208   مكانيك دانشكده مهندسي

 24 194   صنايع گروه مهندسي

 5 41   پايه  علوم گروه مهندسي

 13 109  برداري  نقشه گروه مهندسي

 216 2085 مجموع

  

   ابزار پژوهش .�

 استفاده 1گيري هوش هيجاني از پرسشنامه هوش هيجاني سبيرياشرينگدر اين تحقيق براي اندازه

 ايران و پوشش مناسب متغيرهاي  كشوردليل استفاده از اين آزمون اعتباريابي آن در. شده است

پايايي . استال ؤ س70داراي فرم اصلي اين پرسشنامه . استتحصيلي  ثر در پيشرفتؤهيجاني مهوش

 و براي خرده مقياسهاي آن با 87/0نمره كلي هوش هيجاني  در] 15[اين پرسشنامه در تحقيق پاترز

 و يابي كرده استايران هنجاركشور در ] 16[ منصوريرااين آزمون . دست آمده استه ب69/0ميانگين 

  و اجتماعي، مهارت اجتماعيكنترلي، هوشياريلفه خودانگيزي، خودؤ م5ال و ؤ س34داراي 

. اندكردهييد أ و متخصصان تانادت اسراروايي محتوايي و صوري اين پرسشنامه .  استآگاهيخود

  به روش آلفاي كرانباخ76/0 و در تحقيق حاضر 71/0پايايي اين پرسشنامه در تحقيق منصوري

  .دست آمده استبه

____________________________________________________________________ 
 

1. Sibrya Shering 
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ده استفاده شده نظمراهبردهاي يادگيري خودگيري متغير خودتنظيمي از پرسشنامه براي اندازه

اين . استاي  گويه31  فرم MSLQ هاي فرعي پرسشنامهاين پرسشنامه يكي از نسخه. است

هاي راهبردهاي خودنظم ده فراشناختي، راهبرد مديريت زمان، راهبرد تالش و لفهؤپرسشنامه داراي م

روايي محتوايي . استجوي كمك در يادگيري ودهي، راهبرد همياري در يادگيري و راهبرد جستنظم

و ضريب پايايي اين پرسشنامه در تحقيق كردند ييد أمتخصصان ترا و صوري پرسشنامه مذكور 

  .دست آمده است به73/0 و در تحقيق حاضر با استفاده از روش آلفاي كرانباخ 77/0] 22[راستين

 ساخته ميگدلي) PALS( السي پرسشنامهگيري اهداف پيشرفت كابزار مورد استفاده براي اندازه

ال و حاوي سه خرده مقياس اهداف تبحري، اجتنابي و ؤ س14اين پرسشنامه داراي . است] 23[

 و پايايي اين انديابي كرده ايران شكركن و همكاران هنجار كشوردررا اين پرسشنامه . ستعملكردگرا 

دست آمده  به86/0 و اهداف اجتنابي 71/0، اهداف عملكردگرا 83/0پرسشنامه براي اهداف تبحري 

به / 72 و عملكرد گريز 62/0، تبحري 68/0لفه عملكردگرا پايايي ؤدر تحقيق حاضر در م]. 24[است

  .دست آمده استروش آلفاي كرانباخ به

گيري پيشرفت تحصيلي در تحقيق حاضر از معدل كل دانشجويان بر اساس نمرات براي اندازه

  .ها استفاده شده استش دانشكدهگرفته شده از آموز

  

  روش تحليل داده ها .�

. در اين تحقيق براي تحليل دادها از رگرسيون چندگانه و تحليل مسير اكتشافي استفاده شده است

كارگرفته شده در باره متغيرهاي به شود كه مدلي درتحليل مسير اكتشافي در مواردي استفاده مي

دلي مي  استفاده از اين روش و با استفاده از رويكردي كمتحقيق وجود نداشته باشد و محقق با

 در تحليل رگرسيوني متعدد و متوالي βدر اين روش به وسيله ضرايب استاندارد . ارائه كندرگرسيوني 

  ].25[شودبه طراحي مدل اقدام مي

  

  يافته ها .

لي دانشجويان بيني پيشرفت تحصيهاي يادگيري خودتنظيمي قادر به پيشلفهؤآيا م: ال اولؤس

 ؟هستنددانشكدهاي فني و مهندسي دانشگاه تهران 

صورت همزمان استفاده شده ال از رگرسيون چند متغيره با ورود متغيرها بهؤساين پاسخگويي به براي 

ه شده ئ ارا2 از ضريب همبستگي چندگانه و ضريب تعيين آن در جدول دست آمدهبهنتايج . است

  .است
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  رگرسيون بر اساس متغيرهاي يادگيري خودتنظيميخالصه مدل : 2جدول 
  ضريب تبيين  )R(ضريب همبستگي چندگانه 

)
2R(  

2R  
 تعديل شده

خطاي استاندارد 

 برآورد

58/0 34/0 32/0 86/1 

  

ده بين  مقدار ضريب همبستگي چندگانه محاسبه ش،شود مالحظه مي2طور كه در جدول همان

و مقدار ضريب تبيين برابر با 58/0بين وارد شده به مدل و متغير مالك برابر  پنج متغير پيش

متغير وارد شده به مدل تبيين پنج وسيله اين ه  درصد از تغييرات متغير مالك ب34 يعني ؛است34/0

 و  است نگرفته و بقيه تغييرات متغير مالك توسط متغيرهاي ديگري كه محقق آنها را در نظرشودمي

با در نظر گرفتن [ مقدار ضريب تبيين تعديل شده ،همچنين. شوند  تبيين مي،اند وارد مدل نشده

 يعني آزمون اينكه آيا ؛در ادامه براي بررسي معناداري رگرسيون. است 32/0برابر با  ]درجه آزادي

 به آزمون تحليل واريانس ،رثر باشند يا خيؤبيني متغير مالك متوانند در پيش بين مي متغيرهاي پيش

  . ه شده استئ ارا3نتايج اين تحليل در جدول . شود  مراجعه ميFو معناداري 

 
  نتايج محاسبه تحليل واريانس يك راهه مربوط به متغيرهاي يادگيري خود تنظيمي: 3جدول 

مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات

ميانگين  درجه آزادي

 مجذورات

F  سطح

 معناداري

 64/75 5 22/378 رگرسيون

 47/3 210 01/730 خطا

  215 24/1108 كل 

76/21 001/0 

  

 معنادار 05/0در سطح ) 76/21(دست آمده ه بF ،شود مالحظه مي3گونه كه در جدول همان

است و اين مطلب گوياي آن است كه اوالً رگرسيون معنادار و دوم اينكه حداقل يكي از متغيرهاي 

براي فهم اين مطلب از ضرايب تفكيكي رگرسيوني . ثر بوده استؤمتغير وابسته مبيني مستقل در پيش

  .ه شده استئ ارا4نتايج اين بررسي در جدول .  وابسته استفاده شده استtو آزمون 
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   مربوط به متغيرهاي راهبردهاي يادگيري خود تنظيميtضرايب رگرسيوني و  نتايج آزمون : 4جدول 
ضرايب  ارد نشدهضرايب استاند

استاندارد 

 شده

T سطح معناداري   

 منبع

b  خطاي انحراف

 معيار

B   

 001/0 79/7  30/1 74/11 ضريب ثابت

راهبردهاي شناختي و 

 فراشناختي

66/0 24/0 20/0 76/2 006/0 

 81/0 23/0 01/0 19/0 04/0 مديريت زمان

 001/0 25/4 29/0 21/0 89/0 مديريت تالش

 003/0 9/2 21/0 19/0 58/0 همياري در يادگيري

 04/0 03/2 12/0 18/0 37/0 جوي كمك در يادگيريوجست

  

د كه متغيرهاي راهبردهاي كرگونه بيان توان اين مي4دست آمده از جدول با توجه به نتايج به

  جوي كمك در يادگيريوشناختي و فراشناختي، مديريت تالش، همياري در يادگيري و جست

. هستندمهندسي دانشگاه تهران و هاي فني ه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكدبيني كنندهپيش

  : به دست آمده به شرح زير استمعادله رگرسيوني

)+ مديريت تالش( 89/0)+ راهبردهاي شناختي و فراشناختي(66/0+ 74/11=پيشرفت تحصيلي

  )يادگيري جوي كمك دروجست(37/0)+ همياري در يادگيري(58/0

هاي پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده بينيهيجاني قادر به پيش هاي هوشلفهؤا مآي: 2الؤس

  ند؟هست مهندسي دانشگاه تهران  وفني

ال از رگرسيون چندمتغيره با ورود متغيرها به صورت همزمان استفاده شده ؤساين پاسخگويي به براي 

ه شده ئ  ارا5تعيين آن در جدول  از ضريب همبستگي چندگانه و ضريب به دست آمدهنتايج . است

  .است
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 لفه هاي هوش هيجانيؤخالصه مدل رگرسيون بر اساس م: 5جدول 

ضريب همبستگي 

  )R(چند گانه 

  ضريب تبيين

)
2R(  

2R  
 تعديل شده

خطاي استاندارد 

  برآورد

 )S.E.E(  

79/0 63/0 61/0 04/1 

  

 مقدار ضريب همبستگي چندگانه محاسبه شده بين ،شود مالحظه مي5در جدول طور كه همان

 63/0 و مقدار ضريب تبيين برابر با 79/0بين وارد شده به مدل و متغير مالك برابر  پنج متغير پيش

  متغير وارد شده به مدل تبيينپنج وسيله ه درصد از تغييرات متغير مالك ب63 يعني ؛است

و است ييرات متغير مالك توسط متغيرهاي ديگري كه محقق آنها را در نظر نگرفته شوند و بقيه تغمي

با در نظر گرفتن [ مقدار ضريب تبيين تعديل شده ،همچنين. شوند  تبيين مي،اند وارد مدل نشده

 يعني آزمون اينكه آيا متغيرهاي ؛براي بررسي معناداري رگرسيون. است 61/0برابر با  ]درجه آزادي

 از آزمون تحليل واريانس و معناداري ،ثر باشند يا خيرؤبيني متغير مالك متوانند در پيش  ميبين پيش

F ه شده استئ ارا6 كه نتايج آن در جدول هشد استفاده .  

  
  هاي هوش لفهؤنتايج محاسبه تحليل واريانس يك راهه مربوط به م: 6جدول 

مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات

ميانگين  درجه آزادي

 مجذورات

F سطح معناداري 

 06/49 5 31/245 رگرسيون

 24/0 105 89/25 خطا

  110 21/271 كل

91/198 001/0 

  

 معنادار 05/0در سطح ) 91/198(دست آمده  بهF ،شود مالحظه مي6گونه كه در جدول همان

حداقل يكي از متغيرهاي است و اين مطلب گوياي آن است كه اوالً رگرسيون معنادار و دوم اينكه 

براي فهم اين مطلب از ضرايب تفكيكي رگرسيوني . ثر بوده استؤبيني متغير وابسته ممستقل در پيش

 .ه شده استئ ارا7نتايج اين بررسي در جدول . شود  وابسته استفاده ميtو آزمون 
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  هاي هوش هيجانيلفهؤضرايب رگرسيوني مربوط به م: 7جدول 
ضرايب استاندارد  تاندارد نشدهضرايب اس

 شده

T  سطح

 معناداري

  

 منبع

b  خطاي انحراف

 معيار

B   

 001/0 61/10  50/0 34/9 ضريب ثابت

 001/0 81/4 35/0 08/0 14/1 خودانگيزي

 001/0 40/3 21/0 07/0 50/0 خودكنترلي

 25/0 06/0 004/0 07/0 02/0 هوشياري اجتماعي

 03/0 18/2 13/0 06/0 22/0 مهارت اجتماعي

 001/0 74/6 50/0 09/0 92/0 خود آگاهي

  

هاي خودانگيزي، لفهؤگونه بيان كرد كه متوان اين مي7جدول  از آمده دستبه نتايج به توجه با

  دانشجويان تحصيليپيشرفت كننده بينيپيش خودآگاهي و اجتماعي مهارتهاي كنترلي،خود

ه شده ئدست آمده در زير ارامعادله رگرسيوني به. استهاي فني و مهندسي دانشگاه تهران دانشكده

  :است

 92/0+  )مهارت اجتماعي( 22/0)+خودكنترلي(50/0)+خودانگيزي( 14/1+08/12= تحصيلي پيشرفت

  )خودآگاهي(

بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان هاي اهداف پيشرفت كالسي قادر به پيشلفهؤآيا م: 3الؤس

  ؟هستندنشگاه تهران هاي فني و مهندسي دادانشكده

صورت همزمان استفاده شده ال از رگرسيون چند متغيره با ورود متغيرها بهؤساين  پاسخگويي به براي

ه شده ئ ارا8 نه و ضريب تعيين آن در جدول از ضريب همبستگي چندگادست آمدهبهنتايج . است

  .است

  

 كالسيلفه هاي اهداف پيشرفت ؤخالصه مدل رگرسيون بر اساس م: 8جدول 

ضريب همبستگي 

  )R(چند گانه 

  ضريب تبيين

)
2R(  

2R  
 تعديل شده

  خطاي استاندارد برآورد

 )S.E.E(  

60/0 36/0 35/0 81/1 

  

 مقدار ضريب همبستگي چندگانه محاسبه شده بين ،شود مالحظه مي8طور كه در جدول همان

 36/0 و مقدار ضريب تبيين برابر با 60/0رد شده به مدل و متغير مالك برابربين وا سه متغير پيش
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ند و شووسيله سه متغير وارد شده به مدل تبيين ميه  درصد از تغييرات متغير مالك ب36 يعني است؛

و وارد مدل است بقيه تغييرات متغير مالك توسط متغيرهاي ديگري كه محقق آنها را در نظر نگرفته 

 ]با در نظر گرفتن درجه آزادي[ مقدار ضريب تبيين تعديل شده ،همچنين. شود  تبيين مي،دان نشده

بين  يعني آزمون اينكه آيا متغيرهاي پيش؛ براي بررسي معناداري رگرسيون. است 35/0برابر با 

 F به آزمون تحليل واريانس و معناداري ،ثر باشند يا خيرؤبيني متغير مالك متوانند در پيش مي

  . ه شده استئ ارا9 در جدول به دست آمدهنتايج . شود راجعه ميم

  

  لفه هاي اهداف پيشرفت ؤنتايج محاسبه تحليل واريانس يك راهه مربوط به م: 9جدول 

منبع 

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

ميانگين  درجه آزادي

 مجذورات

F  سطح

 معناداري

 41/135 3 23/406 رگرسيون

 31/3 212 01/702 خطا

  215 24/1108 كل 

89/40 001/0 

  

 معنادار 05/0در سطح ) 89/40(دست آمده ه بF ،شود مالحظه مي9گونه كه در جدول همان

است و اين مطلب گوياي آن است كه اوالً رگرسيون معنادار و دوم اينكه حداقل يكي از متغيرهاي 

مطلب از ضرايب تفكيكي رگرسيوني براي فهم اين . ثر بوده استؤبيني متغير وابسته ممستقل در پيش

  .  آمده است10نتايج اين بررسي در جدول . شود وابسته استفاده ميtو آزمون 

  

   هاي اهداف پيشرفت كالسيلفهؤ بر اساس م tضرايب رگرسيوني و : 10جدول 
ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

 شده

T  سطح

 معناداري

  

 منبع

b  خطاي انحراف

 معيار

B   

 001/0 95/12  78/0 16/10 ضريب ثابت

 04/0 99/1 13/0 15/0 30/0 اهداف عملكردي

 001/0 98/10 60/0 18/0 04/2 اهداف تبحري

 84/0 19/0 01/0 16/0 03/0 اهداف اجتنابي
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هاي اهداف لفهؤگونه بيان كرد كه متوان اين مي10دست آمده از جدول با توجه به نتايج به

هاي فني و مهندسي بيني كننده پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكدهري پيشعملكردي و تبح

  .هستنددانشگاه تهران 

  )اهداف تبحري( 04/2)+ اهداف عملكردي( 30/0+16/10 =پيشرفت تحصيلي

 بـر اسـاس متغيرهـاي راهبردهـاي خـود تنظيمـي، هـوش هيجـاني و سـاختار                    تـوان  آيا مـي   :4سؤال  

ــدلي   ــرايهــدف كالســي م ــب ــيش بين ــشكده  پ ــشجويان دان ــي و ي پيــشرفت تحــصيلي دان ــاي فن ه

  ه كرد؟ئمهندسي دانشگاه تهران ارا

 در تحليل مسير اكتشافي بر اساس ضرايب تمام متغيرهاي مستقلي ،اشاره شد  گونه كه قبالًهمان

  مدل مورد نظر ترسيم) ضرايب استاندارد (β و با توجه به ضرايب اندكه وارد مدل رگرسيوني شده

  .ه استه شدئ از تحليلها ارابه دست آمدهبه دليل حجيم بودن فرايند ذكر شده مدل نهايي . شودمي

  

  

  
  ثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكدهايؤمدل تحليل مسير عوامل م: 1شكل 

 مهندسي دانشگاه تهرانـ فني 

  

ثيرات أت( مستقيم غيرياهو اثر) يثيرات علّأت(  مستقيمياه اثردبايپس از استخراج مدل نهايي 

د تا بر اساس اين ضرايب استاندارد شده ومتغيرهاي وابسته وارد شده به مدل محاسبه ش) يغير علّ

  .ه شده استئ ارا11ا در جدول هاين اثر.  گوياتر شودشدهيادو مدل مقايسه ها لفهؤثيرات اين مأت

 

 



  ...مهندسي دانشگاه و  بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده هاي فني
    

�� 

 

  
  تحصيليثر بر پيشرفت ؤ مستقيم و غير مستقيم عوامل مياهاثر: 11  جدول

  كليياهاثر غير مستقيم مستقيم متغيرها

 32/0 20/0 12/0 راهبردهاي شناختي و فراشناختي

 60/0 28/0 32/0 خودانگيزي

 28/0 16/0 12/0 يادگيري همياري در

 24/0 09/0 15/0 مهارت اجتماعي

 36/0 - 36/0 اهداف تبحري

 -10/0 - -10/0 اهداف اجتنابي

  

 هاي اهداف تبحريلفهؤگونه گفت كه متوان اين ميمذكورست آمده از مدل دبا توجه به نتايج به

، )12/0( ، راهبردهاي شناختي و فراشناختي)15/0( ، مهارتهاي اجتماعي)32/0( ، خودانگيزي)36/0(

ر پيشرفت تحصيلي ب  رايثير علّأبيشترين ت) -10/0( و اهداف اجتنابي) 12/0(همياري در يادگيري 

 كلي، كه حاوي ياهدر بخش اثر. نددارهاي فني و مهندسي دانشگاه تهران شكدهدانشجويان دان

 ، خودانگيزياستثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مورد بررسي بر پيشرفت تحصيلي أبررسي ت

 همياري در يادگيري) 32/0( راهبردهاي شناختي و فراشناختي) 36/0( ، اهداف تبحري)60/0(

به ترتيب داراي بيشترين مجموع ضرايب ) - 10/0( و اهداف اجتنابي) 24/0( ي، مهارت اجتماع)28/0(

  .مستقيم و غير مستقيم بودند

  

  گيريبحث و نتيجه .�

نتايج .  شده استبررسيبيني كنندگي يادگيري خود تنظيمي ال اول تحقيق قدرت پيشؤبر اساس س

اشناختي، مديريت تالش، بيني كنندگي راهبردهاي شناختي و فرتحقيق بيان كننده قدرت پيش

نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق . استيادگيري  جوي كمك دروهمياري در يادگيري و جست

اين محققان در نتايج . استهمسو ] 9[و بازرگان] 8[، عابدي]7[، روا، استوارت و پاترسون]6[زيمرمان

بسياري ثير أنظيمي رابطه و تتحقيق خود به اين نتيجه رسيده بودند كه استفاده از راهبردهاي خودت

كارگيري هدر بالزم  يادگيرندگاني كه توانايي ، اشاره شدگونه كه قبالًهمان. داردتحصيلي  ر پيشرفتب

 داراي ،باشندداشته فعاليتهاي درسي دادن  انگيزه مناسب در انجام ،راهبردهاي يادگيري و همچنين

  .هستندپيشرفت تحصيلي بيشتري 
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بيني كنندگي پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده فني  تحقيق قدرت پيشال دومؤبر اساس س

  نتايج تحقيق بيان كننده قدرت.  شدبررسيهيجاني  و مهندسي دانشگاه تهران بر اساس هوش

تحصيلي از روي خودانگيزي، خودكنترلي، مهارت اجتماعي و خودآگاهي  بيني كنندگي پيشرفتپيش

، پاركر و ]15[، پارترز]14[، سارين]13[، اسكات]12[تايج تحقيق بويسنتايج تحقيق حاضر با ن. است

كنترل عواطف براي هنگامي كه فرد مهارتهايي . استهمسو ] 17[و زارع] 16[، منصوري]11[همكاران

 در محيط آموزشي ،واقف باشدنيز باشد و به تواناييها و مهارتهاي خود داشته و احساسات منفي خود 

افراد با اين گونه اين . ستخصوص ا نسبت به افراد ضعيف در اين يوفقيت بيشترداراي توانايي و م

  .قابليتها توانايي تنظيم فعاليتهاي شناختي و هدايت آن در جهت فعاليتهاي درسي را دارند

بيني كنندگي پيشرفت تحصيلي بر اساس ساختار هدف ال سوم تحقيق قدرت پيشؤبر اساس س

ق مبين قدرت پيش بيني كنندگي پيشرفت تحصيلي از روي اهداف نتايج تحقي.  شدبررسيكالس 

 كامالً] 24[نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق محمدي. استعملكردي و اهداف تبحري دانشجويان 

اين محققان در . استتا حدودي همسو ] 8[و عابدي] 20[همسو و با نتايج تحقيق ريندلز و ولبرگ

بيني بيني كنندگي اهداف تبحري يا عملكردگرا در پيششتحقيقات خود به رابطه و قدرت پي

دست آمده در اين همسويي نتايج بهنا در تبيين همسويي و . پيشرفت تحصيلي دست يافته بودند

تواند تعيين كننده رابطه نحوه هدف گزيني با  كالس ميتوان گفت كه جوتحقيق با تحقيقات ديگر مي

كالسهايي كه تشويق كننده مهارت آموزي به جاي نمره گرايي  جو .تحصيلي دانشجويان باشدپيشرفت

را مالك  د و آناشگرا بكالسهايي كه نمرهجو  ،كنند و بر عكس اهداف تبحري را تشويق مي،باشند

. شوند افزايش رابطه بين هدف گزيني عملكردگرا با پيشرفت تحصيلي ميموجب ،شايستگي افراد بداند

تبديل اهداف تبحري به عملكردگرا و متعاقب آن موجبكالسي ممكن است  مهم اين است كه جو 

 ].23[اجتنابي شود

ثر بر پيشرفت تحصيلي ؤ مدلي در باره عوامل م، گفتني است كهپس از تحليلهاي مذكور

 از 76/0ه شده حدود ئمدل ارا. ارائه شده استمهندسي دانشگاه تهران و دانشجويان دانشكده فني 

. كندن مييهاي فني و مهندسي دانشگاه تهران را تبيت تحصيلي دانشجويان دانشكدهواريانس پيشرف

توان براي آن مشابهي در ميان تحقيقات انجام  نمي،دنگونه مدلها جنبه اكتشافي داراينكه ايندليل به 

 تحقيق اين تايجبا ن ]2و1[همكارانو فراهاني  نييهمفر و نيوبل تحقيق ، نتايجحال با اين. كردشده پيدا 

  . دهمسويي دار

. دنداشتبر پيشرفت تحصيلي دانشجويان را ثير أدر اين تحقيق اهداف تبحري بيشترين ت

خودانگيزي، مهارت اجتماعي، راهبردهاي شناختي و فراشناختي، همياري در يادگيري و اهداف 

اين . د بررسي بودندي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مورثير علّأاجتنابي به ترتيب داراي بيشترين ت
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 با اين تفاوت كه خودانگيزي داراي ،استثيرات كلي متغيرهاي مورد بررسي نيز صادق أترتيب در ت

  .بودلي دانشجويان مورد بررسي ثير كلي بر پيشرفت تحصيأبيشترين ت

 

  

  اهبندي و پيشنهادجمع .�

يلي بر اساس مدل مورد  از تغييرات متغير پيشرفت تحص76/0 حدود ، اشاره شدگونه كه قبالًهمان

ثيرات زياد متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق بر أاين ميزان نشان دهنده ت. دشوبررسي تبيين مي

ثيرات اين متغيرها أت. استهاي فني و مهندسي دانشگاه تهران پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده

ثيرات مستقيم شامل أت.  استدهبوثيرات مستقيم و غيرمستقيم أ تبه دو صورتبر پيشرفت تحصيلي 

دست آمده ثيرات غيرمستقيم با مداخله يك يا چند متغير ديگر در مدل وارد شده بهأي و تثيرات علّأت

  .ارائه شده استثر بر پيشرفت تحصيلي ؤ افزايش متغيرهاي مبراي يياهدر ادامه پيشنهاد. است

ثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي أدست آمده در اين تحقيق و ميزان تبا توجه به نتايج به

 و توجه به آن  خودانگيزي و انگيزه دروني دانشجويان در تحصيل و يادگيرييارتقا، وارد شده به مدل

ارزشهاي دروني تحصيل علم ، ارتقاي براي افزايش خودانگيزي يا همان انگيزه دروني. شودميپيشنهاد 

ان، توجه به عاليق و استعدادهاي دانشجويان، رابطه گرم و دانش، ايجاد محيط سالم در ميان دانشجوي

 رعايت سلسله مراتب درسها و ، همچنين ون و مديران با دانشجويان، افزايش انگيزه پيشرفتالئومس

  ].26[شوداستفاده از راهبردهاي يادگيري در حد تسلط پيشنهاد مي

خصوص در . استهداف تبحري تحصيلي دانشجويان ا ثيرگذار بر پيشرفتأاز ديگر متغيرهاي ت

 نه نوع ،شود كه در كالس درس به يادگيري دانشجويان توجه شودافزايش اهداف تبحري پيشنهاد مي

آموزي و مهارت بر كيدأت .باشد كننده تعيين بسيار زمينه اين در تواندمي ارزشيابي منظا .آنان يبازده

تواند تسهيل كننده گرايش به سمت اهداف يجلوگيري از يادگيري طوطي وار مطالب در دانشجويان م

هاي امتحاني و تمركز بر هبر نمر ننشدكيد أاستفاده از روش تدريس در حد تسلط، ت. تبحري باشد

يادگيري دانشجويان و ايجاد حس خود ارزشمندي و ايجاد توازن بين دروس و تواناييهاي دانشجويان 

 كاهش تمايل دانشجويان به سمت اهداف موجبتواند نيازهاي دروس مي رعايت پيش،و همچنين

  ].23[اجتنابي و عملكردگرا و افزايش يادگيري آنها شود

ثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان أهاي تلفهؤراهبردهاي شناختي و فراشناختي از ديگر م

شنهاد پي آموزش راهبردهاي يادگيري مطالب و نظارت بر آن ، افزايش اين مهارتهاجهت كه در است

اي هستند كه داراي لفهؤ مهارتهاي اجتماعي دو م،همياري در يادگيري و همچنين. شودمي

 استفاده نيز يادگيري گروهي و بهترغيب دانشجويان . همبستگي قابل توجه با هم در اين تحقيق بودند
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 كه ]27[استاز روشهاي تدريس مشاركتي افزايش دهنده مهارتهاي اجتماعي و همياري در يادگيري 

  .شوداستفاده هاي فني و مهندسي دانشگاه تهران  از آن در دانشكدهشودميدر اين تحقيق پيشنهاد 

 

 

    مراجع

1. Newble, M. (2003), Learning & teaching support, Journal of Educational Sychology, 

Vol. 96, No. 3, pp. 468 -483. 
 بررسي رابطه بين هوش هيجاني، ،)1386 ( رشيدي، زهرا ومال عبدالملكي، ج،فرمهيني فراهاني، محسن. 2

دو راهبردهاي خودتنطيمي  و اهداف پيشرفت كالسي در بين دانش آموزان پايه اول متوسطه شهرستان قروه، 

  .15، شماره ماهنامه دانشور رفتار
3. Newbel, M. (2003), Learning and teaching support, Melborn College Press.  
4. Gage, N. L., and Berliner, D. C. (1992), Educational Psychology, New York: Mc Grew 

Hill. 

5. Schunck, P. H. (2002), Self belief and school success, London: Academic Press. 
6. Zimmerman, M. (2002),  Regulation learning, Journal of Educational Psychology, Vol. 

14, No. 2, pp. 41-54. 

7. Rowa, J., Stowart, R. and Paterson, R. (2009), Self regulation learning in high school, 

Educational Psychology, Vol. 25, pp. 57-81. 

ثر بر پيشرفت تحصيلي درس علوم فراگيران ؤ شناسايي متغيرهاي فردي و آموزشي م،)1383(عابدي، صمد. 8

نامه كارشناسي ارشد دانشكده ن پايا،آر-ال سوم راهنمايي با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون تيمزس

 .روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

  .20، شماره فصلنامه تعليم و تربيت  ثر بر عدم موفقيت فراگيران،ؤعوامل م، )1380( بازرگان، زهرا .9
10. Salovay, P. and Mayer, J. D. (200), Current direction in emotional intelligence 

research, New York: Gulf Press. 
11. Parker, D. A. et al. (2004), Emotional intelligence and academics success: examining 

the transition from high school to university, Personality and Individual differences, 

Vol. 36, No. 1, pp. 163-172. 

12. Boyce, P. (2002), Emotional learning and school success, Availble at: www. 

temple.edu. 

13. Schutt, N.C. et al. (2001), Emotional intelligence and inter personal relations, Social 

Psychology and Psychiatry, Vol. 141, No. 4, pp. 523-535. 

14. Sarin, C. (2000) Emotional competence the hand book of emotional intelligence, 

Sanfrancisco Jossey –Bass, Willy Company. 
15. Poters, R. K. (2010), Impact of emotional intelligence in school success, Educational 

Science, Vol. 75, pp. 201-225. 



  ...مهندسي دانشگاه و  بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده هاي فني
    

�
 

 هنجاريابي آزمون هوش هيجاني در ميان دانشجويان دانشگاه تهران و بررسي ،)1380 (، رضامنصوري .16

روانشناسي دانشگاه نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و نپايا ،ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنها

 .تهران

د، انستيتو  پايان نامه كارشناسي ارش،موفقيت تحصيلي مطالعه سهم هوش هيجاني در ،)1380 (، محمدزارع .17

  .روانپزشكي تهران
18. Ames, F. and Archer, L. (1998), Achievement goals in the classroom student learning 

process, Journal of Education Psychology, Vol. 32, pp. 30-41. 
19. Pinterich, P. R. (2005), Dynamic interplay of student motivation and engagement  in 

the college classroom,  Greenwleh, Et.yal Press. 

20. Reynlds, A. J. and Walberg, H. J. (2006), A structural model of science achievement 

and attitude: An extension to higher school, Journal of Education Psychology, Vol. 87, 

pp. 371 – 382. 

21. Mlecl, J. Lstudents (2001), Goal coelentations and cognitive engagement in classroom 

activities,  Journal of Educational Psychology. 

مدي  بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي و راهبردهاي خود تنظيمي با كارآ،)1381( راستين، نفيسه.22

اسي ارشد دانشگاه نامه كارشننپايا، شخصي و پيشرفت تحصيلي فراگيران سال سوم راهنمايي استان تهران

  .تربيت معلم
23.  Migdely, C. (1997), Effect of classroom structure on student achievement goals 

orientation,  Journal of Education Research, Vol. 34, No. 9. 
 بررسي رابطه بين ساختار  هدفي كالس با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس ،)1389 ( محمدي، عليرضا.24

علوم نامه كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و نفراگيران سال سوم دبيرستان شهرستان نجف آباد، پايا

  .تربيتي دانشگاه اصفهان

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ،برنامه كامپيوتريروشهاي پيشرفته آماري همراه با  ،)1388( منصورفر،كريم.25
26. Wool Folk, A. E. (2004), Educational psychology,  Boston: Allyn and Bacon. 
27. Lavasani, M. Gh., Afzali, L., Borhanzadeh, S., Afzali, F. and Davoodi, M. (2011), 

The effect of cooperative learning on the social skills of first grade elementary school 

girls, Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, pp. 1802–1805. 

 
 

 


