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پیشبینی میزان امید به تحصیل بر اساس خودکارآمدی تحصیلی در
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چکـیده
تحصیل از مهمترین دغدغههای هر نظام آموزشی در تمامی جوامع میباشد .موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هر
جامعه ،نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفیابی و توجه به رفع نیازهای فردی است .یکی از این عوامل
تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی ،امید تحصیلی است که خود متاثر از عواملی همچون باورهای خودکارآمدی تحصیلی می
باشد .پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامههای (پرسشنامه باورهای
خودکارآمدی تحصیلی ( )ASEBQو پرسشنامه امید به تحصیل) بوده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه
دانشآموزان دختر و پسر متوسطه دوم به تعداد  1932نفر در سطح شهر خرمآباد بوده .حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان  922نفر از دانشآموزان پسر و دختر پایه اول دبیرستانی شهر خرمآباد در سال تحصیلی  19-19که به صورت
تصادفی چندمرحلهای بوده تعیین گردید .نتایج نشان داد بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی و امید به تحصیل رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .متغیر متغیر باورهای خودکارآمدی  %91از واریانس امید به تحصیل در دانشآموزان را دارد .با
توجه به نتایج کسب شده می-توان گفت متغیر باورهای خودکارآمدی تحصیلی تاثیر مهمی بر روی متغیر امید به تحصیل
و موفقیت تحصیلی در دانش-آموزان دارد.

واژگـان کلـیدی :امید به تحصیل ,باورهای خودکارآمدی تحصیلی ,دانشاموزان ،متوسطه دوم.

 -1کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،استان اراک ،ایران( .نویسنده مسئول)
roilavatandost1350@gmail.com
 -2استاد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،استان اراک ،ایران.
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1121جلد دو

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است .در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش
مهمی از زندگی افراد را تشکیل میدهد .عالوه بر این کیفیت و کمیت این تحصیل نیز نقش مهمی در آینده افراد ایفا میکند
(بندورا8221،1؛ بار ان .)1119 ,8نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به طور گسترده در تالش برای شناسایی عوامل پیشبینی
کننده بهزیستی و امید به تحصیل و پیشرفت تحصیلی میباشند .موفقیت دانشآموزان در مدرسه و امید به تحصیل و آینده ,هدف
اصلی هر نظام آموزشی است .پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل دانشآموزان هر جامعه نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در
زمینه هدفیابی و توجه به رفع نیازهای فردی است (دانکر .)8210 ،9امید سازهای انگیزشی -هیجانی است و به انتظاری اطالق
میشود که بر اساس آن فرد احتمال میدهد که رویدادی خوشایند در آینده به وقوع میپیوندد .امید از جمله عواملی است که نقش
قابل توجهی در انگیزش تحصیلی دارد و به آن کمتر توجه میشود (چانگ8228 ،0؛ فوولر8222 ،3؛ کارینگتون .)8219 ،9امید
همپوشی زیادی با مفهوم خوشبینی دارد .امید و خوشبینی شناختهایی هستند که باعث میشوند شخص انتظار داشته باشد نتایج
مورد نظرش به احتمال زیاد در آینده رخ دهند .این شناختها ,رفتارهای جهتگیری هدف را تحت تاثیر قرار میدهند و بر بهزیستی
روانشناختی که شامل هیجانات مثبت و منفی هستند اثر میگذارند .تحقیقات فراوانی رابطه امید را با انواع متغیرهای روانشناختی
نشان دادهاند (پنراد1119 ،9؛ الکساندر8229 ،2؛ بارلو8228 ،1؛ چانگ .)1112 ،12یکی از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و امید به
ادامه تحصیل و یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مورد چالش واقع شده است ,مفهوم باورهای
خودکارآمدی می باشد .خودکارآمدی یکی از متغیرهای شخصی تاثیر گذار بر یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان است
(پاجارس . )8228 ،11مفهوم خودکارآمدی که عامل اصلی در نظریه یادگیری اجتماعی است ابتدا در بستر روانشناسی اجتماعی از
سوی بندورا شکل گرفت .بندورا خودکارآمدی را قضاوت افراد در مورد تواناییهایشان برای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها
جهت رسیدن به انواع تعیین شده عملکرد میداند (دایست .)8211 ،18از دیدگاه بندورا ,دانشآموزان خودکارامد هنگام مواجه با
مشکالت بیشتر از افرادی که به قابلیت خود تردید دارند ,از خود سختکوشی و پشتکار نشان میدهند و فعاالنه در فعالیتهای
آموزشی شرکت میکنند .به طور کلی هنگامی که افراد بر این باور باشند که قابلیتها و تواناییهای الزم برای انجام کار یا فعالیتی
را دارند ,برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف نموده و در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد .ادراک افراد از خود,
بر تفکر ,انگیزش ,عملکرد و هیجانات فرد تاثیر میگذارد (والترز.)8220 ،19
خودکارآمدی تحصیلی به باورهای یک فرد در مورد توانایی جهت انجام تکالیف تحصیلی یا دستیابی به اهداف تحصیلی
اشاره دارد و بر روی یادگیری و پیشرفت تحصیلی و امید به اینده در فرد تاثیر میگذارد .دانشآموزان دارای خودکارآمدی باال در
مقایسه با دانش آموزان دارای خودکارامدی پایین به پیشرفت بیشتری نائل میشوند .شواهد تجربی نشان میدهد بین خودکارآمدی
تحصیلی و عملکرد تحصیلی و در نتیجه امید و انگیزه و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد (میدلتون 10و همکاران8229 ،؛
کومارراجو13و همکاران .)8219 ،لذا با توجه به توضیحات و مدارک ذیل اهمیت متغیر خودکارآمدی بر روی مولفهی امید تحصیلی
بر کسی پوشیده نیست .بر اساس شواهد موجود بین این دو متغیر با میزان امید به آینده ارتباط مثبتی وجود دارد .لذا با توجه به
اهمیت موضوع ,این پژوهش با هدف پیشبینی میزان امید به تحصیل بر اساس باورهای خودکارآمدی در دانشآموزان انجام خواهد
شد.

 -2اهداف و فرضیات
هدف :تعیین رابطه بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی و امید به تحصیل در دانش آموزان.
فرضیه :بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی و امید به تحصیل در دانشآموزان رابطه وجود دارد.

1 Bandura
2 Bar-on
3 Danker
4 Chang
5 Fowler
6 Carrington
7 Penrod
8 Alexander
9 Barlow
10 Chang
11Pajares
12 Diseth
13Wolters
14Middleton
15 Komarraju
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 -3روشکار
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع همبستگی است که در آن روابط چند
متغیر با یکدیگر بررسی میشود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر به تعداد  1932نفر بوده است.
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  922نفر از دانشآموزان پسر و دختر مقطع متوسطه دوم (پایه اول دبیرستان) شهر خرمآباد
در سال تحصیلی  19-19تعیین گردید.
در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای از بین کلیه دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهرستان
خرمآباد ،شش دبیرستان مقطع متوسطه دوم (سه دبیرستان پسرانه و سه دبیرستان دخترانه) به صورت تصادفی انتخاب و از هر
دبیرستان مقطع متوسطه دوم یک کالس پایه اول به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهها بین دانشآموزان توزیع شد.

 -1-3ابزار گردآوری اطالعات
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برای انجام تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شد:
 -1پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی
 -8پرسشنامه امید به تحصیل
الف-پرسشنامه باورهای خودکارآمدی (:)ASEBQ
باورهای خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در انجام موفقیتآمیز تکالیف تحصیلی ,در یک طراز
مشخص میباشد .محققان مختلف به منظور بررسی مفهوم باورهای خودکارامدی تحصیلی ,ابزارهای متفاوتی را گسترش دادهاند.
در یک سطح کامال ویژه از اندازهگیری مفهوم باورهای خودکارامدی تحصیلی ,سواالت تشکیل دهنده مقیاس خودکارآمدی
تحصیلی ,یک درس خاص با محتوای درسی ویزه را اندازهگیری میکنند .بر این اساس ,طبق دیدگاه برخی از محققان,
خودکارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در ارائه پاسخ صحیح به آن دسته از سواالتی است که دانش محتوایی
یک در س خاص را اندازهگیری میکنند .شواهد تجربی متعددی نشان دادهاند که مفهوم باورهای خودکارآمدی در پیشبینی و
تعیین الگوهای رفتاری افراد در بافتهای مختلف موثر میباشند .در نظریه شناختی اجتماعی فرض میشود که باورهای
خودکارآمدی در تعیین فعالیتهایی که افراد تعقیب میکنند میزان تالشی که آنها برای تعقیب فعالیتها بکار میگیرند و سطوح
متمایز مقاومت افراد در مواجه با موانع احتمالی مهم میباشد (گر .)8229 ،خودکارآمدی را به عنوان باور فرد به انجام عمل مطلوب
در کنار آمدن با موقعیت میدانند .چهار منبع در تحول این مفهوم مطرح شده است .این منابع شامل تجارب تسلط بر امور ,تجارب
مشاهدهای ,قانع سازی کالمی ,وضعیت فیزیولوژیک میباشند .طبقهبندی این منابع و تاثیر این منابع در افراد بر اساس الویت هر
منبع در عملکرد فرد است .موفقیتها باورهای قوی در کارآمد بودن افراد ساخته و شکستها  ,این باورها را تحلیل میدهند.
زاژاکووا 1و همکاران در سال  8223نسخه جدید پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی را با عنوان پرسشنامه باورهای خودکارآمدی
تحصیلی و با الگوگیری از مقیاس تحصیلی میلدستون 8و فهرست خود کارامدی کالج توسعه دادند .این پرسشنامه دارای  0عامل
اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس ,اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در بیرون از کالس درس,
اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار ,خانواده و محیط آموزشی می-
باشد (زاژکوا و همکاران.)8223 ،
جدول -1حیطههای پرسشنامه باورهای خودکارآمدی و سواالت مربوطه

عامل

سواالت

اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس

19 ,88 ,1 ,9 ,11 ,12 ,19 ،12 ,2

اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در بیرون از کالس درس

89 ,19 ,83 ,0 ,13 ,1 ,3 ,9

اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه

81 ,9 ,89 ,8 ,89 ,82

اطمینان به توانایی خود در محیط کار ,خانواده و محیط آموزشی

18 ,80 ,10 ,11

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  11گزینهای میباشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:
2

1

8

کامال
نامطمئن

نامطمئن

تقریبا
نامطمئن

جدول -2نمرهگذاری پرسشنامه باورهای خودکارآمدی
9
9
3
0
9
احتماال
نامطمئن

نمیدانم

مهم
نیست

نظری
ندارم

احتماال
مطمئن

2

1

12

تقریبا
مطمئن

مطمئن

کامال
مطمئن
1 Zazhakoua
2 Mildestone
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در این پرسشنامه باالترین نمرهای که فرد میتواند کسب نماید  892و پایینترین نمره صفر میباشد .بدین قرار که هر چقدر
نمره فرد به  892نزدیک تر باشد دارای سطح باورهای خودکارآمدی باال و هر چقدر نمره وی پایین باشد و به صفر نزدیکتر باشد
سطح خودکارآمدی پایینی خواهد داشت (شکری و همکاران .)1912 ،در بررسی پایایی و روایی این پرسشنامه ،ژانکو و همکاران در
سال  8223در پژوهش خود به بررسی ویژگیهای روانسنجی این آزمون پرداختند .آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی،
چهار عامل را برای این پرسشنامه تایید کردند .آنها همچنین پایایی و روایی این پرسشنامه رو در حدود  2/98تا  2/1براورد نمودند.
این پرسشنامه در ایران توسط شکری و همکاران در سال  1912هنجاریابی شد .آنها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ,چهار
عامل فوق را تایید نمودند .همچنین با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی رو به ترتیب چهار عامل ذکر شده به ترتیب
 2/29 ,2/23 ,2/22و  2/98برآورد کردند (شکری و همکاران)1912 ،
در این پژوهش نیز روایی محتوایی این
جدول  -3آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه باورهای
پرسشنامه توسط اساتید و صاحبنظران مورد
خودکارآمدی
تایید قرار گرفت و پایایی این ابزار نیز به وسیطه
آلفای کرونباخ
عامل
آلفای کرونباخ بررسی و در حیطههای مختلف در
2/99
اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس
2/93
شرح ذیل گزارش شد که نتایج تحلیل حاکی از اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در بیرون از کالس درس
قابل قبول بودن پایایی این ابزار میباشد.
2/92
اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه
2/92
2/92

اطمینان به توانایی خود در محیط کار ,خانواده و محیط آموزشی
کل

ب -پرسشنامه امید به تحصیل
یک پرسشنامه  89سوالی استاندارد بوده که به منظور ارزیابی میزان امید به تحصیل از ابعاد مختلف (امید به کسب فرصت ها،
امید به کسب مهارتهای زندگی ،امید به سودمندی مدرسه ،امید به کسب شایستگی) در تحقیقات متعددی مورد استفاده قرار گرفته
است .نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف  3گزینهای لیکرت میباشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

عنوان
امتیاز

جدول  -4نمرهگذاری پرسشنامه امید به تحصیل
نه مخالفم نه
موافقم
مخالفم
کامال مخالفم
موافقم
0
9
8
1

البته این شیوه نمره گذاری در مورد سواالت
شماره  89 ،80 ،81 ،19 ،12 ،1 ،9معکوس می-
باشد.
این پرسشنامه دارای  0بعد بوده که در
جدول زیر ابعاد و نیز شماره سواالت مربوط به
هربعد ارائه گردیده است:

کامال موافقم
3

جدول  -5ابعاد پرسشنامه امید به تحصیل
بعد
امید به کسب فرصت ها
امید به کسب مهارتهای زندگی
امید به سودمندی مدرسه
امید به کسب شایستگی

سواالت مربوطه
10 ،1 ،2 ،9 ،3 ،0 ،9 ،8 ،1
83 ،89 ،88 ،82 ،11 ،19 ،19 ،9
 80 ،81 ،19 ،11 ،12و 89
89 ،12 ،13 ،18

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد
از پرسشنامه ،مجموع امتیازات مربوط به تک
تک سواالت آن بعد را با هم محاسبه کرده و
193
92-32
89
امتیازات کلی باالتر نشان دهنده امید به تحصیل
باالتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.
در پژوهش خرمایی و کمری ( )1919روایی صوری و محتوای این مقیاس با استفاده از نظر اساتید و روایی سازه با استفاده از
روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است .همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت
که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است (خرمایی و همکاران.)1919 ،
در پژوهش حاضر نیز روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ به دست آمد که
به شرح جدول ذیل میباشد که دارای سطح قابل قبولی میباشد.
جدول  -6تفسیر نمرات کسب شده از پرسشنامه امید به تحصیل
حد باالی نمره
حد متوسط نمره
حد پایین نمره
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محقق برای شروع فعالیتهای اجرایی
پایان نامه ،از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد
در پژوهش خرمایی
اسالمی واحد اراک معرفینامه دریافت نمود .با
آلفای کرونباخ
بعد
توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش دانش
2/12
امید به کسب فرصتها
آموزان سال اول دبیرستان بودند ،معرفینامه
2/12
امید به کسب مهارتهای زندگی
ارائه شده مجوز فعالیت برای انجام پژوهش در
2/22
امید به سودمندی مدرسه
این سازمان بود.سپس پژوهشگر با مراجعه به
2/99
امید به کسب شایستگی
بخش پژوهش و مدیریت این سازمان ،مجوز
2/10
کل
اجرای پژوهش در آموزش و پرورش این منطقه
جدول  -8آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه امید به تحصیل
را دریافت نمود .جهت اجرای پرسشنامه نیز
در پژوهش حاضر
محقق و همکاران ،با تک تک آزمودنیها
آلفای کرونباخ
بعد
مالقات حضوری داشته و پرسشنامهها را اجرا
2/99
امید به کسب فرصت ها
نمودند.
2/91
امید به کسب مهارتهای زندگی
تجزیه تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه،
2/93
امید به سودمندی مدرسه
در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام
2/99
امید به کسب شایستگی
گرفت .در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر
2/92
کل
فراوانیها ،میانگین و انحراف معیار و در سطح
آمار استنباطی دادهها از آزمون کولموگروف
اسمیرنف ،ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون
چندگانه استفاده شد.
جدول  -7آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه امید به تحصیل

 -1-4یافتههای توصیفی
جدول -9توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت
٪02/99
103
پسر
٪31/99
133
دختر
٪122
922
جمع کل

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1121جلد دو

 -4نتایج

با توجه به جدول  922 ،1نفر حجم کل نمونه را تشکیل میدهد که از این تعداد دانشآموز مقطع متوسطه دوم  133نفر دختر
( 103 ،)% 31/99نفر پسر ( )% 02/99میباشند.
جدول -11توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن در شرکت کنندگان
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
درصد فراوانی
فراوانی
سن
٪02
182
 13-10سال
٪03
193
 19-13سال
٪13
03
 19سال به باال
٪122
922
جمع کل

با توجه به جدول  922 ،12نفر حجم کل نمونه را تشکیل میدهد که از این تعداد  182نفر در رنج سنی  13-10سال (،)%02
 193نفر در رنج سنی  19-13سال ( )%03و  03نفر در رنج سنی  19سال به باال ( )% 13میباشند.
در جدول  11میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد پژوهش و مولفههای آن ارائه گردیده است .بر این اساس مقدار
میانگین متغیر باورهای خودکارآمدی تحصیلی و مولفههای اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس ,اطمینان به
توانایی خود در انجام تکالیف در بیرون از کالس درس ,اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به
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توانایی خود در محیط کار ,خانواده و محیط آموزشی به ترتیب  82/21 ,91/18 ,09/90 ,21/99و  , 02/03متغیر امید به تحصیل و
مولفههای کسب فرصتها ,امید به کسب مهارتهای زندگی ,امید به سودمندی مدرسه و امید به کسب شایستگی به ترتیب برابر
 11/98 ،13/39 ،19/22 ،83/12و  81/29میباشد.

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1121جلد دو

جدول  -11توصیف میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مولفههای آن در آزمودنیهای پژوهش
آزمون توصیفی
انحراف استاندارد
میانگین
متغیر و زیرمتغیر
13/12
21/99
باورهای خودکارآمدی تحصیلی
1/29
09/90
اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس
12/89
91/18
اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در بیرون از کالس درس
11/21
82/21
اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه
9/30
02/03
اطمینان به توانایی خود در محیط کار ,خانواده و محیط آموزشی
9/19
83/12
امید به تحصیل
1/03
19/22
امید به کسب فرصتها
12/89
13/39
امید به کسب مهارتهای زندگی
1/10
11/98
امید به سودمندی مدرسه
9/18
81/29
امید به کسب شایستگی

 -2-4تحلیل استنباطی دادهها (تحلیل فرضیهها)
قبل از انجام آزمون های آماری ،الزم است نرمال بودن داده های جمع آوری شده بررسی شود .برای این کار از آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است .اگر در این آزمون مقدار احتمال از سطح معناداری پنچ صدم کمتر باشد ،توزیع نرمال
نیست و در غیر اینصورت توزیع نرمال خواهد بود .نتایج این آزمون برای متغیرهای این پژوهش بصورت زیر می باشد.
جدول  -12آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در بررسی نرمال بودن دادههای به دست آمده از پرسشنامهها
Z
نوع توزیع
معناداری
شاخصها
نرمال
2/30
2/91
باورهای خودکارآمدی تحصیلی
نرمال
2/0
2/92
اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس
نرمال
2/09
2/99
اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در بیرون از کالس درس
نرمال
2/09
2/39
اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه
نرمال
2/31
2/09
اطمینان به توانایی خود در محیط کار ,خانواده و محیط آموزشی
نرمال
2/32
2/02
امید به تحصیل
نرمال
2/38
2/3
کسب فرصتها
نرمال
2/33
2/01
امید به کسب مهارتهای زندگی
نرمال
2/09
2/09
امید به سودمندی مدرسه
نرمال
2/01
2/01
امید به کسب شایستگی

همان طور که در جدول  18مشاهده می شود سطح معناداری در تمامی متغیرهای پرسشنامهها و مولفههای مربوطه ،از پنچ
صدم بیشتر میباشد که معنیدار نمیباشد( )P ≥ 0/05و نشان دهنده توزیع نرمال دادهها در این پژوهش میباشد ،لذا با توجه به
این موارد ذکر شده در تحلیل اطالعات از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.

 -3-4آزمون فرضیه پژوهش
 بین باورهای خودکارآمدی و امید به تحصیل در دانشآموزان متوسطه دوم شهر خرمآباد رابطه وجود دارد.به منظور بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی و امید به تحصیل دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان خرمآباد از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر میباشد:
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جدول  -13برآورد ضریب آزمون پیرسون جهت بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی و امید به تحصیل در دانش-
آموزان
متغیر
امید به تحصیل

باورهای خودکارآمدی
ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

2/998

922

سطح معناداری

**

ضریب تعیین
11/219

2/221

 معناداری در سطح 2/21

با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معناداری بدست آمده کمتر از  2/21میباشد ،بنابراین فرضیه صفر رد
و فرضیه مقابل تایید میگردد ،بدین معنی که با  2/11اطمینان میتوان گفت ،بین خودکارآمدی تحصیلی و امید به تحصیل در
دانشآموزان ارتباط وجود دارد .همچنین از نظر آماری رابطه مثبت و معنیدار بوده به این صورت که هر چه خودکارآمدی تحصیلی
در دانشآموزان افزایش پیدا کند میزان امید به تحصیل افزایش پیدا میکند و بالعکس.

باورهای خودکارآمدی (اطمینان به توانایی خود
در انجام تکالیف در کالس درس)

2/99

2/91

92/29

2/221

2/93

2/91

9/90

2/221

2/22

2/82

8/21

2/221

با توجه به مندرجات موجود در جدول  ،12-0متغیر باورهای خودکارآمدی توانایی پیشبینی  %91از واریانس امید به تحصیل
در دانشآموزان را دارد ( F =09/89و  .)P>2/221در ادامه و در گام بعدی پس از ورود زیر مولفه اطمینان به توانایی خود در انجام
تکالیف در کالس درس ،باورهای خودکارآمدی و زیر مولفه آن توانایی پیشبینی  %91از واریانس امید به تحصیل در دانشآموزان
را به صورت معنادار دارند ( F =92/29و  .)P>2/221ضرایب مثبت به دست آمده برای بتا برای باورهای خودکارآمدی  %91و
برای زیر مولفه آن  %82میباشد که بازگو کننده این مطلب میباشد که با افزایش نمرات در این متغیرها به اندازه یک انحراف
معیار ،نمره امید به تحصیل نیز به اندازه  %91و  %82انحراف معیار افزایش مییابد.

 -5بحث و نتیجهگیری
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جدول -14تحلیل رگرسیون چندگانه جهت امید به تحصیل به وسیله مولفه باورهای خودکارآمدی و ابعاد آن
متغیر
Sig
T
Beta
B
Sig
F
R2
R
2/221
9/9
2/31
2/11
2/221
09/89 2/91 2/93
باورهای خودکارآمدی

نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی با امید به تحصیل
رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ( ،)r=2/998سطح معناداری بدست آمده کمتر از
 2/21میباشد ،بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه مورد نظر تایید میگردد ،بدین معنی که با  2/11اطمینان میتوان گفت ،بین
باورهای خودکارآمدی تحصیلی و امید به تحصیل دانشآموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد به این صورت که هر چه
باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشآموزان افزایش پیدا کند میزان امید به تحصیل افزایش پیدا میکند و بالعکس .نتایج این
پژوهش با پژوهشهای سماوی و همکاران ( )1913و امیری و همکاران ( )1919هماهنگ و همسو میباشد.
مفهوم باور خودکارآمدی عمومی را به عنوان باور یک فرد درباره مهارتها و توانایی سازش با موقعیتهای مختلف در نظر
میگیرند .بر طبق نظر برخی از این محققین باور خودکارآمدی به عنوان یک قابلیت عمومی است که میتواند پیشبینی کننده
عملکرد باشد .باور خودکارآمدی ویژه ،سازهای است که به عنوان باور یک فرد درباره شایستگیاش در موقعیتهای ویژه میباشد.
به عنوان مثال در زمینه کار یا حرفه که مفهوم خودکارآمدی حرفهای می باشد و به صورت اعتقاد یک فرد درباره توانایی انجام
دقیق نقش حرفه ای تعریف میشود (مورتان .)8210 ،خودکارآمدی نقش مهمی در افزایش میزان امید به تحصیل در دانشآموزان
دارد .این متغیر نقش تعیین کنندهای بر خود انگیزشی افراد دارد .زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش آور ،میزان تالش و
کوشش در انجام وظایف ،میزان استقامت و پشتکاری در رویارویی با مشکالت و میزان تحمل فشارها اثر میگذارد .باور
خودکارآمدی از طریق این تعیین کنندهها بر رفتار و میزان امید به تحصیل و موفقیت انسان نقش اساسی را ایفا میکند.

تقدیر و تشکر

این مطالعه حاصل بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،لذا نویسندگان مراتب تشکر و
قدردانی خود را از کلیه اساتید و کارکنان دانشکده علوم انسانی اعالم میدارند.
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 خالقیت و هوش, خودکارآمدی, ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی.)1919( . ج, ن; عاشوری,بابایی امیری
.121-19 ;)9( 8 , فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.هیجانی با پیشرفت تحصیلی
 خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با, بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی.)1913( . م, ک; جاودان, ع; ابراهیمی,سماوی
.18-91 ;)9( 0 , فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی شهر بندر عباس
 مجله مطالعات آموزش و. مطالعه روانسنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی.)1912(  ا و همکاران,شکری
. پاییز و زمستان, شماره دوم, دوره سوم.یادگیری
 دو فصلنامه. ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس امید به تحصیل.)1919( . سامان، فرهاد;کمری،خرمایی
.13-99  ص،19  بهار و تابستان، شماره هشتم، سال پنجم،راهبردهای شناختی در یادگیری
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