
 چکیده
عملکرد تحصیلی دانش آموزان از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد که در این بیین نشیش کیها  یاز درزنییپر رز   کیاز        

ادراک شیی  میادر   کی وخ مختلی       زدرزنییپر ر  ز یا کیها  نشش یینتعر یادتگی حائز ا میت اکت.  یف پژ  ش حاض

 یپژ  ش شامل تمیام  زدانش آموزان دختر د ر  د م متوک ه بود. جامعه آمار یلیعملکرد تحص ینیب شیدر پ یادتگیکاز  

. از نفر بیود  9300 یهیبه تعیاد تشر 7981-89 یلید م کال تحص مسالیدانش آموزان دختر د ر  د م متوک ه شهر رشت در ن

انتخیا  شیینی      یتصادد ازچنیمرحله ازخوشه زرگینمونه ر  نفر نمونه بر اکاس جی ل مورگان    030این بین تعیاد 

را تکمییل کردنیی. عملکیرد    (7889دانیش آمیوزان کیینها   کیین  )     زکیازگار    (7881) زبیور  زدرزنیپر ر از پرکشنامه

 از ضریب  مهسیتگی پیرکیون   رگرکییون     ا با اکتفاد  از آزموننجیی  شی . داد تحصیلی آنها نیز توکط معیل ترم ا ل ک

  اکیتهیادز ادراک شیی     رانهیگ کهل زدرزنیپر ر  ازکهاگام به گام مورد تجزیه   تحلیل قرار گردت. نتایج نشان داد بین 

 زدرزنییپر ر  کیها  (. در مشابل، بیین >07/0Pبا عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر راب ه منفی   معنادار  جود دارد ) مادر

  کاز  یادتگی  یجانی، اجتماعی   تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر راب یه   مادر ادراک شی  بخش نانیاطم

   زاکیتهیاد  زدرزنییپر ر   ازکهانتایج تحلیل رگرکیون نیز نشان داد که متغیر از  (.>07/0Pمثهت   معنادار  جود دارد )

ی لیتحص یادتگیکاز    مادر، شی  ادراک بخش نانیاطم زدرزنیپر ر کهابه صورت منفی    مادر، شی  ادراک رانهیگ کهل

 را پییش بینیی میی کننیی     دختیر  آمیوزان  دانیش  یلیتحصی  عملکیرد درصیی تغیییرات    37به صورت مثهت قادرنی در مجمیو   

(370/0R
ادراک شیی  میادر   کی وخ مختلی  کیاز        زنییپر ر درز  ازکها(. بر این اکاس می توان نتیجه گردت که =2

 دار آن  ستنی.راب ه داشته   قادر به پیش بینی معنی آموزان دانشی لیتحص ی با عملکردادتگی

 

 ی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزانادتگیکاز   ،ادراک شی  زدرزنیپر ر ز اکهاها: کلید واژه


