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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تفکر انتقادی ،خود پنداره و خودتنظیمی در دانشآموزان دختر دبیرستان و هنرستان انجام شد.
جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشآموزان دختر دبیرستان و هنرستان ناحیه  4شهر قم بود که در سال  1393-94مشغول
به تحصیل بودند .برای این منظور  60نفر از دانشآموزان دبیرستان و  60نفر از دانشآموزان هنرستان بهصورت خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری این مطالعه ،پرسشنامههای تفکر انتقادی کالیفرنیا ب ،خودپنداره راجرز و
خودتنظیمی بوفارد بود .ابزارها دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند .جهت آزمودن فرضیههای پژوهش ،آزمون  tگروههای
مستقل به کار گرفته شد .تجزیهوتحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSویراست  19صورت گرفت .نتایج نشان
داد که تفکر انتقادی در دانشآموزان دبیرستان به طرز معناداری باالتر از دانشآموزان هنرستان است؛ اما خودپنداره واقعی و
ایدهآل و خودتنظیمی در دانش آموزان دبیرستان و هنرستان دارای تفاوت معناداری نیست .درنهایت ،محدودیتهای پژوهش و
پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده مورد بحث قرار گرفت.
واژههای كلیدی :تفکر انتقادی ،خودپنداره ،خودتنظیمی ،دانشآموزان دختر هنرستان و دبیرستان.
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مقدمه
آموزشوپرورش به جهت نقش مهم و خطیری که در امر تعلیم و تربیت نسل آیندهساز و فرآیند اجتماعی شدن
دانش آموزان بر عهده دارد ،یکی از نهادهای مهم و زیربنایی در جامعه به شمار میرود .بهسازی یادگیری در دبیرستان
و آماده کردن نوجوانان برای آینده و زندگی پیچیده قرن  21ازجمله اهداف نظام آموزشی است .نظام آموزشی فنی و
حرفهای ،یکی از اجزاء مهم نظام آموزشوپرورش کشورها و متصدی اصلی تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر در
سطح پیش از دانشگاه است (تیالک.)2002 1،
یکی از اهداف مهم در آموزشوپرورش ،رساندن جوانان به سطوح باالی تفکر ازجمله تفکر انتقادی2است .آموزش
جنبههای مختلف تفکر انتقادی مانند منطق ،قضاوت در مورد نظرات دیگران و استفاده دقیق و صحیح از شواهد
مستلزم سازماندهی برنامههای مختلف است .یکی از تواناییهای ارزندهای که دانشآموزان باید آن را در مدارس
کسب کنند این است که شنیدهها ،خواندهها ،اندیشهها و اعتقادات مختلفی را که در زندگی با آن روبهرو میشوند
ارزشیابی کنند و درباره آنها تصمیمات منطقی بگیرند .این توانایی ارزنده تفکر انتقادی است .تفکر انتقادی ،نوعی
حل مسئله است؛ اما عالوه بر حل مسئله ،دارای عناصری از تواناییهای تحلیل و ارزشیابی امور (سیف،)1386 ،
همچنین مهارتهایی مانند مقایسه ،استنباط ،تشخیص ،پیشبینی ،حل مسئله ،قضاوت ،شک سالم و نتیجهگیری نیز
هست؛ بنابراین ،یافتن آنچه باعث باال رفتن تفکر انتقادی دانشآموزان هر جامعهای است ،از اهداف مهم و ضروری
تعلیم و تربیت آن جامعه محسوب میشود و در پی آن میتواند به رشد خودپنداره 3و خودتنظیمی 4دانشآموزان
بیانجامد.
مهمترین عاملی که میتواند کل زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد و همچنین بر پیشرفت و خودپنداره دانشآموز
اثر بگذارد ،عامل فردی است .فرد باید ازلحاظ درونی و فردی تغییر کند تا بتواند در تمام زمینهها متحول باشد .یکی
از عوامل تغییرات فردی راهبرد خودتنظیمی است (عسکری ،میرمحمدی و مظلومی .)1390 ،خودتنظیمی یکی از
توانمندیهای انسان در اعمال کنترل بر افکار ،احساسات و رفتار خود است که از طریق آن انسان به رفتار خود اتکا
میکند و با توجه به معیارهای فردی در مورد آن به قضاوت مینشیند (کرسینی ،1999 5،به نقل از حسنپور،
 .)1387خودتنظیمی دارای ابعاد فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری میباشد (زیمرمن ،1990 6،به نقل از تقدیری،
 .)1386پژوهشگران دریافتهاند که دانشآموزان دارای پیشرفت باال ،اغلب یادگیرندگان خودنظم یافته هستند.
یادگیرندگان خودتنظیم در تمام مراحل یادگیری ،خودشان را بهعنوان فرد باقابلیت و خودکار آمد ادراک میکنند و
ازنظر رفتاری به انتخاب و ساختدهی و خلق محیط مناسب برای یادگیری میپردازند (هونگ 7و انیل.)2001 ،
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بهعنوانمثال ،دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال ،در مقایسه با دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین،
هدف یادگیریشان را بهطور اختصاصیتری تنظیم میکنند ،از راهبردهای بیشتری برای یادگیری استفاده میکنند،
یادگیریشان را بیشتر خود وارسی میکنند و بهصورت منظمتری پیشرفتشان را به سمت هدف ارزیابی میکنند
(بیابانگرد.)1384 ،
خودتنظیمی در یادگیری از مقولههایی است که به نقش فرد در فرآیند یادگیری توجه دارد .دانشآموزان موفق از
راهبردهای خودتنظیم بیشتر استفاده میکنند .توانایی خودنظمدهی به فرد امکان میدهد تا بر رفتارهایش کنترل و
نظارت داشته باشد .در مورد شخص خود تقویت و تنبیه اعمال کند .پسازاینکه دانشآموز توانایی خودنظمدهی را
کسب کرد ،هر چه بیشتر یادگیریاش را خودش نظم دهد ،به همان نسبت در انجام کارهای مدرسه موفقتر است
(سیف .)1386 ،شواهد بسیاری حاکی از رابطه خودتنظیمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است
(بندورا1997 8،؛ تورسن و ماهونی1997 ،؛ زیمرمن1998 ،؛ کدیور.)1382 ،
بر اساس روانشناسی انسانگرایی ،قسمت عمده ویژگیهای شخصیتی منش و خصوصیات هر فرد به تصویری که
خود در ذهن دارد ،یعنی خودپنداره بستگی دارد (گرین برگ9و میشل ،198310،به نقل از احمدی ،گروسی ،فرشی
و شیخ علی زاده .)1388 ،مفهوم خودپنداره ،الگویی سازمانیافته و پایدار از ادراکات را بیان میکند ،اگرچه خویشتن
دچار تغییر و تحول میگردد ،اما خصوصیات سازمانیافته و ویژه خودپنداره همواره حفظ میشوند (پروین.)137411،
خودپنداره درجه ای نسبی از ارزش یا قابلیت و پذیرش است و دو مرجع اطالعاتی برای چنین قضاوت نسبی ،ضروری
به نظر میرسد؛ که عبارتاند از :عقاید افراد مهم برای فرد و خود ایدهآل.
در خودپنداره ،دو نوع خودپنداره واقعی و خودپنداره ایدهآل وجود دارد که خودپنداره واقعی ،مجموعه ویژگیهایی
را بررسی میکند که فرد دارای آن است و خود ایدهآل مجموعه ویژگیهای شخصی و شخصیتی که فرد دوست دارد
دارای آن باشد را شامل می شود .احساس ارزش نسبت به خویشتن ،یک هسته مرکزی ثابت دارد که همراه با یک
سلسله احساس ارزشهای پیرامونی یک مجتمع را تشکیل میدهند .هر چه خود ایدهآل به خودپنداره فعلی فرد
نزدیکتر باشد ،فرد احساس ارزشمندی بیشتری دارد و متعادلتر است (شاملو.)1363 ،
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که خودپنداره آموختنی است و این موضوع برای فرد و کسانی که مسئول
پرورش او در دوران زندگی میباشند ،حائز اهمیت است (بیابانگرد .)1374 ،با توجه به مطالعاتی که انجامشده،
مشخص گردیده است که تغییر در مفهوم «خود» با موفقیت تحصیلی همراه است؛ چراکه تصور فرد از خود تا
حدودی تصور او را راجع به محیطش تعیین کرده و این دو عامل بهنوبه خود رفتار وی را طرحریزی مینمایند
(پروین .)1374 ،خودپنداره تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی ،با نوع عواملی که فرد به موفقیتهای خود نسبت
میدهد ،وابسته است؛ یعنی دانشآموزی که خود را موفق میداند موفقتر است و برعکس ،دانشآموزی که خود را
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ناتوان میبیند ،ناموفقتر است .لذا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میتواند مسئوالن را
در ارتقای پیشرفت تحصیلی یاری بخشد و از موانع تحصیلی مانند اتالف وقت و هزینه جلوگیری نماید (شفیعآبادی،
.)1374
موفقیت تحصیلی یکی از دغدغههای اساسی آموزشوپرورش هر کشوری است .ازجمله عوامل تأثیرگذار بر آن
داشتن مدارسی است که بر تقویت تفکر انتقادی و خودتنظیمی و بهتبع آن خودپنداره دانشآموزان تأکید دارند.

با توجه به تعریف شاخه متوسطه نظری و فنی و حرفهای ،هدف در شاخه نظری ،هدایت به مسیر ادامه تحصیل
در مراکز عالیتر و در فنی و حرفهای ،هدایت بهطرف ایجاد اشتغال مفید جهت ادامه تحصیل در رشتههای علمی و
کاربردی است.
بیشتر تحقیقات در مورد پیشرفت تحصیلی در دبیرستان انجام گرفته است و در زمینه هنرجویان فنی و حرفهای
و تواناییها و مقایسه آنها با دبیرستان ،با وجود اختصاص سهم قابلتوجهی از بودجه آموزشوپرورش ،کمتر کار شده
است؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر ،مقایسه تفکر انتقادی ،خودپنداره و خودتنظیمی در دانشآموزان دختر دبیرستان و
هنرستان میباشد .امید است انجام این کار سهم کوچکی در مقایسه بین این دو گروه و درنهایت بهبود وضع موجود
ایفا کند.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علّی -مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  900دانشآموز دختر دبیرستان و
 250دانشآموز دختر هنرستان سال سوم ناحیه  4شهرستان قم است که در سال  93-94ثبتنام کرده و مشغول به
تحصیل هستند .نمونه آماری شامل  60نفر از دانشآموزان دبیرستان فاطمیه و  60نفر از دانشآموزان هنرستان نور
بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .در این جامعه آماری بر اساس جنسیت ،محل سکونت
و طبقه اجتماعی در این گروه همتاسازی صورت گرفت.
برای تجزیهوتحلیل دادهها روشهای آمار توصیفی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد و روشهای
آمار استنباطی نظیر  tتست گروههای مستقل به کار گرفته شد .همه این دادهها بهوسیله نرمافزار تحلیل آماری
 SPSSتجزیهوتحلیل شد .ابزارهای پژوهش  3پرسشنامه به شرح زیر بودند:
پرسشنامههای تفکر انتقادی كالیفرنیا فرم «ب»12:آزمون مهارتهای تفکر انتقادی دارای دو فرم  Aو B
است و برای ارزیابی تفکر انتقادی میباشد  .در این آزمون لغات فنی خاصی به کار نرفته و همچنین برای پذیرش افراد
در امور مختلف استفاده میشود .آزمون یک ابزار توسعهیافته جهت سنجش مهارتهای تفکر انتقادی برای افراد
سالهای آخر دبیرستان یا سالهای مختلف دانشگاه طراحی شده و قابلاجرا است (فتاحزاده .)1385 ،این آزمون
شامل  34سؤال  4تا  5گزینهای است .در  20سؤال ،تعداد گزینهها  4مورد و در  14سؤال تعداد گزینهها  5مورد
است .آزمودنیها برای هر سؤال باید از میان گزینه ها یک گزینه را که بر اساس قضاوتشان بهترین پاسخ است ،انتخاب
کنند و زمان الزم برای این آزمون  45دقیقه در نظر گرفته شده است .برای هر پاسخ صحیح یک نمره منظور
 کتاب درسی آشنایی با برنامهریزی تحصیلی و شغلی ()1375
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میگردد و برای پاسخهای غلط نمره کسر نمیشود و نیز برای سواالتی که پاسخ داده نشده یا بیش از یک پاسخ داده
شده ،نمرهای در نظر گرفته نمیشود (اسالمی .)1382 ،اعتبار آزمون اصلی در دو فرم  Aو  Bاز  70تا  75صدم است
و روایی آزمون از  68تا  75صدم میباشد (فاکون به نقل از اسالمی.)1382 ،
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد13:برای اندازهگیری خودتنظیمی در یادگیری از پرسشنامه  14سؤالی بوفارد و
همکاران ( ،1995به نقل از کدیور )1380،استفاده شده است .پاسخها بهصورت یک مقیاس  5درجهای از نوع لیکرت
تهیه شده و به کامالً موافقم (نمره  )5و به کامالً مخالفم (نمره  )1داده میشود .مجموع نمره هر فرد حداکثر 70
میباشد .نمرهگذاری سؤاالت  13 ،5و  14عکس سؤاالت دیگر است .کدیور ( )1380ضریب پایانی را با استفاده از
روش آلفای کرونباخ ( )71%و جبلی ( ،1384به نقل از فتاحزاده )1385 ،ضریب این آزمون را  %67برآورد کرده است.
تحلیل عاملی نشان میدهد که ضرایب همبستگی نیمه تفکیکی بین سؤاالت متناسب است .بهطورکلی این آزمون
قادر است  52درصد از واریانس خودتنظیمی را تبیین کند و اعتبار سازه آن در حد مطلوبی میباشد (کدیور،1384 ،
به نقل از فتاحزاده).
پرسشنامه خودپنداره راجرز14:نحوه نمرهگذاری این آزمون به این صورت است که برای هر صفت شخصیتی
ال اگر در خانه شماره  7در فرم الف ،نمره 3
قدر مطلق تفاضل آن صفت را در دو فرم الف و ب به دست میآوریم .مث ً
باشد و در فرم ب ،نمره  7باشد ،تفاضل آن عدد  4میباشد که در قدر مطلق عالمت منفی در نظر گرفته نمیشود.
پس از محاسبه تمام  25صفت آنها را یکبهیک مجذور مینماییم .مجموعه مجذورات را به دست آورده ،از عدد
حاصل جذر میگیریم .این نمره نهایی نمره خام را حاصل میکند .اگر نمره خام بین صفر تا  7باشد ،خودپنداره فرد
خوب و مثبت است؛ اما اگر باالتر از  7باشد ،دارای خودپنداره ضعیف و منفی است .پایائی آزمون با استفاده از آلفای
کرونباخ  %86گزارش شده است (هومن .)1382 ،نوروزی ( )1389پایائی و روایی پرسشنامه راجرز را با استفاده از
روش تحلیل عاملی اکتشافی به دست آورد .اطالعات بهدستآمده نشان داد که درمجموع سؤاالت پرسشنامه ،ضریب
همبستگی باالتر از  %65دارند و همچنین پایائی با مطالعه مقدماتی بر روی  30نمونه دانشآموز و با استفاده از آلفای
کرونباخ به دست آمد که برابر  %80بود.

یافتههای پژوهش
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمره تفکر انتقادی و خودتنظیمی را در دانشآموزان هنرستان و دبیرستان
نشان میدهد.

13

. Bofard's self-concept

14
. Rager's self-regulation questionnaire
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جدول  .1توصیف نمرات تفکر انتقادی و خودتنظیمی در دانشآموزان هنرستان و دبیرستان

متغیرها

مدرسه

میانگین

انحراف معیار

تفکر انتقادی

هنرستان

86/0833

9/78635

دبیرستان

91/5500

8/67380

هنرستان

52/2333

6/40806

دبیرستان

51/6500

7/03219

خودتنظیمی

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،نمره تفکر انتقادی دانشآموزان دبیرستان بیشتر از نمره تفکر انتقادی
دانشآموزان هنرستان و نمره خودتنظیمی دانشآموزان هنرستان کمی بیشتر از نمره خودتنظیمی دانشآموزان
دبیرستان میباشد .در ادامه برای هر یک از متغیرهای تفکر انتقادی ،خودپنداره و خودتنظیمی  tتست گروههای
مستقل انجام گرفت که نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2نتایج آزمون  tبرای متغیرهای تفکر انتقادی ،خودپنداره و خودتنظیمی در هنرستان و دبیرستان

متغیرهای موردبررسی

مقدار t

درجه آزادی

سطح اطمینان

تفکر انتقادی

-3/238

118

0/002

خودپنداره

0/390

37

0/698

خودتنظیمی

0/475

118

0/636

خودپنداره (فرم الف)

-0/864

37

0/393

خودپنداره (فرم ب)

-1/019

37

0/315

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،تفاوت موجود بین تفکر انتقادی در دانشآموزان هنرستان و
دبیرستان ،با  99درصد اطمینان معنادار است .بهعبارتدیگر ،تفکر انتقادی دانشآموزان دبیرستان به طرز معناداری
باالتر از دانشآموزان هنرستان میباشد .همچنین ،تفاوت موجود بین خودپنداره در دانشآموزان هنرستان و
دبیرستان ،معنادار نیست؛ بنابراین فرض صفر تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،خودپنداره در دانشآموزان هنرستان و
دبیرستان به یک اندازه میباشد .تفاوت موجود بین خودتنظیمی در دانشآموزان هنرستان و دبیرستان نیز ،معنادار
نیست؛ بنابراین فرض صفر تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،خودتنظیمی در دانشآموزان هنرستان و دبیرستان به یک
اندازه میباشد.
بهعالوه ،نتایج جدول  2نشان میدهد که تفاوت موجود بین خودپنداره (فرم الف) در دانشآموزان هنرستان و
دبیرستان ،معنادار نیست؛ بنابراین فرض صفر تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،خودپنداره (فرم الف) در دانشآموزان
هنرستان و دبیرستان به یک اندازه میباشد .همچنین ،تفاوت موجود بین خودپنداره (فرم ب) در دانشآموزان
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هنرستان و دبیرستان ،معنادار نیست؛ بنابراین فرض صفر تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،خودپنداره (فرم ب) در
دانشآموزان هنرستان و دبیرستان به یک اندازه میباشد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسه سه متغیر تفکر انتقادی ،خودتنظیمی و خودپنداره در دانشآموزان دبیرستان و
هنرستان انجام گرفت .بر این اساس فرضیههای پژوهش به این شرح بود:
فرضیه  :1بین تفکر انتقادی در دانشآموزان هنرستان و دبیرستان تفاوت وجود دارد.
فرضیه  :2بین خودپنداره دانشآموزان دبیرستان و هنرستان تفاوت وجود دارد.
فرضیه  :3بین خودتنظیمی دانشآموزان هنرستان و دبیرستان تفاوت وجود دارد.
فرضیه فرعی  :1بین خودپنداره واقعی (الف) در دانشآموزان دبیرستان و هنرستان تفاوت وجود دارد.
فرضیه فرعی  :2بین خودپنداره ایدهآل (ب) در دانشآموزان دبیرستان و هنرستان تفاوت وجود دارد.
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دو گروه نشان دادند که تفکر انتقادی در دانشآموزان دبیرستان بیشتر از
دانشآموزان هنرستان است .اسپر ودر ( )1994در تحقیقی به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت و معناداری بین
پیشرفت تحصیلی و دروس مختلف آموزشی و مهارت تفکر انتقادی وجود دارد (شعبانی .)1378 ،صادقی ( )1379در
تحقیقی تحت عنوان هنجاریابی آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم (الف) در مراکز پیشدانشگاهی نشان داد
که بین نوع تفکر انتقادی ،پیشرفت تحصیلی و رشته تحصیلی رابطه وجود دارد .دباغیان ( )1382بهطور اختصاصی
فقط به بررسی تفکر انتقادی در رشتههای مختلف دبیرستان پرداخته که بین رشتههای مختلف بهویژه ریاضی بیشتر
از رشتههای دیگر بهدستآمده است .تفاوت مشاهدهشده احتماالً به این دلیل است که در دبیرستان به علت داشتن
دروسی مثل ریاضی و فیزیک ،ورود این افراد دارای شرایط ویژهای مثل معدل باال و انگیزه بیشتر برای درس خواندن
میباشد و افراد دارای پیشرفت تحصیلی بیشتری هستند و بهتبع آن قدرت تفکر انتقادی باالتر است .بهطورکلی
تحقیقات بسیار زیادی رابطه تفکر انتقادی را با متغیرهایی مثل هوش ،خالقیت و پیشرفت تحصیلی بهخصوص در
مقطع دبیرستان موردبررسی قرار دادهاند؛ اما در این زمینه بخصوص تفکر انتقادی و مقایسه آن در دبیرستان و
هنرستان ،تحقیقی انجام نشده است.
همچنین ،یافتهها نشان دادند که بین خودپنداره دانش آموزان دبیرستان و هنرستان تفاوت وجود ندارد .تحقیقاتی
که با این نتیجه همسو بودند (خالقی ثانی1382 ،؛ شمس )1384 ،نشان میدهند که سطح تحصیالت پیشرفته و کم
پیشرفته تفاوت ندارد و بین خودپنداره شخصی و پیشرفت تحصیلی دختران تفاوت معنیداری وجود ندارد .این گفته،
همسویی تحقیقات باال را با نتیجه این پژوهش که بیان میدارد بین خودپنداره دانشآموزان دختر دبیرستان و
هنرستان که در سطح تحصیالت پیشرفته و کم پیشرفته میباشند ،تفاوت معنیداری وجود ندارد ،نشان میدهد.
تحقیقات ظریفکار ( )1383و البرزی و سهرابی ( )1380با این نتیجه همسو نبود .احمدیان ( )1380در تحقیقی که
در مورد میزان خالقیت و تفکر انتقادی در شکلگیری خودپنداره واقعی و ایدهآل انجام داده است ،همبستگی بین
تفکر انتقادی و خودپنداره واقعی و ایدهآل را در سطح معناداری نشان داده است .این تحقیق نیز بهصورت اختصاصی
در دبیرستان انجامشده است .بهطورکلی در مورد این متغیر تحقیقات زیادی در زمینه رابطه خودپنداره با پیشرفت
تحصیلی ،خالقیت و تفکر انتقادی انجامشده است .نبود تفاوت بین این دو گروه احتما ًال به این دلیل است که
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کمبودهایی که در هنگام ورود به هنرستان در دانشآموزان هنرستان نسبت به دبیرستان وجود دارد (مانند معدل باال
و یا انگیزه درس خواندن) ،با انجام کارهای عملی و کارآفرینی که در دوران تحصیل در هنرستان نسبت به دبیرستان
انجام میگیرد ،کم شده و ضعف خودپنداره دانش آموزان هنرستانی به دلیل توانایی عملی باالتر ،جبران میشود؛ اما
تحقیقی در موردبررسی و مقایسه خودپنداره در دبیرستان و هنرستان یافت نشد؛ به همین دلیل نتیجه بهدستآمده
در تحقیق باال نیاز به تکرار و بررسیهایی در این زمینه دارد.
بهعالوه ،نتایج نشان دادند که بین خودتنظیمی در دانشآموزان دبیرستان و هنرستان تفاوت وجود ندارد.
تحقیقات بسیار زیادی رابطه خودتنظیمی با متغیرهایی چون هوش ،خالقیت ،عزتنفس و پیشرفت تحصیلی را
موردبررسی قرار دادهاند؛ اما تحقیقی که به بررسی دقیق خودتنظیمی و مقایسه آن در هنرستان و دبیرستان یا حتی
در بین رشتههای مختلف بپردازد ،یافت نشد .عدم تفاوت این دو گروه نیز احتما ًال به این دلیل است که دانشآموزان
هنرستان اگر کمبودهایی در خودتنظیمی در دروس پایه و نظری دارند ،در دروسی که بهصورت عملی و کارآفرینی
انجام میدهند ،این کمبودها را جبران میکنند .نتیجه بهدستآمده نیاز به تکرار و تحقیقات و بررسیهای بیشتر در
این زمینه دارد تا احتمال تصادفی بودن از بین برود .بهطورکلی باید گفت که در پیشینه مطالعاتی ،محقق متوجه این
موضوع شد که اکثر مطالعات در دبیرستان در مورد پیشرفت تحصیلی و در هنرستان در مورد بازار کار و کارآفرینی
در زمینه شغلی انجامشده است.
همچنین ،یافتهها نشان دادند که بین خودپنداره واقعی (الف) دانشآموزان دبیرستان و هنرستان تفاوت وجود
ندارد .در مورد این متغیر بهصورت اختصاصی در دبیرستان و هنرستان تحقیقی یافت نشد .به همین دلیل نتیجه
بهدستآمده در تحقیق باال نیاز به تکرار و بررسیهایی در این زمینه دارد.
بهعالوه ،نتایج نشان دادند که بین خودپنداره ایدهآل (ب) دانشآموزان دبیرستان و هنرستان تفاوت وجود ندارد.
بهطورکلی در مورد این متغیر بهصورت اختصاصی در دبیرستان و هنرستان و یا مقایسه این دو باهم تحقیقی انجام
نشده است .نتیجه بهدستآمده در زمینه باال نبودن تفاوت در دو گروه دانشآموزان دبیرستان و هنرستان نیاز به تکرار
و بررسیهایی در این زمینه دارد.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1طوالنی بودن سؤاالت بهویژه آزمون تفکر انتقادی و تعداد آنها موجب میشد که از دقت و تمرکز کامل
دانشآموزان در جواب دادن به سؤاالت کاسته شود؛ بنابراین تأثیر اندک این عدم دقت بر نتایج امکانپذیر
است.
 .2جامعه آماری این پژوهش به دانشآموزان دختر سال سوم دبیرستان و هنرستان محدود شده و یافتههای آن
به سایر گروههای سنی قابلتعمیم نیست.
در پایان ،پیشنهادات زیر ارائه میشوند:
 .1محتوای آموزشی بهگونهای طراحی شود که به پرورش تفکر انتقادی ،خودتنظیمی و خودپنداره دانشآموزان
یاری رساند.
 .2با کمک آموزش معلمان و حمایت مادی و معنوی آنان از این گروه برای پرورش مهارتهای ذکرشده استفاده
شود.
 .3نظام آموزشی شرایط یادگیری خود نظم یافته را در شرایطی مانند انتخاب موضوع موردعالقه و حق انتخاب کار
انفرادی یا گروهی فراهم آورد.
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 .4نظام آموزشی اقدام به تهیه و تألیف کتاب و همچنین دورههایی بهصورت ضمن خدمت در این زمینه نماید که
برای اجرایی شدن این امر به معلمان نیاز ویژهای احساس میشود.
 .5در جلسات آموزشی والدین بهویژه در شوراهای اولیاء و مربیان از افرادی جهت راهنمایی و آگاهسازی والدین در
این امر استفاده شود .این امر به همسو شدن والدین در کنار مدارس کمک شایانی میکند.
 .6سایر پژوهشگران نیز به تحقیق در مورد این متغیرها بهویژه در هنرستانها تشویق شوند.
 .7آموزشهای تفکر انتقادی ،خودپنداره و خودتنظیمی بهعنوان یک ضرورت در آموزشوپرورش جهت تعیین
کمبودها و کاستیهای نظام آموزشی کشور صورت گیرد.
 .8سایر پژوهشگران را به تحقیق در مورد متغیرهایی مانند خودکارآمدی ،خالقیت و شادکامی و مقایسه آنها در
دبیرستان و هنرستان تشویق نماییم.
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