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فرحناز کاشيان ،1علی اکبر امين

بيدختی2

 2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،موسسه آموزش عالی کومش.
 4استادتمام ،موسسه آموزش عالی کومش.
نام نویسنده مسئول:
فرحناز کاشيان

چکيده

تاریخ دریافت2811/4/8 :
تاریخ پذیرش2811/2/1 :

این پژوهش به بررسی نقش تمایزیافتگی خود و خودمهارگری در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی
دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان میپردازد .بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه ،این
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  -همبستگی میباشد .جامعه آماری در این
پژوهش کلیه دانش آموزان د ختر متوسطه دوم شهر سمنان در نظر گرفته شد که تعداد آنها برابر با
 4382نفر گزارش شد .نمونه آماری تحقیق حاضر با توجه به جدول کرجسی و مورگان  883برآورد
شده است که این تعداد نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .جهت بررسی متغیرهای
پژوهش از پرسشنامههای تمایزیافتگی خود دریک( ،)4122خودمهارگری تانجی ( )4112و
خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان( )2111استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمون
های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون با نرم افزارهای  SPSS.V.23انجام شد .نتایج حاصل از
فرضیهها نشان داد خودمهارگری و تمایزیافتگی خود  12/6درصد از خودکارآمدی تحصیلی در دانش
آموزان پیشبینی میکنند .بین تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی با ضریب همبستگی 1/872
و بین خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی با ضریب همبستگی  1/617در سطح معناداری %11
رابطه معنادار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین مولفههای واکنشپذیری هیجانی با کوشش،
جایگاه من با استعداد ،جایگاه من با کوشش ،برش هیجانی با استعداد ،برش هیجانی با کوشش ،برش
هیجانی با بافت در سطح اطمینان  %11رابطه مثبت و معنیدار مشاهده شد( .)p>1/12بین واکنش-
پذیری هیجانی با استعداد ،واکنشپذیری هیجانی با بافت در سطح اطمینان  %11رابطه مثبت و معنی-
دار مشاهده شد(.)p>1/11
واژگان کليدي :تمایزیافتگی خود ،خودمهارگری ،خودکارآمدی تحصیلی.
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مقدمه
مدرسه اولین محیطی است که پس از خانواده فرد را تحت تاثیر فضا و مناسبات خود قرار میدهد .اگرچه تحوالت اقتصادی،
اجتماعی و اطالعاتی در سالهای اخیر تاثیرات مثبت و منفی بیشماری را در عملکرد مدرسه ایجاد نموده است اما اکثر صاحبنظران
بر ضرورت وجود مدرسه به عنوان نهاد اساسی زندگی اجتماعی تاکید کردهاند .به طور کلی در عصر حاضر تعلیم و تربیت و تحصیل
بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل میدهد .بعالوه کیفیت و کمیت این تحصیل نیز نقش مهمی را در آینده فرد ایفا میکند.
خودکارآمدی تحصیلی حاصل عوامل متعددی است و طبیعی است که هیچ محققی نمیتواند به قطعیت ادعا کند که تمام عوامل
مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی را در یک م طالعه بررسی و مدلی جامع برای آن ارائه کرده است ،چون این عوامل از جامعهای به
جامعه دیگر و محیط دیگر قابل تغییر است .از جمله این عوامل می توان به خصوصیات فردی شخص اشاره نمود .تمایز یافتگی و
خودمهارگری از جمله ویژگیهای فردی هستند که پژوهشهای بسیاری نقش این دو عامل را در جنبه های مختلف مورد بررسی
قرار داده اند .افرادی که از سطح مناسب تمایزیافتگی برخوردارند ،خودرهبرند ،یعنی به افکار و احساسات خاص خودشان واقف
هستند و آنها را ابراز می نمایند و اجباری جهت وفق دادن خود با انتظارات نامعقول دیگران احساس نمیکنند ،در مقابل افراد
تمایزنیافته معموال از نظر عاطفی به دیگران وابسته می شوند و به سختی برای خود ،فکر ،احساس و عمل میکنند .تمایزیافتگی
دانشآموزان می تواند با خودکارآمدی تحصیلی آنان در ارتباط باشد .مفهوم خودکارآمدی به ارزیابی فرد از توانایی هایش جهت
کسب موفقیت در عمل معینی مربوط می شود .هم چنین خود کار آمدی تحصیلی جز عواملی است که در خودکارآمدی تحصیلی
دانشآموزان میتواند نقش زیادی داشته باشد .خودکنترلی به معنی سرکوب کردن هیجانات و احساسات نیست و به ویژگی روان
شناختی مرتبط با کنترل و نظارت شخصی بر رفتار خود اشاره داشته و نشانگر آن است که شخص قادر به تعویق انداختن رفتار
خویش و هدایت دوباره آن به شیوه ای روشن و هدفگراست .افرادی که در خودکنترلی ناتوان هستند احساس درماندگی و ناتوانی
در اعمال هر گونه تأثیری بر وقایع زندگی میکنند و معتقدند هر تالشی که انجام میدهند بی فایده است و ممکن است به نحو
فزاینده ای نومید ،بی احساس و مضطرب شوند .ولی افرادی که از این نظر در سطح باالیی قرار دارند .معتقدند که میتوانند به طور
مؤثری به وقایع و موقعیتهایی که با آنها مواجه میشوند برخورد نمایند زیرا آنها انتظار موفق شدن در غلبه بر موانع را دارند ،آنها
در انجام کارها استقامت نشان داده و اغلب عملکرد سطح باالیی دارند .از جمله فواید کنترل و تنظیم هیجانات ،کنترل سطوح
برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد ،پشتکار داشتن به رغم دلسردی و وسوسه ،جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل
تحریک و عملکرد ص حیح به رغم فشارهای وارده می باشد .بنابراین تمایزیافتگی و خودمهارگری میتوانند به عنوان متغیرهای
تاثیرگذار بر خودکارآمدی تحصیلی در دانشاموزان باشند.
خودکارآمدی ،2یکی از جنبههای مهم نظریه شناختی – اجتماعی است که نخستین بار بندورا 4مطرح کرد(واسیل ،مرهان،
سینگر و استویس کیو .)4122 ،8بندورا خودکارآمدی را یکی از فرایندهای شناختی میداند که از طریق آن بسیاری از رفتارهای
اجتماعی خود و بسیاری از خصوصیات شخصی را گسترش میدهیم .باورهای خودکارآمدی تحصیلی بر انتخاب تکلیف ،تالش،
استقامت ،امتناع و پیشرفت افراد تاثیر میگذارد(تیجز و ورکویتن4113 ،2؛ آرتینو4124 ،1؛ هیل4122 ،6؛ شریفی ساکی و همکاران،
 .)2818باورهای خودکارآمدی هر فرد در خالل زمان باتجربه تحول مییابند و تحول چنین باورهایی از کودکی شروع شده ،در
سراسر زندگی ادامه مییابد و عواملی مانند خانواده ،دوستان و همساالن ،عوامل دانشگاهی ،تغییرات رشدی و تفاوتهای جنسیتی
در آن مؤثرند(پاجارسو شانک .)4112 ،7از طرفی ،خودکارآمدی در عرصههای مختلفی ،مانند  :تحصیلی ،شغلی یا روابط خانوادگی
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وجود دارد و میتواند بر رفتار افراد در آن حوزهها اثر بگذارد(فلورز4124 ،3؛ هولی ،آدامسون ،دایکی ،مایفیلد ،بیوت و رز4124 ،1؛
رایت ،پرون-ام سی گورن ،بو و وایت.)4122 ،21
یکی از جنبههای مهم خودکارآمدی ،خودکارآمدی تحصیلی 22است .خودکارآمدی تحصیلی باور دانشآموزان درباره توانایی-
های خود برای فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درس و رسیدن به اهداف در یک زمینه تحصیلی مشخص است(آلتونسوی سیمن،
اکسی ،اتیک و کوکمن4121 ،24؛ فستکو و مک کلور .)4111 ،28الیاس )4113(22خودکارآمدی تحصیلی را اعتماد دانشآموز نسبت
به تواناییاش برای به چالش کشیدن وظایف علمی میداند .وقتی دانشآموزان از عهده حل یک مسأله دشوار برمیآیند ،احساس
شایستگی و کارآمدی میکند .برای احساس کارآمدی باید مهارت در سطح افزایشی به وجود آید .نوده ئی و همکاران ( )2812در
پژوهش خود نشان دادند بین خودکارآمدی با عزت نفس همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین مطهری نژاد و همکاران
( )2812در پژوهشی نشان دادند خودکارآمدی ارتباط معنیداری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .بدیهی است الزمه ادراک
خودکارآمدی افزایش تمایزیافتگی خود است مهارت تمایز یافتگی یکی از زمینههایی است که با خودکارآمدی در ارتباط
است(وینستاین و مایر .)2131 ،21بنابراین در پژوهش حاضر در تالشیم تا میزان تأثیر و رابطه متغیر تمایزیافتگی خود با
خودکارآمدی تحصیلی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
تمایزیافتگی را در دو سطح میتوان بررسی کرد :سطح درون -فردی که اشاره به نوعی ظرفیت درونی برای تفکیک احساسات
از تفکرات دارد و سطح میان -فردی که به توانایی حفظ استقالل درون بافت خانواده اشاره میکند(ساندج 26و همکاران.)4124 ،
مفهوم تمایز یافتگی یک فرآیندی است که اگر به صورت یک پیوستار در نظر گرفته شود در یک سر آن خود مختاری است که
نشان دهنده توانایی تفکر واضح و روشن در خالل یک موقعیت میباشد و در سر دیگر آن امتزاج است(گالدینگ ،ترجمه بهادری
و همکاران .)2811 ،بوئن عالوه بر اینکه تمایز یافتگی را برای بهزیستی روانشناختی و سالمت روان ضروری میداند ،فرض میکند
که ماهیت ذاتی آن منجر به رشد ،تغییر یا کاهش انواع گوناگونی از سازههای روانی میشود(دریک .)4122 ،27تحقیقات موجود به
طور گسترده ای از تأثیر تمایزخود بر ابعاد سالمت روان و ارتباط آن با سازههای مهم دیگر حمایت کرده اند(اسکورون 23و همکاران،
4111؛ پلگ و زوآبی4122 ،21؛ راس و مورداک .)4122 ،41دو عامل در تمایز یافتگی افراد مؤثرند ،میزان تمایزی که والدین فرد
از خانوادة اصلی خود کسب کرده اندو کیفیت رابطة هیجانی فرد در خانواده با والدین ،خواهر و برادرها و بستگان نزدیک(بوئن،
 .)2173بوئن( ) 2173مفهوم تمایزیافتگی را به عنوان تجربه نزدیکی(صمیمیت) و اقتدار(خودمختاری) با دیگران ارائه کرد(توربرگ
و لی ورز .)4116 ،42این فهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقعبینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده میباشد.
تمایزیافتگی شامل نوع ظرفیت درون فردی برای متمایز کردن تفکر و احساس و نیز توانایی بین فردی برای حفظ استقالل
درونبافت روابط عمیق با افراد مهم زندگی میباشد(بوئن .)2173 ،افراد با تمایزیافتگی باال به هیجانات خود آگاهی دارند و قادر به
سنجش متفکرانه موقعیت هستند ،این افراد توانایی رشد خود مستقل را در روابط صمیمانه دارند و میتوانند در روابط عمیق،
آرامش و راحتی خود را حفظ کنند(اسکورن و دندی .)4112 ،44شوارتز و همکاران( )4116در پژوهشی که بر روی  412نفر شامل
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 281نفر زن و  242نفر مرد صورت گرفت نشان داده شد که بین شیوههای گوناگون فرزندپروری والدین و خودمتمایزسازی آنان
ارتباط معناداری وجود دارد.
از دیگر متغیرهایی که در این پژوهش به ارتباطش با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان پرداخته میشود خودمهارگری
است .خودمهارگری ،مفهومی مهم در ادبیات جرم شناسی معاصر است .گاتفردسن و هیرشی 48در تئوری عمومی جرم اذعان کردند،
خودمهارگری دلیل رفتارهای انحرافی و متخلفانه است .همچنین ،خودمهارگری مفهومی مهم در روانشناسی در تعیین رفتار
انسانهاست(بوکر .)461 :4122 ،42خودمهارگری به میزان مهار که فرد در برابر فرصتهای بزهکاری بر خودش دارد ،گفته می-
شود(گات فردسن و هیرشی .) 31 :2111 ،41از نظر گات فردسن و هیرشی تمایل به ارتکاب جرم ،بستگی به سطح خودمهارگری
دارد .مفهوم اصلی این دیدگاه ،خودمهارگری پایین است .افرادی که میزان خودمهارگری آنها پایین هست ،دارای ویژگیهای
متفاوتی هستند .اشخاص با خودمهارگری پایین تحمل کمی نسبت به ناکامی دارند(النگ شور .)218 :2113 ،46نظریه خودمهارگری
بیان میکند که خانواده با نفوذ خود مهمترین منبع باال سطوح خودمهارگری پایین میشوند .در حالی که خانوادههای بی تفاوت
و دارای جامعهپذیری ناقص موجب شکل گیری خودمهارگری پایین میشوند(ورا .)22 :4121 ،47بر اساس این نظریه ،والدین نقش
مهمی در خودمهارگری فرزندان ایفا میکنند .آنها قادرند خودمهارگری فرزندانشان را از طریق کنترل موثر و نظارت بر آنها باال
ببرند و همچنین قادرند بزهکاری فرزندان خود را تشخیص دهند .بر همین اساس ،تفاوتهایی قابل تامل بین مشارکت در جرم
مردان و زنان بر اساس مفهوم خودمهارگری به وجود می آید(ورا .)22 :4121 ،به اعتقاد گات فردسن و هیرشی( )2111توان افراد
برای خویشتن داری خویش در موقعیتهای انحرافی ،عالوه بر تربیت خانوادگی ،متاثر از سطوح پیوند اجتماعی میباشد .پیوندهای
اجتماعی که در برگیرنده تعامالت اجتماعی روزمره و اجتماعی شدن به واسطه نهادهای اجتماعی گوناگون است ،موجب افزایش
خودمهارگری افراد میشود (همان .)214 :همچنین دیده شده که آموزش خودمهارگری باعث بهبود عالئم اختالالت روانی از جمله
پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب و استرس نیز میشود(دنسون 43و همکاران.)61 :4122 ،
پژوهش حاضر به این دلیل انجام می شود که تمایزیافتگی خود و خودمهارگری درباره ماهیت دانش نقش حائز اهمیتی در
حیات تحصیلی و خودکارآمدی فراگیران ایفا میکند و ممکن است بر تصورات شخص از فرآیندهای تحصیلی و فعالیتهای ضروری
برای تکمیل تکالیف تأثیر بگذارد .در واقع این ویژگیها پیشفرضهای عمل و کوشش تحصیلی فراگیران هستند ،رفتار تحصیلی را
شکل میدهند و می توانند تأثیرات مثبت و منفی انگیزشی بر عملکرد تحصیلی آنان داشته باشد .بنابراین ضروری است که جهت
تقویت و انتقال صحیح تمایزیافتگی خود و خودمهارگری نسبت به علم در فراگیران کوشش به عمل آید تا میزان یادگیری،
خودکارآمدی تحصیلی و پشتکار تحصیلی آنان بهبود یابد .همچنین ،خودکارآمدی تحصیلی تعیین کننده و پیشبینی کننده قوی،
سطح پیشرفتی است که فراگیران به آن نائل میشوند .بدین جهت به نظر می رسد که علی رغم تحقیقات و تأکیدات پیشین در
مورد ابعاد روانی یادگیری و به ویژه خودکارآمدی تحصیلی هنوز هم این بعد از یادگیری مورد غفلت واقع شده است؛ لذا این موضوع
نیاز به تحقیقات وسیعتری دارد .عالوه بر آن ،پیچیدگی رفتار انسان به طور کلی ،رفتار متفاوت او در موقعیتها و مکانهای مختلف
را میتوان دلیل دیگر بر تکرار این گونه تحقیقات دانست(زارع زاده و کدیور.)2818 ،
همچنین با توجه به اینکه معدودی از پژوهش ها به بررسی تمایزیافتگی خود و خودمهارگری و تأثیر همزمان آنها بر
خودکارامدی تحصیلی پرداختهاند .ضرورت پژوهش حاضر را میرساند .مسائل مربوط به تحصیل و موضوعاتی از قبیل خودکارآمدی
تحصیلی هر ساله موضوع بسیاری از پژوهشهای علمی میباشد .بدیهی است که شناسایی عوامل مرتبط با خودکارآمدی تحصیلی
و ارائه راهکارهای علمی ارتقاء آن ،میتواند در افزایش سطح کیفی تحصیلی و آموزش از ارزش و اهمیت بسیار زیادی برخوردار
باشد .با انجام این پژوهش به بررسی نقش تمایزیافتگی خود و خودمهارگری در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
دختر متوسطه دوم شهر سمنان میپردازد و با ارائهی پیشنهاداتی در زمینه افزایش ویژگی تمایزیافتگی خود و خودمهارگری به
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بهبود وضعیت خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان کمک خواهد کرد .تحقیق حاضر در نظر دارد تا سهم پیشبینی کنندگی هر یا
از ابعاد تمایزیافتگی خود و خودمهارگری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تعیین نماید .از لحاظ کاربردی انتظار میرود نتایج
پژوهش حاضر ،با آشکار ساختن سهم هر یک از این مؤلفهها ،اطالعات مفیدی در اختیار معلمان ،مدیران و سایر دستاندرکاران
نظام آموزش و پرورش قرار دهد تا آنها بتوانند شرایط و موقعیت بهتری برای موفقیت تحصیلی دانشآموزان فراهم آورند .بنابراین
با توجه به مبانی نظری و پیشینه ،این پژوهش به دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشد.
فرضيه اصلی :بین تمایزیافتگی خود و خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان
رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی اول :بین تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان رابطه
وجود دارد.
فرضيه فرعی دوم :بین خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان رابطه وجود
دارد.

روش کار
از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش تمایزیافتگی خود و خودمهارگری در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش
آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان است ،از روش تحقیق توصیفی – همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری در این
پژوهش کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان در نظر گرفته شد که تعداد آنها برابر با  4382نفر گزارش شد .نمونه
آماری نیز با توجه به جدول کرجسی و مورگان  883برآورد شده است که این تعداد نمونه به صورت نمونه گیری خوشهای انتخاب
شدند .به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه تمایزیافتگی خود دریک( )4122استفاده شد .این پرسشنامه شامل  41گویه و
دارای چهار خرده مقیاس(واکنشپذیری هیجانی ،جایگاه من ،برش هیجانی و همآمیختگی با دیگران) میباشد .جهت سنجش
خودمهارگری از پرسشنامه تانجی( )4112استفاده شد .این مقیاس  28آیتمی و تک مولفه ای می باشد .جهت سنجش خودکارآمدی
تحصیلی از پرسشنامه جینکز و مورگان( )2111استفاده شد .این پرسشنامه دارای  81سوال و سه خرده مقیاس(استعداد ،کوشش،
بافت) دارد .در تحقیق حاضر پس از جمع آوری اطالعات الزم و تبدیل آنها به کمیتهای عددی با استفاده از جداول آماری در نرم
افزار آماری  SPSSکه در بردارنده فرا وانی ،درصد و نوع پاسخ می باشد به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد .سپس به منظور
بررسی احتمالی رابطه بین متغیرهای فرضیه از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده
است.
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یافته ها و بررسی فرضيات تحقيق
فرضيه اصلی:
بين تمایزیافتگی خود و خودمهارگري با خودکارآمدي تحصيلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان
رابطه وجود دارد.
برای تعیین همبستگی چندگانه تمایزیافتگی خود و خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان و تعیین سهم
پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بر اساس تمایزیافتگی خود و خودمهارگری از آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش
گام به گام استفاده شده است.
جدول  .1خالصه مدل رگرسيون

گام
2
4

متغیرها
خودمهارگری
خودمهارگری +تمایزیافتگی خود

ضریب همبستگی R
1/617
1/721

R2
1/282
1/126

خطای استاندارد رگرسیون
22/122
21/681

گام اول :خودمهارگری.
گام دوم :خودمهارگری .تمایزیافتگی خود.
همانگونه که در جدول ( )2مشاهده می شود ،در گام اول که متغیر خودمهارگری وارد معادله شده است ،مقدار ضریب
همبستگی ( )Rبرابر  1/617شده است .بدین معنی که متغیر خودمهارگری  28/2درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در
دانش آموزان را تبیین می کند .در گام دوم با اضافه شدن متغیر تمایزیافتگی خود به معادله ،میزان  Rبه  1/721افزایش یافته
است .یعنی  12/6درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان را متغیرهای خودمهارگری و تمایزیافتگی خود با هم
به طور مشترک تبیین میکنند.
جدول( :)8-4تحليل واریانس یک طرفه آزمون رگرسيون

منابع تغییر
رگرسیون

مجموع مجذوارت
88731/288

درجه آزادی
2

میانگین مجذورات
88731/288

F

سطحمعناداری

باقی مانده

22126/181

886

284/117

412/388

1/112

کل
رگرسیون

73882/268
21283/418

887
4

41421/214

باقی مانده
کل

87314/111
73882/268

881
887

228/228

273/712

1/112

به منظور آزمون معنیداری ضرایب رگرسیون به دست آمده ،آزمون  Fمورد استفاده قرار میگیرد که بر اساس نسبت بین
مربع میانگین رگرسیون باقیمانده صورت میگیرد .همانطور که آزمونهای  Fنشان میدهد ،در هر دو تحلیل رگرسیون اثر
متغیرهای خودمهارگری و تمایزیافتگی خود در سطح  P <1/12معنیدار است .همچنین ضرایب  βنشان از آن دارد که به ترتیب
خودمهارگری( ،)β =1/617تمایزیافتگی خود( )β =1/811بیشترین قابلیت پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان را
دارند.
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جدول  .2ضرایب متغيرهاي مستقل در پيش بينی خودکارآمدي

مدل
1

4

عدد ثابت

ضرایب بتای
غیراستاندارد
68/234

خطای استاندارد
ضریب بتا
4/143

خودمهارگری
عدد ثابت

1/178
81/416

1/162
8/318

1/617

تمایزیافتگی خود

1/132

1/176

1/811

7/748

تمایزیافتگی خود

2/627

1/422

1/814

7/661

متغیر

ضرایب بتای
استاندارد

t

سطح معناداری

42/133

1/112

21/168
21/112

1/112
1/112
1/112
1/112

فرضيه فرعی اول:
بين تمایزیافتگی خود با خودکارآمدي تحصيلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان رابطه وجود دارد.
جدول  .3رابطه بين تمایزیافتگی خود با خودکارآمدي تحصيلی

خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
سطح معناداری
ضریب همبستگی
17112
** 17872

آزمون همبستگی پیرسون
تمایزیافتگی خود

جدول  .4رابطه بين تمایزیافتگی خود با مولفه هاي خودکارآمدي تحصيلی

تمایزیافتگی خود
واکنشپذیری هیجانی
جایگاه من
برش هیجانی
همآمیختگی با دیگران

ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
سطح معناداری

خودکارآمدی تحصیلی
بافت
کوشش
استعداد
*17232
**17463
*17482
1/122
1/112
1/141
17111
**17821
**17817
1/416
1/112
1/112
**17811
**17842
**17817
1/112
1/112
1/112
17177
17123
17142
1/261
1/781
1/668

**همبستگی در سطح  1/12معنی دار است.
*همبستگی در سطح  1/11معنی دار است.

با توجه به ضریب اطمینان  ،%11ضریب همبستگی برای رابطه تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی( )1/872و سطح
معناداری که از مقدار  1/12کمتر است( ،)p>1/12فرض صفر(عدم وجود رابطه بین تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی)
رد شده و فرض مقابل (وجود رابطه بین تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی) پذیرفته میشود.
بدین ترتیب بین تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد؛ از آنجایی که مقدار این ضریب همبستگی
مثبت است ،می توان عنوان کرد که این متغیرها در جهت هم تغییر میکنند؛ یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود و
برعکس.
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همچنین نتایج نشان داد بین مولفههای واکنشپذیری هیجانی با کوشش( ،)1/463جایگاه من با استعداد( ،)1/817جایگاه
من با کوشش( ،)1/821برش هیجانی با استعداد( ،)1/817برش هیجانی با کوشش( ،)1/842برش هیجانی با بافت( )1/811در
سطح اطمینان  %11رابطه مثبت و معنیدار مشاهده شد(.)p>1/12
بین واکنشپذیری هیجانی با استعداد( ،)1/482واکنشپذیری هیجانی با بافت( )1/232در سطح اطمینان  %11رابطه مثبت
و معنیدار مشاهده شد(.)p>1/11
بین مولفههای همآمیختگی با دیگران با هیچ کدام از مولفههای خودکارآمدی تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد(،1/11
.)p<1/12
فرضيه دوم:
بين خودمهارگري با خودکارآمدي تحصيلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سمنان رابطه وجود دارد.
جدول  .5رابطه بين خودمهارگري با خودکارآمدي تحصيلی

آزمون همبستگی پیرسون
خودمهارگری

خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
سطح معناداری
ضریب همبستگی
17112
** 17617

** همبستگی در سطح  1/12معنی دار است.
جدول  .6رابطه بين خودمهارگري با مولفه هاي خودکارآمدي تحصيلی

خودکارآمدی تحصیلی
استعداد
کوشش
بافت

خودمهارگری
سطح معناداری
ضریب همبستگی
17112
** 17731
17112
** 17822
17112
** 17211

با توجه به ضریب اطمینان  ،%11ضریب همبستگی برای رابطه خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی( )1/617و سطح
معناداری که از مقدار  1/12کمتر است( ،)p>1/12فرض صفر(عدم وجود رابطه بین خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی) رد
شده و فرض مقابل (وجود رابطه بین خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی) پذیرفته میشود.
بدین ترتیب بین خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد؛ از آنجایی که مقدار این ضریب همبستگی
مثبت است ،می توان عنوان کرد که این متغیرها در جهت هم تغییر میکنند؛ یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود و
برعکس.
همچنین نتایج نشان داد بین مولفههای خودکارآمدی تحصیلی شامل استعداد با ضریب همبستگی( ،)1/731کوشش با ضریب
همبستگی( ،)1/822بافت با ضریب همبستگی( )1/211با خودمهارگری رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد(.)p>1/12

بحث و نتيجه گيري
با توجه به نتایج رگرسیون در گام اول که متغیر خودمهارگری وارد معادله شده است ،مقدار ضریب همبستگی ( )Rبرابر
 1/617شده است .بدین معنی که متغیر خودمهارگری  2/28درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان را تبیین
می کند .در گام دوم با اضافه شدن متغیر تمایزیافتگی خود به معادله ،میزان  Rبه  1/721افزایش یافته است .یعنی  6/12درصد
از واریانس خودکارآمدی تحصیلی د ر دانش آموزان را متغیرهای خودمهارگری و تمایزیافتگی خود با هم به طور مشترک تبیین
میکنند .نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش حجتپناه و همکاران ( ،)2817معنوی پور و همکاران ( ،)2816دای و کیلدوف،
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()4126و فو ،یوی و سانگ ( )4121همسو میباشد .در تبین نتایج فوق میتوان گفت خودمهارگری یک ویژگی شخصیتی است
که در دانشآموزان گوناگون متفاوت است ،یعنی افرادی که خودمهارگری باالیی دارند هر کدام با توجه به این که تا چه حد
خودمهارگری دارند واکنش های متفاوت نشان می دهند و رفتارهای متفاوت دارند که این واکنش های رفتاری متفاوت نشانگر
سطح خودکارآمدی آنان در موقعیتهای گوناگون تحصیلی است .خودمهارگری باعث میشود که دانشآموز درک درستی نسبت
به زمان حال و آینده پیدا کرده ،خود را محصور در زمان حال ندانسته و با طرحریزی جهت رسیدن به اهداف خوشبینانه در آینده
باعث تقویت هیجانات مثبت در خود شوند .آشنایی دانشآموزان با تعریف خودمهارگری و تمایزیافتگی خود به عنوان ابراز صحیح
و به اندازه احساسات و هیجانات ،کنترل آنها را بر حاالت هیجانیشان افزایش داده و باعث نظمبخشی به فعالیتهای روزانه
اجتماعی ،تنظیم اعمال حیاتی بدن و در نهایت تنظیم احساسات فرد میشود .دانشآموزان خودمهارگری یاد میگیرند که قبل از
عمل فکر کنند و در هنگام بروز تمایالت آنی و شرایط تعارضی و ترس از عواقب آن ،مشکل را تشخیص دهند ،راهحلهای متفاوتی
را در نظر بگیرند ،به عواقب کار فکر کنند ،موانع را پیشبینی کنند و برای کنترل رفتارشان راهبرد الزم را به خدمت گیرند.
همچنین تمایزیافتگی خود منجر به افزایش توانایی دانش آموز در موقعیت های دشوار و استرسزای تحصیلی گردد .داشتن
تمایزیافتگی خود ،دانش آموز را قادر خواهد ساخت که با عزت نفس باال ،در امر تحصیل پشتکار داشته و در مقابل مسائل و
مشکال ت تحصیلی عملکرد درستی داشته باشد .این عوامل باعث تقویت خودکارآمدی تحصیلی در دانشآموز خواهد شد .نتایج
بدست آمده مؤید این نکته است که خودمهارگری و تمایزیافتگی خود در دانشآموزان باعث تقویت اراده و اعتماد به نفس و
توانایی مدیریت هیجانها در موقعیت های گوناگون تحصیلی و همچنین خودکارامدی باال در آنان شود.
با توجه به ضریب اطمینان  ،%11ضریب همبستگی برای رابطه تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی( )1/872و سطح
معناداری که از مقدار  1/12کمتر است( ،)p>1/12فرض صفر(عدم وجود رابطه بین تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی)
رد شده و فرض مقابل (وجود رابطه بین تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی) پذیرفته میشود.
بدین ترتیب بین تمایزیافتگی خود با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد؛ از آنجایی که مقدار این ضریب همبستگی
مثبت است ،میتوان عنوان کرد که این متغیرها در جهت هم تغییر میکنند؛ یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود و
برعکس.
همچنین نتایج نشان داد بین مولفههای واکنشپذیری هیجانی با کوشش( ،)1/463جایگاه من با استعداد( ،)1/817جایگاه
من با کوشش( ،)1/821برش هیجانی با استعداد( ،)1/817برش هیجانی با کوشش( ،)1/842برش هیجانی با بافت( )1/811در
سطح اطمینان  %11رابطه مثبت و معنیدار مشاهده شد(.)p>1/12
بین واکنشپذیری هیجانی با استعداد( ،)1/482واکنشپذیری هیجانی با بافت( )1/232در سطح اطمینان  %11رابطه مثبت
و معنیدار مشاهده شد(.)p>1/11
بین مولفههای همآمیختگی با دیگران با هیچ کدام از مولفههای خودکارآمدی تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد(،1/11
.)p<1/12
نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش مومنی ،علیخانی ( ،)2814دای و کیلدوف )4126( ،و جانسون و همکاران ( )4122همسو
میباشد .در تبین نتایج فوق میتوان گفت دانشآموزان تمایزیافته بهتر به استرسها و مشکالت تحصیلی پاسخ میدهند .تفکر
مناسب ،هیجانات را کنترل میکند اما به عاطفه انسانی مجال بروز میدهد .تمایزیافتگی سطح باال به سیستمهای عاطفی و عقلی
فرد کمک میکند که عملکرد مناسبی داشته باشند .اما آمیختگی به هیجانات اجازه میدهد که کنترل کل سیستم را به دست
بگیرند .خود تمایزیافته در نظریه ی بوئن ،خود یکپارچه و خود تمایزنایافته ،خود کاذب؛ در نظر گرفته میشوند .خود یکپارچه
میداند که چه می خواهد و به چه نیاز دارد ،چه عقاید ،نیازها و باورها و اصولی برای خود دارد ،اما خود کاذب تنها به محیط
اطرافش واکنش نشان میدهد ،بر اساس قواعد ،فرهنگها و آداب و رسوم و انتظارات عمل میکند و حقیقتا نمیداند که به چه
اعتقاد و باور دارد .خود کاذب محصولی فشارهای هیجانی و فشار محیط مدرسه و فشار جامعه اطرافش است ،به گروه هایی با
عقاید سرسختانه و غیرقابل تغییر تعلق دارد .خود یکپارچه نیز ممکن است به همین گروهها متعلق باشد؛ اما تعارضات و اشکاالت
آن گروه را میداند و با عقل و منطق تصمیم میگیرد که متعلق به آن گروه باشد .دانشآموز تمایزیافته همیشه از همکالسیها و
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سیستمهای اطرافش آگاه است .رفتار تمایز یافت  ،نامناسب یا افراطی -تفریطی نیست .دانشآموز تمایزیافته میتوانند بخندند،
گریه کنند ،خوش بگذرانند و از موقعیت های مختلف لذت ببرند .آنها حتی ممکن است دچار شکستها و اشتباهات سنگینی در
مواقع استرس و فشار شوند اما به سرعت خود را بازمیابند که این عوامل خودکنترلی در دانشاموز را تقویت میکند.
با توجه به ضریب اطمینان  ،%11ضریب همبستگی برای رابطه خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی( )1/617و سطح
معناداری که از مقدار  1/12کمتر است( ،)p>1/12فرض صفر(عدم وجود رابطه بین خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی) رد
شده و فرض مقابل (وجود رابطه بین خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی) پذیرفته میشود.
بدین ترتیب بین خودمهارگری با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد؛ از آنجایی که مقدار این ضریب همبستگی
مثبت است ،می توان عنوان کرد که این متغیرها در جهت هم تغییر میکنند؛ یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود و
برعکس.
همچنین نتایج نشان داد بین مولفههای خودکارآمدی تحصیلی شامل استعداد با ضریب همبستگی( ،)1/731کوشش با ضریب
همبستگی( ،)1/822بافت با ضریب همبستگی( )1/211با خودمهارگری رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد(.)p>1/12
نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش حجتپناه و همکاران ( ،)2817معنوی پور و همکاران ( ،)2816عابدینی ( ،)2811کاظم
زاده و همکاران ( )2812و فو ،یوی و سانگ ( )4121همسو میباشد .در تبین نتایج فوق میتوان گفت دانشآموزانی که در
خودمهارگری ناتوان هستند احساس درماندگی و ناتوانی در اعمال هر گونه تأثیری بر وقایع تحصیلی میکنند و معتقدند هر تالشی
که انجام میدهند بیفایده است و ممکن است به نحو فزایندهای نومید ،بی احساس و مضطرب شوند .ولی دانشآموزانی که از این
نظر در سطح باالیی قرار دارند معتقدند که میتوانند به طور مؤثری به وقایع و موقعیتهایی که با آنها مواجه میشوند برخورد
نمایند زیرا آنها انتظار موفق شدن در غلبه بر موانع را دارند ،آنها در انجام کارها استقامت نشان داده و اغلب عملکرد سطح باالیی
دارند که باعث خودکارآمدی دانشآموز در امر تحصیل شود.
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