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 .1مقدمه
عملکرد هر گونه فعالیت یا مجموعهای از پاسخها است که بر محیط تأ یر میگذارد .واژهی تحصویلی
به معنای یادگیری رسمی همراه با مطالعهی متداول یا نظری در مدرسه یا سایر مؤسسوات آموزشوی
میباشد( .انجمن روا شناسی آمریکا .)4003 ،عوامل متعددی میتوانند در عملکرد تحصیلی دانش-
آموزا نقش داشته باشن د مانند تصوورات آنوا از خودشوا  ،جهوت و کنتورل رفتوار ،نووع پوردازش
اطالعات ،میزا شناخت از خود و باورهای معرفتشناسوی (اشورفزاده ،عیسویزادگوا و میکوائیلی
منیع .)7931 ،همچنین انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی ،خودنظمجویی و یادگیری خودهدایتی از
جمله متغیرهایی می باشند که بر عملکرد تحصیلی دانوش آمووزا مؤ رنود (سوماوی و نجارپوریوا ،
.)7939
7
یکی از عوامل فردی که بر عملکرد تحصیلی تأ یر دارد «خودکنترلوی » اسوت .خوودکنترلوی در
برخووی موووارد بووا عنوواوینی ماننوود «خووودگردانووی« ،»4خویشووتنداری« ،»9قوودرت اراده« ،»5کنتوورل
تالشمند« ،»4قدرت خود درونی »1و «کنتورل بازدارنوده »1شوناخته مویشوود (داوکوور و کور ،9
 .)4077خودکنترلی توانایی تسلط بر رفتار آشکار ،پنها  ،هیجانی یا جسمانی خود و مهار یا بازداری
تکانههای خود در شرایطی که نفع کوتاهمدت در مقابل زیا بلندمدت یا نفع بیشوتر بلندمودت قورار
میگیرد .این خویشتنداری فرد است که پیامد بلندمدت را انتخاب مویکنود (انجمون روا شناسوی
آمریکا .)4003 ،مهارتهای خودکنترلی دانشآموزا یکی از عوامل موفقیت آ ها در جامعه است که
منجر به سازگاری و تطابق فرد با محیط و اجتماع میشود و افوراد را بوه میوزا مزم بوه اسوتقالل و
مسئولیتپذیری میرساند .کودک و یا دانشآموزی که هنوز در کنترل عواطف و احساسوات خوویش
ناتوا است چطور میتواند در حوزهی مسئولیتپذیری مسائلی کوه بوا هموین عواطوف و احساسوات
درگیر است موفق باشد (احمدی جویباری .)7931 ،شویوههوای خوودکنترلی رفتوار مویتوانود بورای
کاهش رخداد رفتارهای مخل و در نتیجه بهبوود عملکورد آموزشوگاهی موورد اسوتفاده قورار گیورد.
خودکنترلی رفتار شامل خودنظارتی 3خودارزیابی 70و خودتقویتی 77میباشد .منظوور از خودنظوارتی
حفظ توجه فعال به رخداد افکار و رفتارهای هدفمند خاص است .خودارزیابی قضاوت در مورد میزا
یا کیفیت رفتار میباشد که در مقابل برخی از مالکهوا یوا اسوتانداردهای موجوود تغییور مویکنود.
1. self control
2. self regulation
3. self disciplin
4. will power
5. effortful control
6. ego strength
7. Inhibitery control
8. Duckworth & Kern
9. self supervision
10. self evaluation
11. self reinforcement
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خودتقویتی به اجرای تقویت توسط خود فرد ،درصورتیکه یك معیوار خواص بورای رفتوار در دسوت
باشد اشاره دارد .شیوهی آموزش حل مسأله و آموزش خودتعلیمی نیوز از روشهوای مناسو بورای
خودکنترلی در دانشآموزا است .آموزش حل مسأله شامل آموزش راهبردهای منظم به افراد بورای
حل مسئله است .آموزش خودتعلیمی ،شامل آموزش دانشآمووزا اسوت توا بتواننود در مواجهوه بوا
مشکل از طریق خودبیانی مسئله را برای خودشا حل کنند .دانشآموزا در این روش یاد میگیرند
قبل از عمل فکر کنند و در واقع آ مشوکل را تشوخید دهنود و راهحولهوای متفواوتی را در نظور
بگیرند ،به عواق کار فکر کنند ،موانع را پیشبینی کنند و برای کنترل رفتارشا راهبورد مزم را بوه
خدمت بگیرند (حاتمی .(7930 ،پژوهشهای متعددی در ارتباط با خودکنترلی دانشآمووزا صوورت
گرفته است ازجمله :پژوهشی که توسط فرمیهنوی فراهوانی ،عبودالملکی و رشویدی ( )7991انجوام
گرفت که یکی از یافتههای آ  ،رابطوهی معنویدار بوین مؤلفوههوای خودآگواهی و خوودکنترلوی بوا
پیشرفت تحصیلی بود .رهنما و عبودالملکی ( )7999در مطالعوهای نشوا دادنود بوین هفوت متغیور
(خودکنترلی ،خودآگاهی ،سیالی ،انعطافپذیری ،بسط ،ابتکار و خودانگیوزی) بوا پیشورفت تحصویلی
رابطهی مثبت معنیداری وجود دارد .حنیفی و جویباری ( )7993به ایون نتیجوه رسویدند کوه بوین
مؤلفههای اصلی هوش هیجانی (خودکنترلی ،خودآگاهی ،خودانگیزی ،هشیاری اجتمواعی و مهوارت
اجتماعی) با پیشرفت تحصویلی رابطوهی مثبوت وجوود دارد .فودوی اردکوانی ( )7935در تحقیقوی
دریافت که بین خودپندارهی تحصیلی ،عزتنفس و خودکنترلی با عملکرد تحصیلی رابطهی معنیدار
وجود دارد .همچنین خودپندارهی تحصیلی ،عزتنفس و خودکنترلی واریوانس عملکورد تحصویلی را
تبیین میکند .استادلر ،آست ،بکر ،نیپل و گریف )4071( 7معتقدند که خودکنترلی بیشك میتواند
معدل را حتی زمانی که توانایی شناختی کنترل میشود ،تبیین نماید.
یکی دیگر از متغیرهایی که میتواند عملکرد تحصیلی را تحت تأ یر قورار دهود «خودمختواری»
است .در تعریف خودمختاری میتوا گفوت خودمختواری تنظویم رفتوار بوه ابتکوار شخصوی بورای
هدفهای فردی بدو اینکه از فشار رسوم اجتمواعی متوأ ر گوردد (شوعاری نوژاد .)7914 ،مفهووم
حمایت از خودمختاری بر پایهی اندیشههای دسی و رایا  )7394( 4شکل گرفت کوه معتقدنود سوه
نیاز روانشناختی انسا خودمختاری ،شایستگی و ارتباط مویباشود وقتوی افوراد خودمختوار هسوتند
احساس میکنند در مورد افکار ،احساسات و رفتارهای خود اختیار دارند و رفتار آ ها از درک منبوع
علیت درونی ،اراده و حق انتخاب ناشی مویشوود (ریوو .) 4074 ،9زموانی کوه تصومیمگیوری ،فکور،
احساس و رفتار ما بر اساس تمایالت ،ترجیحات و خواستههای خود باشد نه نیروهای بیرونی در ایون
صورت ما خودمختار هستیم زیرا رفتار ما توسط خودما تعیین شده است نه توسط دیگرا (دسی و
رایا  .)4009 ،وقتی معلما از نیازهای روانشناختی دانشآمووزا بورای خودمختواری ،شایسوتگی و
1. Stadler, Aust, Becker, Niepel, & Greiff
2. Deci & Ryan
3. Reeve
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ارتباط حمایت میکنند آ ها انگیزهی بیشتری دارنود و دسوتاوردهای بوامتری را کسو مویکننود.
معلمانی که در محل کار خود کمتر خودمختار هستند (بهعنوا مثال کسانی که فقدا خودمختاری
برای تأ یرگذاری بر سیاست مدرسه و یا انتخاب چگونگی و آنچوه کوه آ هوا مویآموزنود را گوزارش
میدهند یا کسانی که ادعا میکنند وظایف اداری و کارهای کاغذی با تدریس آ ها توداخل دارد) در
مقایسه با معلمانی که دارای خودمختاری بامتر در محل کار هستند ،از نیواز دانوشآموزانشوا بورای
خودمختاری کمتر حمایت میکنند (مارشیك ،اشتو و آلژینا .)4071 ،7کنترل زیواد و عودم وجوود
فرصتی برای تجربهی خودمختاری در مدرسه در بین افراد احساس عجوز بوه وجوود مویآورد و ایون
باعث میشود که اعضا فکر کنند چیزی نیستند و نمیتوانند کاری انجام دهنود .ایون افووراد معمووم
سازشکارند و از امتحا مسیرهای مختلف واهمه دارند یعنووی افورادی کوه فرصوت خودمختواری در
مدرسه به آنا داده شده است درک بهتری در مورد خود از اجرای نقششا پیدا مویکننود بور ایون
اساس ساختار مدرسه میتواند میزا خودکنترلی ایجاد شده و سطح درگیری در فعالیتها را تحوت
تأ یر قرار دهد .ساختاری که به دانشآموزا فرصت تجربهی خودمختاری را میدهد منجر به ایجواد
احساس لیاقوت بیشوتر در آنوا مویشوود  .بوا توجوه بوه توأ یر خودمختواری درک شوده و فرصوت
خودمختاری بر میزا مسئولیتپذیری ،اولیا مدرسه بهتر است از نصیحت کورد و کنتورل بویش از
اندازهی دانشآموزا بپرهیزند به این علت که این امر آنا را در مورد صوالحیتهایشوا بوه تردیود
میاندازد (خرمدل .)7930 ،البته عدهای هم معتقدند اگر مودرسه برای دانوشآمووزا خودمختواری
بیش از حد فراهم آورد این میتواند مضر باشد چراکه در این صورت دانشآموزا هیچ مقوامی را بوه
رسمیت نمی شناسند (کریستینا .)4074 ،4شواهد تجربی نشا میدهد میا خودمختاری و عملکرد
تحصیلی رابطهی مثبت وجود دارد .ا جی ،کانفسوور ،یوسوف ،عبودالعزیز و مجویس .)4077( ،9در
مطالعهی خود نشا دادند رابطهی مثبت معنیداری بین امتیاز خودمختواری یادگیرنوده و عملکورد
تحصیلی وجود دارد .استافا  ،بونائیاسو و استرانگا )4074( 5دریافتند که توسوعه و تأییود صوالحیت
یادگیری خودمختاری قادر به تعیین تغییرات در سطح ادراک دانشآموزا و همچنین سطح عملکرد
آ ها میباشد .دی ست و سمدل )4075( 4به این نتیجه رسیدند کوه حمایوت از خودمختواری روی
تمام اهداف پیشرفت تأ یر مثبت دارد و عملکرد در مدرسه و رضایت از زندگی به وسویل حمایوت از
خودمختاری و اهداف موفقیت پیشبینیشده بود .نتایج پژوهش گریفین )4071( 1حواکی از آ بوود
که ترکی فعالیتهای کالس درس که باعث حمایت از خودمختاری میشود ،ممکن است منجور بوه

1. Marshik, Ashton & Algina
2. Cristina
3. Ng, Confessor, Yusoff, Abdul Aziz & Lajis
4. Stefan, Bunaiasu & strunga
5. Diseth & Samdal
6. Griffin
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درک بهتر دانشجویا در کالس درس شود و همچنوین انگیوزهی یوادگیری دانشوجویا را افوزایش
میدهد .اوریول گرانادو ،مندوزا لیرا ،کوواروبیاس آپابالز و مولینوا لووپز )4071( 7معتقدنود هیجانوات
مثبت و حمایت از خودمختاری ،عملکرد تحصیلی ،خودکفایی و مشارکت تحصیلی را پیشبینی می-
کند .هو و چانگ )4071( 4اشاره دارند مهوارت انگلیسوی دانوشآمووزا بوا پیشورفت خوودمختواری
فراگیرا بهبود مییابد و یادگیری مشوارکتی نقوش مهموی در ارتقوا خوودمختواری یادگیرنوده ایفوا
میکند.
یکی از مهارتهای زندگی مهارت «خودآگاهی »9است .خودآگاهی معرفت و بصیرت شوخد بوه
سلوک و خصاید خود و فهمید رفتار و انگیزش خویش است (شوعارینوژاد .)7914 ،بورای اینکوه
افراد خود را بشناسند باید از ویژگی های جسمانی و روانشناختی خود و هر چیز دیگری کوه مربووط
به خودشا است آگاه شوند .آگاهی از خود امکوا خوود ارزیوابی و هودف گزینوی صوحیح را فوراهم
می سازد چنین چیزی در نهایت به احساس رضایت از خوود منتهوی مویشوود (قهواری .)7934 ،بوا
افزایش خود آگاهی انگیزۀ پیشرفت تحصیلی در دانش آموزا نیز افزایش می یابد (صوبحی قرامکوی،
 .)7937مزم به ذکر است که دانشآموزا میتوانند خودآگاهی تحصیلی خود را افزایش دهنود زیورا
آ ها کامال منحصر به فرد هستند گرچه ممکن است در برخی خصوصیات فردی نقاط مشوترکی بوا
دیگرا داشته باشند ،ولی مجموع ویژگیهایشا آ ها را از دیگرا متمایز ساخته است .اولوین قودم
در راه یادگیری خودآگاهی تحصیلی این است که سبك یادگیری خاص خود را تشخید دهنود اگور
سبك یادگیری خود را بشناسند میتوانند از روشها و تکنیكهایی که کاملکنندهی سبك یادگیری
آ هاست استفاده کنند همچنین آ ها میتوانند طبق نظریهی هوشهای چندگانهی گواردنر 5قووای
ادراکی خود را بشناسند و هوشی که در آ قویتر هستند آ را رشد دهند تا به موفقیوت بیشوتری
دست یابند (کارتر .)7994 ،4تا کنو پژوهشهای مختلفی در ارتبواط بوا خودآگواهی انجوام گرفتوه
است .اشرفی ،حدادی ،نشیبا و قاسم زاده ( )7939معتقدند که مهارت خودآگاهی بر افزایش انگیزهی
پیشرفت تحصیلی و کاهش پرخاشگری دانشآموزا مؤ ر است .محمدزاده و غفاری مجلج ( )7939و
دهشیری ( )7994به رابطهی مثبت بین خودآگاهی هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزا اشواره
دارنوود .حصوواری ،خلیلووی و صوواد ( )7939نشووا دادنوود میووزا عووزتنفووس و پیشوورفت تحصوویلی
دانوشآموووزا بووا مهووارت خوودآگوواهی افووزایش مووییابود .در پژوهشووی کووه توسووط جسوووپراکاش و
واسیمامیراجا )4074( 1انجام گرفت این نتیجه بهدست آمد که خودآگاهی و خودانگیزشی مویتوانود
محرکهایی برای عملکرد تحصیلی باشد .پژوهشهای متعدد نشا داد کوه راهبردهوای فراشوناختی
1. Oriol- Granado, Mendoza- Lira, Covarrubias-Apablaza & Molina-Lopez
2. Hu & Zhang
3 self awareness
4. Gardner
5. Karter

6. Vasimalayraja
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یادگیری موج عملکرد تحصیلی بامتر میشود (رضوی مطلوق ،حسوینپوور و رضوویپوور.)7934 ،
پژوهش حاضر نیز به دنبال ایون اسوت کوه آیوا خوودکنترلوی ،خودمختواری و خودآگواهی قوادر بوه
پیشبینی عملکرد تحصیلی میباشد؟
 .2روش پژوهش
جامعهی آماری شامل کلیهی دانشآموزا مقطع متوسطهی دوم شهرسوتا بنودرعبواس بوه تعوداد
 79411نفر میباشد که در سال تحصیلی  7931-7931مشغول به تحصیل بودند .بر اسواس جودول
مورگا تعداد  995نفر برای نمونهگیری مزم است (کالین )4071 ،7اما جهت اطمینا و با توجه بوه
شیوهی نمونهگیری  405نفر ( 414دختر و  454پسر) به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلوهای
انتخاب شدند .بدینصورت که از دو ناحیهی شهرستا بندرعباس یك ناحیه انتخواب شود و از بوین
دبیرستا ها و هنرستا ها هشت مدرسه و از هر مدرسه دو کالس برگزیده شد.
 .1-2ابزارهای اندازهگیری پژوهش
ابزار پژوهش

در این پژوهش از چهار ابزار ،پرسشنامهی سونجش عملکورد تحصویلی دانوشآمووزا  ،پرسشونامهی
خودکنترلی ،پرسشنامهی خودمختاری هیجانی و پرسشنامهی خودآگاهی هیجانی بورای جموعآوری
اطالعات استفاده شده است که در زیر به توضیح هر کدام پرداخته میشود.
 .1-1-2پرسشنامه ی عملکرد تحصيیلی دانيش آميوزان :)EPT(2ایون پرسشونامه اقتباسوی از
پژوهشهای فام و تیلور است 9که در سال  7333تهیه شود و در حووزهی عملکورد تحصویلی بورای
جامعهی ایرا اعتباریابی گردید .آزمو عملکرد تحصویلی قوادر اسوت بوا  59سوؤال ،پونج حووزهی
مربوط به عملکرد تحصیلی را اندازهگیری نماید .مؤلفههای پرسشنامه -7 :خودکارآمدی -4 ،تأ یرات
هیجانی -9 ،فقدا کنترل پیامد -5 ،برنامهریزی -4 ،انگیزش میباشد .نمورهگوذاری پرسشونامه بور
اساس «طیف لیکرت» پنجدرجهای از هویچ ( ،)7کوم ( ،)4تاحودی ( ،)9زیواد ( ،)5خیلویزیواد ()4
میباشد .حد پایین نمره در این مقیاس  ،59حد متوسط نمره  755حد بامی نمرات  450میباشود.
در پژوهشی که توسط قلتاش ،اوجینژاد و برزگر ( )7993انجام گرفت ،روایوی محتووایی پرسشونامه
توسط اساتید تأیید شد و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  0/95بهدست آمد .کریمی و فرحبخش
( )7930در پژوهشی پایایی آزمو را به روش آلفای کرونبواخ  0/14بوهدسوت آوردنود .پورطواهری،
زندوانیا نائینی و رحیمی ( )7939در مطالعهای روایی پرسشنامه را از طریق محاسبهی همبستگی
نمرهی هر سؤال با نمرهی خرده مقیاس مربوط به آ و نیز همبستگی نمرهی مؤلفهها با نمرهی کل
1. Kline
)2. Educational Performance Test (EPT
3. Pham & Taylor
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بررسی نمودنود .ضورای همبسوتگی بورای مؤلفوهی خودکارآمودی  0/11توا  ،0/19بورای مؤلفوهی
برنامهریزی  0/99تا  ،0/13برای مؤلفهی تأ یرات هیجوانی  0/13توا  ،0/99بورای مؤلفوهی انگیوزش
 0/91تا  0/14و برای مؤلفهی فقدا کنترل پیامد  0/10تا  0/14بهدست آمود .ضورای همبسوتگی
مؤلفهها با نمرهی کل برای خودکارآمدی ،برنامهریزی ،تأ یرات هیجوانی ،انگیوزش و فقودا کنتورل
پیامد بهترتی برابر با  0/11 ،0/49 ،0/11 ،0/14و  0/41بهدست آمد .در محاسبهی پایایی ضورای
آلفای کرونباخ برای ابعاد خودکارآمدی ،برنامهریزی ،توأ یرات هیجوانی ،انگیوزش و فقودا کنتورل
پیامد به ترتی  0/40 ،0/37 ،0/95 ،0/11و  0/17و برای کل مقیاس  0/13بهدست آمد .هاشمی و
وحیدی ( )7934روایی صوری پرسشونامه را از طریوق مراجعوه بوه صواح نظورا تأییود و پایوایی
پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/94برآورد کردند .در پژوهش حاضر پایایی پرسشونامه از
طریق آلفای کرونباخ  0/19بهدست آمده است.
 .2-1-2پرسشنامهی خودکنترلی :)SCS( 1یك پرسشنامه خوودگوزارش دهوی اسوت کوه توسوط
تانجی ،بامیستر و بو  )4005( 4ساخته شده و از  91عبارت تشکیل شده است .پاسخهای  91عبارت
مقیاس در یك طیف لیکرت پونجدرجوهای از «اصوال شوباهت نودارد «،»7کموی شوباهت دارد ،»4
«بینظر « ،»9شباهت زیاد  »5و «شباهت خیلی زیاد  »4در نظر گرفتوه شوده اسوت .نمورهی کول
افراد ،در آزمو در کمترین حالت  91و بیشترین  790میباشود .در پژوهشوی کوه توسوط احمودی
جویباری ( ) 7931انجام گرفت ،روایی صوری و محتوایی آ توسط متخصصا تأیید و بورای تعیوین
پایایی از ضری همسانی درونی استفاده شد که ضری آلفای کرونباخ با این روش برای کل مقیواس
 0/97بهدست آمد .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  0/99بهدست آمد.
 .3-1-2پرسشنامهی خودمختاری هیجانی :3مقیاس خودمختاری هیجوانی توسوط سویلوربر و
استینبر  )7391( 5ساخته شده که شامل  74گویوه و دارای چهوار زیور مقیواس ایودهآل زدایوی از
والدین ،ناوابستگی خانواده ،ادراک والدین بهعنوا مردم عادی و تفرد را شامل میشود .پاسخدهی در
مقیاسی از یك (کامال مخالفم) تا چهار (کامال موافقم) درجهبندیشوده اسوت (در پوژوهش حاضور از
نسخهی هنجاریابی شده در ایرا استفاده شده است) .در تحقیقوی کوه توسوط مهرپوور و محمودی
( ) 7935انجام گرفت برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضرای مربوط به همسانی درونی استفاده شد
و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس خودمختاری هیجانی و چهار زیر مقیاس آ محاسوبه شود .آلفوای
کرونباخ برای کل مقیاس  0/14بهدست آمد .با محاسوبهی آلفوای کرونبواخ بورای هور کودام از زیور
مقیاسهای ایدهآل زدایی از والدین ،ناوابستگی خانواده ،پدر و موادر بوهعنووا افوراد عوادی و تفورد،
بهترتی  0/54 ،0/49 ،0/11و  0/55به دسوت آمود .بورای روایوی سوازه از همبسوتگی نمورهی زیور
1. self control scale
2. Tangney, Baumeister & Boone
3. emotional autonomy questionnair
4. Silverberg & Steinberg
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مقیاسها با نمرهی کل استفاده شد .همبستگی زیر مقیاسهای ایدهآل زدایی از والودین ،ناوابسوتگی
خانواده ،ادراک والدین بهعنوا مردم عادی و تفرد بهترتی  0/93 ،0/14 ،0/11و  0/59حاصل است
که همه در سطح  0/07معنیدار بود .بور ایون اسواس ،در نظور گورفتن چهوار عامول بورای مقیواس
خودمختاری هیجانی ،روایی مناسبی برای آ بهدست میدهد .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از
طریق آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسهای ایدهآل زدایی از والدین  ،0/30ناوابسوتگی خوانواده ،0/99
ادراک والدین بهعنوا مردم عادی  ،0/14تفرد  0/94و برای کل مقیاس  0/30بهدستآمده است.
 .4-1-2پرسشنامهی خودآگاهی هیجانی :1این پرسشنامه توسط کوائر ،ریود ،کوروک 4و همکوارا
( )4074ساخته شد که دارای  99عبارت است که با یوك مقیواس لیکورت پونجدرجوهای (از کوامال
مخالف تا کامال موافق) خودآگاهی هیجانی افراد را اندازهگیری میکند (کامال مخوالف  ،7مخوالف ،4
نه موافق نه مخالف  ،9موافقم  ،5کامال موافقم  .)4حد پایین نمره  ،99حود متوسوط نمورات ،94/4
حد بامی نمرات  714میباشد .امتیازات  99عبارت با یکدیگر جمع میشود حداقل امتیاز ممکن 99
و حووداکثر  714خواهوود بووود .در پووژوهش مهنووا و طووالع پسووند ( )7934روایووی پرسشوونامه توسووط
متخصصا تأیید شد و پایایی پرسشنامه از روش آلفوای کرونبواخ  0/13بوهدسوت آمود .در پوژوهش
حاضر پایایی ابعاد پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسهای بازشناسی  0/19شناسایی
 ،0/95تبدیل سازی  ،0/15محیطگرایی  0/91و حول مسوأله  0/11و پایوایی کول پرسشونامه 0/91
بهدست آمد.
پژوهش حاضر در زمرهی تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی قرار میگیورد .از نظور آمواری از نووع
مطالعات همبستگی میباشد که پس از اجرا و گوردآوری پرسشونامههوای پوژوهش ،تجزیوهوتحلیول
دادههای آماری این پژوهش با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  47مورد محاسبه قرار گرفت .دادههوا
در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قورار گرفوت در سوطح توصویفی بوه محاسوبه
میانگین و انحراف استاندارد و حداقل ،حداکثر متغیرها پرداخته شد و در سطح استنباطی با استفاده
از آزمو های آماری ضری همبستگی پیرسو و رگرسیو چندگانه به بررسی فرضویههوا پرداختوه
شد.
 .3یافتههای پژوهش
در این قسمت به اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها (جنسویت ،رشوته تحصویلی و سون) کوه در
جدول شمارهی  7آمده است و محاسبهی شاخدهای توصویفی متغیرهوای اصولی پوژوهش شوامل
میانگین ،انحراف استاندار ،حداقل و حداکثر نمرات پرداخته شد که نتایج آ را در جدول  4مشاهده
میکنید.
1. emotional self awareness questionnaire
2. Kaure, Reid & Crooke
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جدول  :1اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها (جنسیت ،رشته تحصیلی و سن)
هنرستانها
جنسیت

دختر

پسر

رشته تحصیلی

میانگین سن

تعداد

صنایع شیمیایی
معماری
گرافیك
رایانه
حسابداری
جمع

 79سال
 71سال
 71سال
 71سال
 79سال

 49نفر
 49نفر
 95نفر
 79نفر
 40نفر
 749نفر

 71سال
 79سال
 71سال

 71نفر
 40نفر
 49نفر

 79سال

 41نفر

 71/4سال

 44نفر
770

موسیقی
الکترونیك
عمرا ساختما
نقشهکشی صنعتی به کمك
رایانه
تأسیسات حرارتی برودتی
جمع
دبیرستانها

دختر

پسر

ریاضی
تجربی
انسانی
جمع

 71سال
 71سال
 79سال

 91نفر
 40نفر
 44نفر
793

ریاضی
تجربی
انسانی
جمع

 71سال
 71سال
 79سال

 59نفر
 47نفر
 99نفر
 794نفر

در جدول  7اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها (جنسیت ،رشته تحصیلی و سون) آورده شوده
است که شامل  749نفر دانشآموز دختور هنرسوتانی 743 ،دانوشآمووز دختور رشوته نظوری770 ،
دانشآموز پسر هنرستانی و  794دانشآموز رشته نظری میباشند.
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جدول  :2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر

میانگین

ابعاد

عملکرد تحصیلی
خودکنترلی
ایدهآل زدایی از والدین
ناوابستگی خانواده
ادراک والدین بهعنوا
مردم عادی
تفرد
بازشناسی
شناسایی
تبدیل سازی
محیطگرایی
حل مسأله

ابعاد خودمختاری
هیجانی

ابعاد خودآگاهی
هیجانی

انحراف

حداقل

حداکثر

749/34
779/51
74/99
9/47

44/31
79/47
9/75
4/79

94
43
4
9

474
717
40
74

1/79

4/07

9

74

4/41
40/91
71/33
44/90
99/99
71/44

7/07
9/19
4/59
9/95
5/37
4/59

7
1
77
77
40
9

5
90
44
95
40
44

معیار

هما گونه که مشاهده میشوود بوامترین میوانگین و انحوراف معیوار مربووط بوه متغیور عملکورد
تحصیلی (میانگین  ،749/34انحراف معیار  )44/31و پایینترین میانگین و انحراف معیار مربووط بوه
مؤلفهی تفرد (میانگین  ،4/41انحراف معیار  )7/07میباشد.
جدول  :3آزمون رگرسیون جهت پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس خودکنترلی
پیشبین

مالک

(مستقل)

(وابسته)

خودکنترلی

عملکرد
تحصیلی

β

T

R

R2

F

P

0/159

79/133

0/159

0/579

949/573

0/007

نتایج تحلیل رگرسیو تك متغیره در جودول  9جهوت پویشبینوی عملکورد تحصویلی براسواس
خودکنترلی نشا میدهد که میوزا همبسوتگی ( )Rجهوت پویشبینوی عملکورد تحصویلی از روی
خودکنترلی برابر  0/159میباشد و مقدار مجذور  Rبرابر  0/579مویباشود بوه عبوارتی خوودکنترلی
حدود  57درصد از تغییرات نمرات عملکرد تحصیلی را تبیین میکند .همچنین خودکنترلی توانست
عملکرد تحصیلی را بهصورت مثبت و معنیدار پیشبینی کند (.)β 0/159 ،p 0/007
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جدول  :4آزمون رگرسیون جهت پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس مؤلفههای خودمختاری
متغیر مالک :عملکرد تحصیلی
مؤلفههای متغیر پیشبین

R

ایدهآل زدایی از والدین
ناوابستگی خانواده
ادراک والدین بهعنوا مردم عادی
تفرد

0/911

R2

0/757

F

40/497

P

0/007

β
-0/495
-0/051
-0/091
0/749

T
5/910
0/995
4/047
9/071

P
0/007
0/911
0/057
0/009

نتایج تحلیل رگرسیو چند متغیره در جدول  5جهوت پویشبینوی عملکورد تحصویلی براسواس
مؤلفههای خودمختاری نشا میدهد میزا  Rبرابر  0/911و میزا  R2برابور  0/757مویباشود .بوه
عبارتی مؤلفههای خودمختاری در کول  75درصود از واریوانس نمورات عملکورد تحصویلی را تبیوین
میکند .همچنین مؤلفهی ایدهآل زدایی از والدین بهصورت منفی و معنیداری قوادر بوه پویشبینوی
عملکرد تحصیلی میباشد ( .)β -0/495 ،p 0/007مؤلفوهی ادراک والودین بوهعنووا موردم عوادی
بهصورت منفی و معنیداری قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی میباشد ( )β -0/091 ،p 0/057و
مؤلفهی تفرد بهصورت مثبت و معنیداری قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی مویباشود (،p 0/009
.)β 0/749
جدول  :5آزمون رگرسیون جهت پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس مؤلفههای خودآگاهی هیجانی
متغیر مالک :عملکرد تحصیلی
متغیر پیشبین

R

بازشناسی
شناسایی
تبدیل سازی
محیطگرایی
حل مسأله

0/947

R2

0/749

F

79/317

P

0/007

β
0/005
0/711
0/004
0/715
0/771

T

P

0/094
9/170
0/044
9/773
4/453

0/394
0/007
0/343
0/004
0/077

نتایج تحلیل رگرسیو چند متغیره در جدول  4جهوت پویشبینوی عملکورد تحصویلی براسواس
مؤلفههای خودآگاهی هیجانی نشا میدهد میزا  Rبرابر  0/947و میزا  R2برابر  0/749میباشد.
به عبارتی مؤلفههای خودآگاهی هیجانی در کل  74درصد از واریوانس نمورات عملکورد تحصویلی را
تبیین میکند .همچنین مؤلفهی شناسایی بهصورت مثبت و معنیداری قادر به پیشبینوی عملکورد
تحصیلی میباشد ( .)β 0/711 ،p 0/007مؤلفهی محیطگرایی بهصورت مثبت و معنیداری قادر بوه
پیشبینی عملکرد تحصیلی میباشد ( )β 0/715 ،p 0/004و مؤلفهی حل مسأله بهصورت مثبوت و
معنیداری قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی میباشد (.)β 0/771 ،p 0/077
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش پیشبینی عملکرد تحصیلی از طریق خوودکنترلوی ،خوودمختواری و خودآگواهی در
دانشآموزا دورهی دوم متوسطهی شهرستا بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفت .پس از جمعآوری
دادهها  ،جهت بررسی فرضیهها از آزمو پیرسو و رگرسیو چندگانوه اسوتفاده شود بوا توجوه بوه
اطالعات بهدستآمده (جدول شمارهی  )9میتوا نتیجوه گرفوت کوه بوین خوودکنترلی و عملکورد
تحصیلی همبستگی معنیداری وجود دارد بدینصورت که هر چه خودکنترلی بامتر باشود ،عملکورد
تحصیلی بامتری را به همراه خواهود داشوت .همچنوین خوودکنترلی توانسوت عملکورد تحصویلی را
بهصورت مثبت و معنیداری پیشبینی کند .یافتههوای ایون پوژوهش بوا پوژوهشهوای فرمیهنوی و
همکووارا ( ،)7991رهنمووا و عبوودالملکی ( ،)7999حنیفووی و جویبوواری ( ،)7993فوودوی اردکووانی
( )7935و استادلر و همکارا ( )4071همسو میباشد .در خودکنترلی افراد بهوسویلهی خوود ،رفتوار
خود را کنترل میکنند یعنی با تقویت اراده برای رسید به اهداف بلندمدت در مقابل وسوسوههوای
کوتاهمدت مقاومت میکنند .خودکنترلی با حیطههای مختلفی ماننود رژیوم غوذایی ،اعتیواد ،خشوم،
جنایت ،استعمال الکول و دخانیوات ،روابوط میوا فوردی ،عملکورد تحصویلی و  ...در ارتبواط اسوت
(دوکور  ،تکسر ،اسکری -وینکلر ،گام و گراس .)4073 ،7خودکنترلی دو بعد دارد -7گواهی افوراد
تمایل دارند کاری را که لذتبخش است انجام دهند درحالیکه آ کار برایشوا مفیود نیسوت مثول
خورد غذای ناسالم -4گاهی انسا ها کاری را انجام میدهند که لذتبخش نیست ولی بورای آ هوا
سووودمند موویباشوود مثوول درس خوانوود  .معموووم افووراد زمووانی کووه کووم انوورژی و خسووته هسووتند
خودکنترلیشا کاهش مییابد؛ زیرا نیروی اراده محدود است و در ا ر استفاده خسته شده و به انتها
میرسد .به همین دلیل دانشآموزا نیروی ارادهشا در ایام امتحانات به علوت کوشوش زیواد بورای
درس خواند و انجام تکالیف تقلیل یافته و در نتیجه عوادتهوای خوبشوا مثول شسوتن جووراب،
استفاده از غذای سالم ،تمیز کرد اتا  ،ورزش کرد و کنترل پول خور کورد کواهش موییابود.
خودکنترلی نقش مهمی در بسیاری از رفتارهای دانشآموزا ایفا میکند که یکی از مهمترین آ هوا
عملکرد تحصیلی میباشد .فراگیرا باید عادت خودکنترلی را در خود پرورش دهنود ،وقوت خوود را
کمتر صرف اوقات فراغت که ممکن است از مطالعه جذابتر باشد بکنند .موارد خودکنترلی محصال
شامل غیبت از مدرسه ،ساعاتی که صرف انجام تکالیف میکنند ،ساعاتی که صرف تماشای تلویزیو
مینمایند ،ساعاتی از روز که انجام تکالیف را شروع میکنند و مدیریت زما مطالعه میباشد .یکی از
مهمترین و مؤ رترین عوامل در عملکرد انسا  ،داشوتن انگیوزه و اراده جهوت عمول بوه برناموههوا و
تصمیمگیریها می باشد .لوذا ،خوودکنترلی عواملی در جهوت رشود و پیشورفت فوردی از ایون بابوت
محسوب میشود که دارای مؤلفههای شناختی ،هیجانی و رفتاری است که باعوث مویشوود فورد در
جهت دستیابی به اهداف خود در راستای افزایش هیجا های مثبت تالش کنود .از آنجوا کوه بهبوود
1. Duckworth, Taxer, Eskreis, Winkler, Galla & Gross
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عملکرد تحصیلی نیاز به برنامه ریزی و عملی نموود تصومیمات اتخواذ شوده از سووی فورد قلموداد
میشود ،خودکنترلی میتواند عامل مهمی در راستای افزایش عملکرد تحصیلی محسوب گردد.
دانشآموزانی که خودکنترلی بامیی دارند احتمال ترک تحصیل در آ ها پایین اسوت و از نمورات
بامتری نسبت به کسانی که دارای خودکنترلی پایینتری هسوتند ،برخوردارنود؛ زیورا ایون دسوته از
دانشآموزا وقت بیشتری را صرف انجام تکالیف و مطالعهی دروس مدرسه مینمایند.
با توجه به یافتههای بهدستآمده (جدول شماره  )5میتوا نتیجه گرفت که بین خودمختواری و
عملکرد تحصیلی همبستگی معنیدار و مثبتی وجود دارد .به این صورت کوه هور چوه خودمختواری
بامتر باشد ،عملکرد تحصیلی بامتری را به همراه خواهود داشوت .از بوین مؤلفوههوای خودمختواری،
مؤلفهی ایدهآل زدایی از والدین و مؤلفهی ادراک والدین بهعنووا موردم عوادی بوهصوورت منفوی و
معنیداری قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی میباشد و مؤلفهی تفرد بهصورت مثبت و معنویداری
قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی میباشد .وقتی افراد خودمختوار هسوتند کوه احسواس کننود در
مورد افکار و رفتارهای خود اختیار دارنود و رفتوار آ هوا از درک منبوع علیوت درونوی و اراده ناشوی
میشود .لذا ،هنگامیکه تصمیمگیری و رفتار دانشآموزا بر اساس تمایالت و خواستههای خودشا
باشد نه نیروهای بیرونی ،در این صورت آنا خودمختار هستند؛ زیورا رفتوار آ هوا توسوط خودشوا
تعیین شده است نه توسط دیگرا  .در چنین شرایطی ،انگیزهی بیشوتری دارنود و توالش مویکننود
دستاوردهای بامتری را کس کنند؛ اما هنگامیکه دانشآمووزا احسواس کننود کمتور خودمختوار
هستند ،ممکن است کمتر تالش کنند و نتیجه ضعیفتری کس کنند که این باعث میشود دانش-
آموزا فکر کنند دیگر قادر به انجام این کار نیستند و این نگرش بهصورت تسلسلی ادامه پیدا کنود.
لذا ،دانشآموزانی که فرصت خودمختاری به آنوا داده شوده اسوت درک بهتوری در موورد خوود از
اجرای نقششا پیدا میکنند و عملکرد بهتری از خودشا نشا میدهند .بهعبارتدیگور ،سواختاری
که به دانشآموزا فرصت تجربهی خودمختاری را میدهد منجر به ایجاد احساس لیاقوت بیشوتر در
آنا میشود که این امر بر میزا مسئولیتپذیری و عملکرد بهتر آنا نیوز ا رگوذار اسوت .از طورف
دیگر ،کنترل بیش از اندازهی دانشآموزا توسط اولیا یا مدرسه باعث تردید آنا در مورد توانوایی و
صالحیتهایشا میشود که این امر باعث میشود دانشآموزا عملکرد خوود را بوه عوامول بیرونوی
نسبت دهند و مسئولیت چندانی در برابور رفتوار خوود نشوا ندهنود .یافتوههوای ایون پوژوهش بوا
پژوهشهای ا جی و همکارا ( ،)4077استافا و همکارا ( ،)4074دی سوت و سومدل (،)4075
گریفین ( )4071و اوریول گرانادو و همکارا ( )4071هم سو میباشد .خودمختاری بوه معنوی ایون
است که ما به خواست خودما کاری را انجام بدهیم یوا نودهیم نوه ایونکوه عوامول بیرونوی رفتوار،
احساس یا افکار ما را تعیین کنند (دووال و سیلویا .)4004 ،7افراد خودمختار خودشا حوق انتخواب
داشته ،کاری را شروع کرده ،ادامه داده و تنظیم میکنند .آ ها احسواس مویکننود خودشوا دلیول
1. Duval & Silvia
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رفتارشا هستند و با اراده و اختیار خود کاری را انجام میدهنود .در مودارس بهتور اسوت انگیوزش
درونی را در افراد تقویت نمایند زیرا اگر دانشآموزی انگیزش درونی برای فهمیود داشوته باشود در
این صورت انجام یك کار بهمنظور خشنودی و رضایتی است که فرد هنگام یادگیری و فهم چیزهای
جدید تجربه میکند .محیطهای آموزشی که حامی خودمختاری هستند دانشآموزا را تحوتفشوار
قرار نمیدهند ،دانشآموزا را ترغی میکنند برای خودشوا هودف تعیوین کننود ،رفتوار خوود را
هدایت کنند ،روش خودشا را برای حل مسئله انتخاب کنند و تموایالت و ارزشهوای خودشوا را
دنبال کنند .نوجوانانی که فرصت خودمختاری به آنا داده میشود احساس لیاقت بیشتری میکنند
و اعتمادبهنفس بیشتری در آ ها شکل میگیرد .خودمختاری موج مشوارکت فعامنوه و داوطلبانوه
دانشآموزا میشود و آنا را برای همکواری و همیواری در آینوده آمواده مویکنود .هنگوامیکوه از
خودمختاری دانشآموزا حمایوت مویشوود ،آ هوا عمیوق درگیور فعالیوت مویگردنود ،مسوئولیت
کارهایشا را بر عهده میگیرند و در هدف برگزیده کوشاتر هستند و سعی میکنند موانع را با ابتکار
از سر راه خود بردارند در نتیجه عملکرد تحصیلیشا هم پربارتر و پایدارتر خواهد شد.
با توجه به اطالعات بهدستآمده (جدول  )4میتووا نتیجوه گرفوت بوین خودآگواهی و عملکورد
تحصیلی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .بدینصورت که هرچه خودآگاهی هیجانی بوامتر
باشد عملکرد تحصیلی بامتری را به همراه خواهد داشت .همچنوین از بوین مؤلفوههوای خودآگواهی
مؤلفهی شناسایی ،محیطگرایی و حل مسأله بهصورت مثبت و معنیداری قادر به پیشبینی عملکورد
تحصیلی میباشد .یافتههای این پوژوهش بوا پوژوهشهوای دهشویری ( ،)7994اشورفی و همکوارا
( ،)7934محموودزاده و غفوواری مجلووج ( ،)7939حصوواری و همکووارا ( )7939و جسوووپراکاش و
واسیمامیراجا ( )4074هم سو میباشد .یکی از عوامل تعیینکننده در عملکرد تحصیلی خودآگواهی
میباشد خودآگاهی یعنی شناخت ما از ویژگیها ،ارزشها ،نگرشها ،عالیق ،نیازها ،احساسات ،نقواط
ضعف و قوت خود (اشرفی و همکارا  .)7939 ،همهی افراد به مهوارت خودآگواهی نیواز دارنود زیورا
پایهی رشد و تحول افراد را تشکیل میدهد کسانی که از خودآگاهی بامتری برخوردارنود زموانی کوه
در یك چالش قرار میگیرند بهراحتی میتوانند از تفکر خود برای رهایی از این چالش استفاده کنند.
وجود دلشوره ،نگرانی ،استرس ،عصبانیت و پرخاشگری بهدلیل عدمشناخت کافی از خوود مویباشود
(حصواری و همکوارا  .)7939،افوراد خودآگواه نوهتنهوا خصوصویات منفوی و نقواط ضوعف خوود را
میشناسند و میپذیرند و در جهت اصالح آ ها تالش میکنند بلکه خصوصیات مثبت ،توانواییهوا و
استعدادهای خود را هم میشناسند و سعی میکنند آ را پرورش دهند .دانشآموزانی کوه شوناخت
کافی در مورد خود کس نمایند بهتر میتوانند انگیزهی موفقیت تحصیلی را در خود تقویت کننود و
به تحصیل ادامه دهند زیرا توانایی بیشوتری جهوت درک خواسوتههوای دیگورا دارنود و بوهخووبی
میتوانند فشار همسام را درک کنند و کاهش دهند و از طرفی به احساسوات خوود توجوه کورده و
حالت خلقی منفی خود را اصالح کنند و میتوانند تأ یر استرس بر امتحا را بوه حوداقل برسوانند و
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بهراحتی با آ مقابله کنند در نتیج ه هم از سالمت روانی و هم از عملکرد تحصیلی بامتری برخوردار
میشوند.
انجام این پژوهش با محودودیتهوایی هموراه بوود :از محودودیتهوای موجوود در ایون پوژوهش،
محدودیت در نمونهی مورد مطالعه میباشود کوه دانوشآمووزا مقطوع متوسوطهی دوم شهرسوتا
بندرعباس بودند .با توجه به اینکه در نظام آموزشی کشورما مقاطع تحصیلی دیگر هم وجود دارد،
تعمیم نتایج این پژوهش به مقاطع دیگر باید با احتیاط صورت گیرد زیرا بین سه مقطع تفواوتهوای
فردی بارزی وجود دارد .از آنجا که طرح این پوژوهش همبسوتگی مویباشود در تعمویم نتوایج بایود
احتیاط کرد چراکه اعتبار درونی این طرحها انودک اسوت (گوال ،بوور و گوال .،)4001 ،7برداشوت
نادرست از سؤال و احتمال پاسخهای تصادفی در این طرحها وجود دارد .پیشنهاد میشوود محققوا
بومی و ایرانی پرسشنامهی خودمختاری و خودآگاهی تحصیلی متناس با فرهنگ کشورما بسوازند.
نظر به اینکه خودکنترلی در جنبههای مختلف زندگی مانند ،خورد  ،اتوالف وقوت ،درس خوانود ،
سازگاری با دیگرا و ...نقش دارد پیشنهاد مویشوود از مقطوع ابتودایی توا دبیرسوتا یوك فصول از
کتابهای درسی مربوطه به خودکنترلی اختصاص داده شود توا دانوشآمووزا از دورهی ابتودایی در
محیط مدرسه بتوانند این مهارت را در خود تقویت نمایند .با عنایت به این موضوع که خوودکنترلی،
خودمختاری و خودآگاهی در بهبود عملکرد تحصیلی مؤ ر است مسوئولین مودارس مویتواننود ایون
موارد را در جلسات آموزش خانواده به والدین و در کالسهای فو برنامه بوه دانوشآمووزا آمووزش
دهند و کتابهایی که در ارتباط با تکنیكهای افزایش عملکرد تحصیلی ،خودکنترلی ،خودمختواری
و خودآگاهی دانشآموزا میباشد به مخز کتابخانههوای مودارس جهوت مطالعوهی دانوشآمووزا
بیافزایند.
تقدیر و تشکر
در پایا از مدیرا مدارس ،دانشآموزا و کلیهی دوستانی کوه در ایون پوژوهش همکواری نمودنود
صمیمانه سپاسگزاری میشود.

1.Gall , Borg & Gall
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