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مقدمه :هدف اصلي در این پژوهش بررسي خود پنداره تحصيلي در رابطه با اميد به تحصيل دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحيه یک شيراز بود .این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقيقات

6دانشجوى كارشناسي ارشد گروه مدیریت آموزشي ،واحد

كاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقيقات همبستگي بود.
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روش کار :این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقيقات كاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقيقات

2استادیارگروه مدیریت آموزشي ،واحد شيراز،دانشگاه آزاد

همبستگي بود .در این پژوهش جامعه آماری كليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحيه یک

اسالمي ،شيراز ،فارس ،ایران ( مسؤول مكاتبات)

شهر شيراز به تعداد حدودا  9777نفر بود كه با استفاده از معيار ابعاد 277 ،نفركه در سال  91-98به

Email: Fatemehmallahi98@gmail.com

تحصيل مشغول بودند به شيوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید .ابزارگردآوری اطالعات در
پژوهش حاضر پرسشنامه بود .در این راستا از پرسشنامه های مقياس اميد به تحصيل(خرمایي و
كمری ،) 6991،و پرسشنامه خود پنداره تحصيلي (چن یي سين ) 2772 ،استفاده شد .سپس داده ها
جمع آوری شد و به وسيله نرم افزار ليزرل مورد تحليل قرار گرفت.
یافته ها :با توجه به ضرایب برآورد مسير  ،مشخص شد مسيرهای «خودتنظيمي تحصيلي به اميد به
تحصيلي » ضریب برآورد نسبتاً مناسب (بيشتر از  )7/9را دارند .یعني خودپنداره تحصيلي در رابطه بين
خودتنظيمي تحصيلي و اميد به تحصيل نقش واسطه ای دارد.
نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشان داد كه خود پنداره تحصيلي و ابعاد آن به طور مثبت اميد به
تحصيل دانش آموزان را پيش بيني م ي كند و خود پنداره تحصيلي نقش واسطه ای در رابطه بين اميد
به تحصيل و خود تنظيمي تحصيلي دارد.
کلمات کلیدی :خود پنداره تحصيلي ،خود تنظيمي تحصيلي ،اميد به تحصيل.
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كنند و بعد از آن ،انگيزه الزم برای به اجرا درآوردن این

در مورد عوامل موثر بریادگيری و موفقيت تحصيلي تحقيقات

راهكارها را ایجاد كرده و در طول مسير حفظ مي كنند؛

زیادی صورت گرفته است .محققان در حيطههای مختلف

بنابراین ،اميد تحصيلي مربوط به اهداف تحصيلي است كه

روانشناسي ،از دیرباز سعي در فهم مجموعه عوامل تعيين كننده

دانش آموز برای خویش برمي گزیند ،به راه و مسيرهای

و مؤثر در موفقيت و پيشرفت تحصيلي داشته اند .یكي از مسائل

دستيابي به این اهداف و همچنين عواملي كه باعث مي شوند تا

مطرح شده در حوزه ی یادگيری آموزشگاهي كه تحقيقات

دانش آموزان در این راه ثابت قدم بمانند ،اشاره دارد()2

فراواني را به خود معطوف داشته ،خودپنداره تحصيلي است.

با توجه به اهميت مؤلفه هایي همچون خود تنظيمي تحصيلي و

خودپنداره تحصيلي به ادراک یا تصور دانش آموز از شایستگي

اميد به تحصيل در رشد مهارت های دانش آموزان و نقش

خود در رابطه ی با یادگيری آموزشگاهي اشاره مي كند كه بر

برجسته خود پنداره تحصيلي در روند پيشرفت تحصيلي دانش

موفقيت و پيشرفت تحصيلي اثر مي گذارد و همزمان به وسيله

آموزان  ،چه بسا در بسياری از برنامه های آموزشي مورد بي

آن متاثر ميشود و به نظر ميرسد خودپنداره و عملكرد

توجهي قرار گرفته است و از آنجا كه مطالعات اندكي در این

تحصيلي رابطه دوسویه دارند ( .)6ميتوان گفت از عوامل مؤثر

سه زمينه به طور همزمان انجام شده است ،بنابراین محقق برآن

بر اشتياق تحصيلي دانشآموزان خودپندارة تحصيلي است (.)2

شد تا پاسخي براین این پرسش بيابد كه خودپنداره تحصيلي تا

مهمترین عامل كه مي تواند كل فرآیند زندگي را تحت تأثير

چه ميزان ميتواند در رابطه خود تنظيمي تحصيلي و اميد به

قرار دهد و همچنين بر پيشرفت تحصيلي و خود پنداره دانش

تحصيل نقش داشته باشد؟

آموز اثر داشته باشد یادگيری خودتنظيمي است این نوع

دورهی آموزش متوسطه یكي از مهمترین و حساسترین مراحل

یادگيری تركيبي از مهارت های شناختي و فراشناختي از قبيل

تحصيالت رسمي به شمار ميرود؛ زیرا در این دوره است كه

راهبردهای برنامه ریزی و سازماندهي برای یادگيری ،تنظيم

بخش بزرگي از استعدادهای اختصاصي نوجوانان و جوانان بروز

اهداف ،خودكنترلي ،خود ارزشيابي و مدیریت منابع است كه

كرده ،قدرت یادگيری آنان به حد اعالی خود رسيده،

در آن فراگيران برای دست یابي به اهداف از پسخوراندهای

كنجكاوی آنان جهت معيني یافته و مسائل جدید زندگي ذهن

عاطفي ،شناختي ،انگيزشي و رفتاری برای تغيير یا سازگاری

آن ها را به خود مشغول ساخته است .بر اساس آماره ارائه شده

راهبردها و رفتارهای خود ،از قبيل دستيابي به اهداف ،كنترل

از سوی وزارت آموزش و پرورش طبق اعالم معاون وزیر و

یادگيری ،انگيزه ،رفتار و شناخت استفاده مي كنند (.)9

سرپرست مركز امور هماهنگي ،ارتباطات و حوزه وزارتي

از سوی دیگر ،هر چه افراد بتوانند در یادگيری خویش مستقل

آخرین آمار ثبت نام دانش آموزان در سال  62 ، 6998ميليون و

تر باشند و با كمترین نظارت و یا حتي بدون نظارت دیگر افراد

 218هزار و  122نفر بوده است كه از این سه ميليون و  956هزار

از جمله معلم ،خود مسئوليت آموختن خویش را بپذیرند،

و  861نفر در دروه متوسطه اول و دوميليون و  292هزار و 988

یادگيری به هدف ایده آل خود نزدیک تر مي شود .به طور

نفر در دوره متوسطه دوم ثبت نام شدهاند .شواهد عيني از یكسو

معمول افرادی كه خود بتوانند برنامه های مدون تحصيلي

و یافتههای اصلي و جانبي پژوهشها از سوی دیگر بر این

خویش را اداره كنند ،بيشتر از سایرین از خودتنظيمي

موضوع تأكيد دارند كه بویژه در سالهای اخير تمركز برنامهها و

برخوردارند ،لذا تاثير آن در موفقيت تحصيلي شان بيشتر نمایان

پژوهشها از ارائه راهكارهای عملي و كاربردی برای حل

مي شود و اميدوارانه تر رفتار مي كنند .از نظر اسنایدر اميد

مشكالت و چالشهای مختلف دانشآموزان در خانه و مدرسه،

فرایندی است كه طي آن افراد ابتدا اهداف خود را تعيين مي

به سوی افزایش آمار و ارقام كنكوری و آموزشهای غير

كنند ،سپس راهكارهایي برای رسيدن به آن اهداف خلق مي

ضروری بوده است( .)5چراكه در این دوره نياز به تعادل هيجاني
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و عاطفي به ویژه تعادل بين عواطف و عقل ،درک ارزش

محققان زیادی معتقدند حدود  %95از دانشجویان و دانش

وجودی خویشتن ،خودآگاهي ،انتخاب هدفهای واقعي در

آموزان به مشكل اهمكال كاری ناشي از نااميدی دچارند .از نظر

زندگي ،استقالل عاطفي از خانواده ،حفظ تعادل رواني و عاطفي

همر و فراری )2772(6همچنين در بزرگ ساالن حدود  15تا 95

خویش در مقابل عوامل فشارزای محيطي ،برقراری روابط سالم

 %درگير این رفتار هستند ( .)1از طرفي ،گاهي اوقات نا اميدی

با دیگران ،كسب مهارت های اجتماعي الزم در دوستيابي،

صدمات جبران ناپذیری را برای دانش آموزان و دانشجویان به

شناخت زندگي سالم و مؤثر و چگونگي برخورداری از آن ،از

وجود مي آورد و به سبب نتایج منفي كه دارد ،ازجمله

مهمترین نيازهای دوره ی متوسطه به شمار مي روند كه باعث

موضوعات موردتوجه صاحب نظران در سال های اخير بوده

مي شوند دانشآموزان با این ویژگي ها خود را سازگار كنند و

است ( .)8افرادی كه در دوران تحصيل خود ،به آینده ای روشن

از مهارت های ارتباطي الزم برخوردار باشند تا بتوانند به موفقيت

اميدوار باشند ،با نشاط و سرزندگي به یادگيری مي پردازند.

تحصيلي برسند( .)1در این راستا یكي از مسایل مهم در حوزهی

دانش آموزان با پویایي فراوان از تالش خود احساس لذت

یادگيری آموزشگاهي كه تلویحات تحقيقي فراواني را به خود

دروني مي كنند و تمام انرژی و نيروی خود را به كار مي بندند

معطوف داشته ،خود پنداره تحصيلي است .خود پنداره تحصيلي،

تا به قله های ترقي و پيشرفت دست یابند .باتوجه به اینكه امروزه

به ادراک یا تصویر دانش آموز از شایستگيهای خود در رابطه

دانش آموزان باید اميد الزم را برای حضور در مدرسه داشته

با یادگيری آموزشگاهي اشاره دارد .در این ميان دانش آموزان

باشند ،شناسایي و بررسي عوامل مؤثر برآن از اهميت زیادی

خود پنداره تحصيلي خود را در هر یک از درسها با استفاده از

برخوردار است.

دو داوری شكل مي دهند .نخست داوری بيروني كه در این

روش کار

شيوه مهارت های فرد در یک موضوع درسي با مهارت دانش
آموزان دیگر مقایسه ميشود ،دوم داوری دروني كه در این
شيوه مهارت های فرد در یک موضوع درسي با مهارت هایش
در موضوع های درسي دیگر مقایسه ميشود.
در نظام آموزشي كنوني نيز از یادگيرنده انتظار مي رود كه
عالوه بر حفظ دانش ،توان درک ،فهم و كاربرد آن را نيز داشته
باشند .به عبارت دیگر تاكيد به سزایي بر توانایي های باالتر
شناختي و یادگيری خودتنظيم و راهبردهای یادگيری كارآمد
ميشود .در تحقق این امر (خودتنظيم شدن دانش آموزان)
چندین عامل دخيل هستند كه در پژوهش های انجام شده در
خصوص عوامل موثر و مرتبط با یادگيری خودتنظيمي به نقش
عواملي چون باورهای خودكارآمدی ،باورهای ارزش تكليف،
فرایندهای اجتماعي ،باورهای انگيزشي اشاره شده است كه در
این ميان ميتوان به نقش متغيرهای فردی همچون ویژگي های
شخصيتي بر خودتنظيمي نيز اشاره كرد .همچنين اميد نيز از
جمله عواملي است كه با ایجاد انگيزه دروني در افراد ،منشا
تالش و رسيدن شخص به اهداف تربيتي مي باشد .در این راستا

این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقيقات كاربردی و از لحاظ
اجرا جزء تحقيقات همبستگي بود كه به بررسي نقش واسطه ای
خودپنداره تحصيلي در رابطه با خودتنظيمي تحصيلي و اميد به
تحصيل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحيه یک شيراز
پرداخت .در این پژوهش جامعه آماری كليه دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه اول ناحيه یک شهر شيراز به تعداد حدودا
 9777نفر بود كه در سال  91-98به تحصيل مشغول بودند .به
منظور نمونه گيری با استفاده جدول مورگان  219نفر به عنوان
نمونه به شيوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .بدین
منظور ابتدا یک ليست از مدارس دخترانه مقطع متوسطه اول
ناحيه یک (آموزش و پرورش) شهر شيراز تهيه گردید و سپس
به شيوه تصادفي از بين  28دبيرستان  1 ،مدرسه انتخاب شد و از
مدرسه سه كالس انتخاب شد سپس سعي شد از هر كالس 67
نفر به صورت تصادفي انتخاب شود كه درنهایت تعداد 277
دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش با توجه به صحت انجام
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تكميل پرسشنامه ها انتخاب شدند .مالک ورود به پژوهش،

اساتيد قرار گرفته و مورد تایيد واقع شد .در این پژوهش آلفای

دانشآموزاني دختر مقطع متوسطه اول ناحيه یک شيراز هستند

كرونباخ برای خرده مقياس اميد به كسب فرصت ها 7/89

كه تمایل به پاسخ به پرسشنامه دارند .و معيار خروج ،دانش-

درصد ،اميد به كسب مهارت های زندگي  7/97درصد ،اميد به

آموزاني هستند كه حداقل به یكي از پرسشها پاسخ ندهد ،یا

سودمندی  7/96در صد ،اميد به كسب شایستگي 7/88در صد و

تمایلي برای همكاری نداشته باشد.

ضریب آلفای كرونباخ كل مقياس اميد به تحصيل نيز 7/88در

پس ازدریافت مجوز حراست از دانشگاه به اداره آموزش و

صد بود كه نشان دهنده مناسب بودن پرسشنامه ها از نظر پایایي

پرورش ناحيه یک شيراز  ،در بازه زماني تحصيلي 6991-98

است.6

مراجعه شد و سپس بعد از طي شدن مراحل اداری و مشخص

ابزار پژوهش

شدن مدارس جهت نمونه آزمودني ،پرسشنامه های خود

 :پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده

تنظيمي ،خود پنداره تحصيلي و اميد به تحصيل در اختيار دانش

: ) 1092(2

آموزان قرار گرفت ،سپس توضيحات الزم از سوی پژوهشگر

ساخت و تنظيم این پرسشنامه از طریق مطالعه ماده های برخي از

در مورد نحوه تكميل پرسشنامه ها و همچنين محرمانه بودن

پرسش نامه های خارجي و مصاحبه با تعدادی از دانش آموزان

پاسخ های آنان ،به آن ها ارائه شد .از آزمودني ها خواسته شد

متوسطه آموزش و پرورش ناحيه یک اهواز و نهایتا تحليل عاملي

اگر در فرآیند تكميل پرسشنامه با مشكلي مواجه شدند از

اكتشافي به دست آمد و دارای  97سوال و شش عامل با عنوان

پژوهشگر درخواست توضيح بيشتری داشته باشند .پس از تكميل

راهبرد حافظه (  5ماده )  ،هدف گزیني (  9ماده) ،خود ارزیابي (

پرسشنامه توسط آزمودني ها ،پرسشنامه های پژوهش جمع

 1ماده ) ،مسؤليت پذیری (  2ماده) و سازماندهي (  1ماده )

آوری گردید .در مرحله بعدی ،پرسشنامه ها نمره گذاری شدند

تشكيل شده است .نمره گذاری پرسشنامه به صورت طيف

و داده ها جهت تجزیه و تحليل آماری در نرم افزار  Amosوارد

ليكرت و از دامنه " كامال موافقم " تا " كامالمخالفم " تنظيم

شدند.

مي شود به ترتيب از  5تا  6نمره گذاری مي شود (.)9

روایي این مقياس در پژوهش خرمایي و كمری ( ) 6991از

مارش و همكاران ( )2779روایي همگرای این پرسشنامه را با

طریق تحليل عاملي به روش مولفه های اصلي با چرخش

پرسشنامه خودگزارش دهي مورد بررسي قرار داده و ضریب

واریماكس محاسبه گردید .شاخص KMOدر این مقياس

همبستگي باالیي را بين این دو پرسشنامه بدست اورده است.

برابر ./921و ضریب كرویت بارتلت نيز برابر  9591/29بود كه

همچنين ،آنها پایایي پرسشنامه خودپنداره را  7/89و آلفای

با درجه آزادی  956در سطح  P<./…1معنادار بود كه نشان از

كرونباخ زیر مقياس عمومي را  7/52زیر مقياس آموزشگاهي را

كفایت نمونه برداری پرسشنامه حاضر بود .همچنين به منظور

 7/11و زیر مقياس غير آموزشگاهي را  7/58بدست آوردند

سنجش پایایي مقياس از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شده

(.)67

است .ضرایب آلفای كرونباخ برای خرده مقياس اميد به كسب

افشاری زاده و همكاران ( )6992آلفای كرونباخ زیر مقياس

فرصت ها  97درصد ،اميد به كسب مهارت های زندگي 97

عمومي را  7/28زیر مقياس آموزشگاهي را  7/12و زیر مقياس

درصد ،اميد به سودمندی  87در صد  ،اميد به كسب شایستگي

غير آموزشگاهي را  7/21و ضریب آلفای كرونباخ كلي آن را

 11در صد و ضریب آلفای كرنباخ كل مقياس اميد به تحصيل

 7/18بدست آورد .همچنين روایي این پرسشنامه را از طریق

نيز  92در صد به دست آمده است.)9( .

روایي محتوایي ،سازه و همگرا (پرسشنامه خود گزارشي دهي و

در پژوهش حاضر برای تعيين روایي پرسشنامه از روایي صوری
استفاده شده است .به این ترتيب كه پرسشنامه ،در اختيار  5نفر از

1

ASRQ

2

فاطمه مالحی و میمنت تعبدی
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عزت نفس روزنبرگ) مورد بررسي قرار داد كه شواهد حاكي

برای خرده مقياس آموزشگاهي  7/81درصد ،برای خرده

از تایيد محتوا ،سازه و روایي همگرای آن بود (.)66

مقياس غيرآموزشگاهي  7/86درصد بود كه نشان دهنده مناسب

در این پژوهش برای تعيين روایي پرسشنامه از روایي صوری

بودن پرسشنامه ها از نظر پایایي است.

استفاده گردید .بنابراین پرسشنامه ،مورد تایيد  5از اساتيد قرار

یافتهها

گرفت .همچنين در این پژوهش آلفای كرونباخ برای كل

یافتههای توصيفي متغيرهای پژوهش و ابعاد آنها

پرسشنامه  7/85درصد ،برای خرده مقياس عمومي  7/19درصد،

جدول -1ميانگين ،انحراف معيار ،بيشينه و كمينه نمرهی خود تنظيمي تحصيلي و ابعاد آن
متغيرها

ابعاد

حداقل

حداكثر

ميانگين

ميانگين استاندارد

انحراف استاندارد

اميد

اميد به كسب فرصت

61

95

28/69

22

2/62

به تحصيل

اميد به كسب مهارت های زندگي

66

27

29/16

22

5/22

اميد به سودمندی مدرسه

8

91

27/66

22

5/21

اميد به كسب شایستگي

2

27

65

62

9/57

كل نمره اميد به تحصيل

21

695

92/26

86

2/92

خودتنظمي

راهبرد حافظه

5

25

61/15

65

9/92

تحصيلي

هدف گزیني

9

65

9/27

9

9/67

خودارزیابي

67

97

29

68

2

كمک خواهي

1

11

22/22

68

5/16

مسوليت پذیری

1

27

62/96

62

2/81

سازماندهي

67

97

29/68

68

2/66

كل نمره خودتنظيمي تحصيلي

97

657

666/78

97

9/51

خودپنداره

عمومي

2

61

62/68

67

2/65

تحصيلي

اموزشگاهي

62

92

22/11

27

9/99

غير آموزشگاهي

2

8

5/17

5

6/25

كل نمره خودپنداره تحصيلي

62

51

82/27

17

9/61

همانگونه كه در جدول  6مشاهده ميشود ،ميانگين نمرهی اميد

ميانگين نمره ی خودپنداره تحصيلي(و ابعاد آن) از متوسط بيشتر

به تحصيل از ميانگين بيشتر است(غير از بعد اميد به سودمندی

است.

مدرسه)؛ميانگين نمره ی خودتنظيمي تحصيلي(و ابعاد آن) و و

ب:تحلیل همبستگی بین متغییرهای تحقیق

جدول -2ماتریس همبستگي بين متغييرهای پژوهش
اميد به تحصيل

خودتنظيمي

خودپنداره

اميد به تحصيل

6

**7/59

**7/22

خود تنظيمي

**7/59

6

**7/59

خودپنداره

**7/22

**7/59

6

**معناداری در سطح  7/776مطابق جدول  2بين متغيرهای پژوهش (خود تنظيمي تحصيلي؛ اميد به تحصيل و خودپنداره تحصيلي )رابطه
مثبت و معناداری در سطح  7/776وجود دارد.
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جدول  -0ضرایب رگرسيون پيشبيني اميد به تحصيل بر اساس ابعاد خودپنداره تحصيلي
ابعاد خودپنداره تحصيلي

B

β

T

ρ

عمومي

7/177

7/619

2/999

7/761

آموزشگاهي

7/882

7/991

2/977

7/7776

غير آموزشگاهي

-7/925

-7/755

-7/125

7/217

نتایج جدول  9حاكي از آن است كه از ابعاد خودپنداره

به منظور بررسي این فرضيه؛ از تحليل رگرسيون گام به گام

تحصيلي؛ تنها بعد عمومي و آموزشگاهي به صورت مثبت اميد

استفاده شد .بدین صورت كه خود تنظيمي تحصيلي به عنوان

به تحصيل را پيشبيني ميكند.

متغير پيشبين و خودپنداره تحصيلي به عنوان متغير مالک در

ج:پيش بيني خود پنداره تحصيلي

نظر گرفته شد .نتایج حاصل در جداول  2و  5قابل مشاهدهاند.

بر اساس خودتنظيمي

تحصيلي
جدول -4ضرایب رگرسيون پيشبيني خودپنداره تحصيلي بر اساس خود تنظيمي تحصيلي
گام

متغيرها

6

خودتنظيمي 7/12

R

R2

B

β

T

ρ

7/98

7/21

7/59

61/92

76/7

تحصيلي
نتایج جدول  2حاكي از آن است كه خود تنظيمي تحصيلي به

نتيجه گرفت كه 98درصد از واریانس خودپنداره تحصيلي را

صورت مثبت خودپنداره تحصيلي را پيشبيني ميكند .در متغير

خود تنظيمي تحصيلي تعيين ميكند.

خود تنظيمي تحصيلي ( )ρ =7/76 ،β =7/59به دست آمده

برای بهبود ضرایب برآورد استاندارد مدل پيشنهادی ،مسير «

است .همچنين با توجه به ضریب تعيين ( ،) R2=7/98ميتوان

خودتنظيمي—غير آموزشگاهي---اميد به تحصيل » ،كه
ضریب برآورد غير معنادار مي باشد.

جدول  5-ضرایب مسير روابط مستقيم و غير مستقيم متغيرهای مدل پيشنهادی نقش واسطه ای خودپنداره تحصيلي
برآورد

مسير

برآورد

معيار

بحراني

معناداری ()P

2/59

7/17

7/58

1/88

7/76

2/11

7/12

7/26

8/67

7/75

غيراستاندارد استاندارد

خودتنظيمي تحصيلي
خودتنظيمي

خطای

نسبت

سطح

اميد به تحصيل
خودپنداره

اميد به تحصيل

همان گونه كه در جدول  5مشاهده مي شود ،با توجه به ضرایب

هدف این پژوهش بررسي بررسي خودپنداره تحصيلي در رابطه

برآورد مسير ،مسيرهای «خودتنظيمي تحصيلي به اميد به

با اميد به تحصيل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحيه

تحصيلي » ضریب برآورد نسبتاً مناسب (بيشتر از  )7/9را دارند.

یک شيراز ميباشد .یكي از مسایل مهم در حوزه ی یادگيری

بنابراین نيازی به اصالح مدل نميباشد .یعني خودپنداره تحصيلي

آموزشگاهي كه تلویحات تحقيقي فراواني را به خود معطوف

در رابطه بين خودتنظيمي تحصيلي و اميد به تحصيل نقش واسطه

داشته ،خود پنداره تحصيلي است .خود پنداره تحصيلي ،به

ای دارد.

ادراک یا تصویر دانش آموز از شایستگي های خود در رابطه با

بحث و نتیجهگیری

یادگيری آموزشگاهي اشاره دارد .در این ميان دانش آموزان
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خود پنداره تحصيلي خود را در هر یک از درس ها با استفاده از

در نهایت از اميد به تحصيل باالتری برخوردارند .در واقع دانش

دو داوری شكل مي دهند .لذا طبق نظر راسومان ()2771

آموزاني كه از راهبردهای شناختي بيشتری استفاده مي كنند ،در

یادگيرندگان خودتنظيم در دانش فراشناختي مهارت داشته و

هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعي مي كنند همان موقع

ميدانند چگونه فرایندهای ذهني خود را در جهت پيشرفت و

با معنادار كردن اطالعات ،ایجاد ارتباط منطقي با اطالعات قبل،

اهداف فردی سوق دهند .همچنين ،آنها در مراحل مختلف

كنترل چگونگي این فرآیند و ایجاد محيط یادگيری مناسب،

یادگيری اقدام به برنامهریزی ،خودنظارتي ،خودكنترلي

مطالب را یاد بگيرند و عملكرد تحصيلي خود را باال ببرند و در

وخودسنجي ميكنند .از نظر انگيزشي ،این نوع از یادگيری به

نهایت اضطراب كمتری خواهند داشت و اميد به تحصيل بيشتری

داشتن باورها و نگرشهای انطباقي مناسب در حوزه تحصيلي؛ به

دارند .یافته های پژوهش حاضر در این بخش با بخشي از نتایج

ویژه عالقهمندی در انجام تكاليف تحصيلي و تالش و پشتكار

( )68( ،)61( ،)61( ،)65( ،)62( ،)69و ( )69هم سو بود.

الزم در این زمينه ،كمک فرواني نموده ،سبب ميشود فرد خود

طبق نظریه مارش و همكاران ( )2779افرادی كه در انجام كارها،

را الیق ،خودكارآمد و مستقل تصور نماید .همچنين ،از نظر

خود را ،اثربخش تر ،مطمئن تر و توانمندتر مي دانند در مقایسه

رفتاری ،این یادگيرندگان قادرند محيطهایي را برای یادگيری

با سایرین از خودپنداره تحصيلي باالیي برخوردار خواهند بود و

بهينه ،انتخاب ،پيریزی و خلق نمایند (.)62

بالطبع چنين خودپنداره ای منجر به رشد و پيشرفت تحصيلي

برای تبيين این فرضيه مي توان گفت زماني كه دانش آموزان از

آتي فرد و عالقه و انگيزش بيشتر در وی مي شود .بر این اساس

فرایند شناخت و خود ارزیابي برخوردار باشند ،مي توانند جنبه

افرادی كه در آغاز تحصيل تفكر و برداشت مثبتي از خود و

های شناختي ،انگيزشي و رفتاری عملكرد تحصيلي خود را

توانمندی های خود دارند ،چنين تفكرِ مثبتي منجر به پيشرفت

تنظيم كنند و موانعي را كه ممكن است رخ دهد ،ارزیابي مي

تحصيلي آنها مي شود .همچنين پيشرفت تحصيلي آنان بازخورد

كنند و انطباق های الزم را انجام مي دهند و براساس پيشرفتي كه

مثبتي به خودپنداره و صحت برداشت شان از خود و توانمندی

انجام مي دهند راهبرد هایشان را بطور دقيق هماهنگ یا تصحيح

هایشان مي بخشد (.)67

مي كنند و در نهایت سرشت هيجاني خود آگاه هستند و

در تبيين این یافته مي تـوان گفـت اميـد همواره به عنوان یک

راهبردهایي برای مدیریت هيجانات خود دارند كه مي تواند

سازه بين موقعيتي سنجش مي شـود كـه بـا عـزت نفـس،

منجر به كاهش اضطراب و افزایش اميد به تحصيل در دانش

توانــایي حــل مــساله ادراک شــده ،ادراک كنتـرل ،سرسـختي

آموزان شود.

روانشناختي ،خوش بيني ،عاطفه مثبت و انتظارات پيامد مثبت،

همچنين زماني كه دانش آموزان دارای سازماندهي خودتنظيمي

همبستگي مثبت و معنادار دارد .انسانهایي كه اميـد بـه تحـصيل

باشند ،بهتر مي توانند فعاليتهای یادگيری ،شناخت ،انگيزه و

بيـشتری دارنـد ،تالششان را صرف كسب اهداف مشكل

رفتار خود را تنظيم و كنترل كند و دانش آموز مي تواند در

تحصيلي كـرده و بـا اطمينـان تمام به اهداف خود دست پيدا مي

محيط تحصيلي ،اهداف واقع بينانه ای برای خود ترسيم كند.

كنند در حالي كه دانشجویان بـا اميـد تحصيلي كمتر اینگونه

زماني كه دانش آموزان دارای فرایند كمک خواهي باشند ،در

نيستند .پژوهش ها نشان مي دهد كه دانشجویان اميدوار نسبت به

یادگيری مطالب فعال تر و خود جوش تر هستند و دارای انگيزه

دانشجویان نااميد از تفكرات مثبت ،عزت نفس و اعتماد به نفس

بيشتری خواهند بود كه مي تواند آنها را در مقابل اضطراب

بيشتری برخوردارند؛ كه به دانـشجویان كمـک مـي كنـد تـا در

فشارآور ،نگرش حاكي از شكست یا افسردگي و در رویارویي

زمينه اهداف تحصيلي خود تالش خود را متمركز كرده و بـه آن

با چالش ها یا موانع دشوار ،مقاوم كند و در كل اضطراب كمتر

دسـت پيدا كنند .به عبارتي دانشجویاني كـه اميـد بـه تحـصيل

خواهند داشت و درماندگي عاطفي در آنها كمتر خواهد بود و

بـاالیي دارنـد ،احساس مي كنند مي توانند بر چالش های
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فاطمه مالحی و میمنت تعبدی

تحصيلي خود كنتـرل داشـته و در نتيجه خود را موجودی فعال

مقایسه مي شود .براساس نظریه ی یادگيری آموزشگاهي رفتار

در نظر مي گيرند كه قادر به خـود نظـم دهي و تنظيم رفتار خود

های ورودی شناختي یعني تاریخچه ی یادگيری قبلي فرد ،هوش

است و این حس كنترل پایه هایي برای انگيزش و افزایش

كلي ،استعداد كلي ،توانایي كالمي و سبک یادگيری و ویژگي

عملكرد تحصيلي مي باشد .به طور كلي اميد به تحصيل بـا

ورودی عاطفي یعني عالیق ،نگرش ها و عواطف دانش آموزان

سـخت كوشـي و فعاليـت تحصيلي دانش اموزان ارتباط دارد .از

در ایجاد و شكل گيری خود پنداره ی تحصيلي آن ها مؤثر

طرف دیگر خودپنداره تحصيلي كه به معنای ادراک دانش آموز

است.

از شایستگي خود در رابطه با یادگيری آموزشگاهي است .در

در مورد بعد عمومي خود پنداره در تبيين این یافته باید گفت

واقع فرد دارای خودپنداره تحصيلي سطح باال ،تصور و دیدگاه

هنگامي كه فرد تصور خوبي دربـاره خـود دارد احساس مي كند

مثبتي در باره خود و توانایي های خود در انجام تكاليف درسي

موجودی تواناست و با اطمينان فكر مي كند ،از این رو مـي

و وظایف مدرسه مي بيند و با اعتماد به نفس باال و تالش بسيار

كوشـد كـه رفتـارش تـوام بـا موفقيت باشد تا بعدها موجب

از تمام توان و استعداد خود استفاده نموده و موفق تر عمل مي

افزایش احساس ارزشمندی اش شود ،اما برعكس ،دانش آموزی

كند .این موفقيت ها به مرور جمع شده و در نهایت دانش آموز

كه خود را ناموفق بداند عملكرد تحصيلي اش نيز پایين تر از

را به موفقيت های بزرگتر مي رساند .در واقع خودپنداره

سطح استعداد و توانایي ارثي اش است .یعني این دانـش آموز

تحصيلي مي تواند به عنوان یكي از عوامل موثر بر پيشرفت

در واقع توانایي موفق شدن را دارد اما به دليل عواملي غير از

تحصيلي دانش آموزان و همچنين یک عامل افزاننده اميد به

هوش نمي تواند به حـد مـورد انتظـار برسد ،زیرا معتقد است كه

تحصيل عمل كند .یافته های پژوهش حاضر در این بخش با

ناتوان است پـس مـي تـوان ادعـا كـرد دانـش آمـوزاني كـه از

بخشي از یافته های پژوهش های ( )22( ،)26( ،)27و ( )29هم

خودپنداره بهتری برخوردار هستند ،به امور تحصيلي و توانمندی

سو مي باشد.

های خـود بـرای امـور تحصـيل اعتمـاد دارند و در امور

طبق نظریه بندورا ( )2777خودپنداره ،توان سازندهای است كه

تحصيلي تالش بيشتری به خرج مي دهند كه این امر احتماال

با آن ،مهارتهای شناختي ،اجتماعي ،عاطفي و رفتاری انسان

موجب ميل و عالقـه بيشـتر آنان به امور تحصيلي مي شود و

برای تحقق اهداف مختلف ،به گونه اثربخش ساماندهي ميشود.

موفقت دانش آموز را به همراه دارد در چنين شرایطي دانش

دانش آموزان خود پنداره ی تحصيلي خودشان را در هر یک از

آموز اميد بيشتری برای تحصيل و مقاصد تحصيلي آینده خود

درس ها با استفاده از دو داوری شكل مي دهند ( .)22نخست

متصور است كه این مورد موجب ارتقای اميد تحصيلي دانش

داوری بيروني كه در این شيوه مهارت های فرد در یک

آموز مي شود.

موضوع درسي با مهارت دانش آموزان دیگر مقایسه مي شود،

یافته های پژوهش حاضر در این بخش با بخشي از یافته های

دوم داوری دروني كه این شيوه مهارت های فرد در یک

پژوهش های ( )22( ،)26( ،)27و ( )29همسو مي باشد.

موضوع درسي با مهارت هایش در موضوع های درسي دیگر
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Abstract
Introduction: The main purpose of this study was to investigate the
academic self-concept about the hope of educating female high
school students in district one of Shiraz. The purpose of this research
was applied research and the correlation research was performed.
Methods: This study was an applied research component and a
correlational research one. In this study, the statistical population of
all high school girl students of Shiraz city, about 9000, was selected
by multistage cluster sampling method using 200 criteria. Data
gathering tool was a questionnaire. To this end, the Education Hope
Questionnaire (Khorrami & Kamari, 1396) and the Academic Selfconcept Questionnaire (Chen Yi Sin, 2004) were used. The data were
then collected and analyzed by LISREL software.
Results: Regarding path estimation coefficients, it was found that the
paths of "academic self-regulation in the hope of education" have
relatively appropriate estimation coefficient (more than 0.3). That is,
academic self-concept has a mediating role in the relationship
between academic self-regulation and educational hope.
Conclusion: The results showed that academic self-concept and its
dimensions positively predict students' educational hope and
academic self-concept has a mediating role in the relationship
between educational hope and self-regulation.
Keywords: Academic self-concept, Academic self-regulation, Hope
for education.

