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بررسی رابطه بین عقده حقارت و خودکارآمدی با آرمانگرایی تحصیلی دانشآموزان
متوسطه اول شهر گچساران
جواد واحدی خو  ، 3محسن علیزاده  ، 7مسعود اسدروز
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چکیده
این پژوهش با عن وان بررسی رابطه بین عقده حقارت و خودکارآمدی با آرمانگرایی تحصیلی دانشآموزان متوسطه اول شهر
گچساران انجام شد .این تحقیق از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش متشکل از
کلیه دانشآموزان متوسطه اول شهر گچساران ،مطابق اعالم مدیریت آموزش و پرورش شهر گچساران  1111نفر اعالم شده
است .حجم نمونه تعداد  272نفر تعیین شد و روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای میباشد .دادههای مورد نیاز این پژوهش از
طریق پرسشنامههای احساس حقارت ،پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه هدفگرایی تحصیلی گردآوری شد  .تجزیه
و تحلیل آماری به کمک نرم افزار  SPSS23و تستهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش
گام به گام و تحلیل واریانس چند راهه صورت گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که در سطح  P<1019بین خودکارامدی و عقده
حقارت و آرمانگرایی تحصیلی ،در سطح  P<1011بین خودکارآمدی و آرمانگرایی تحصیلی ،در سطح  P<1011بین عقده
حقارت و خودکارآمدی ،در سطح  P<1011بین عقده حقارت و آرمانگرایی تحصیلی رابطه معنیداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :عقده حقارت ،خودکارآمدی ،آرمانگرایی تحصیلی
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مقدمه
احسا س حقارت همیشه به عنوان نیروی بر انگیزنده در رفتار انسان وجود دارد .انسان بودن یعنی خود را حقیر احساس کردن،
چون این وضعیت مشترک همه انسانهاست ،بنابراین عالمت ضعف یا نابهنجاری نیست (آدلر  .) 1537 ،1حقارت در یکی از به
نظر آدلر کودک نوزاد خیلی زود در می یابد که به خاطر محدودیت های بدنی و کمی ظرفیت فیزیکی از بسیاری جهات نسبت به
دیگران و به خصوص بزرگساالن کوچکتراست ،چنین احساس باعث میشود که کم کم احساس حقارت در درونش ایجاد شود
(کریمی .) 1321 ،به عقیدهی وی انسان طبیعتاٌ حقیر است و این امری تصادفی نیست بلکه یک ویژگی واقعی روانی است که با
سرشت انسان همساز است (رحیمیان . ) 1321 ،این فرایند از کودکی آغاز میشود در این دوران کودک از قدرت و نیرومندی
والدین خودآگاه است .در نتیجه کودک نسبت به بزرگترهای اطرافش احساس های حقارت را پرورش میدهد .این احساسها
گ ریز ناپذیرند و در عین حال ضروری ،زیرا برای تالش و رشد کردن ،ایجاد انگیزش میکنند (شولتز .) 1552 ،2
آدلر وضعیت اقتصا دی و اجتماعی کودک را در شکل دادن به احساس حقارت بسیار مهم می شمارد عقده ی حقارت نیرویی در
درون انسان خلق می کند که ثمره ی آن پشت پازدن به موازین و مقررات اجتماعی و پیش گرفتن روش جبران افراطی برای
غلبه بر ضعف و ناتوانی خویش است .این امر موجب پیدایش اختالالت رفتاری و عدم تعادل روانی درفرد می شود (رحیمیان ،
 .) 1321که بروز این رفتارهای مرضی در اثر تجلی افراطی مکانیزم جبران ،عالوه بر مختل کردن رفتار فرد به عالقه ی
اجتماعی او صدمه می زند و قدرت طلبی رادر او فوق العاده تقویت می کند (کورسینی  ،3به نقل از شفیع آبادی و ناصری،
.) 1327
خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا (  ) 1557روان شناس مشهور ،مشتق شده است که به باورها یا قضاوت -
های فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیت ها اشاره دارد .نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه
رفتار ،محیط و فرد است.
باندورا (  ) 1557مطرح میکند که خودکارآمدی ،توان سازندهای است که بدان وسیله ،مهارتهای شناختی ،اجتماعی ،عاطفی و
رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف ،به گونهای اثربخش ساماندهی میشود .به نظر وی داشتن دانش ،مهارتها و
دستاوردهای قبلی افراد پیشبینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند ،بلکه باور انسان در باره توانائیهای خود
در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است .بین داشتن مهارتهای مختلف با توان ترکیب آنها به روشهای مناسب
برای انجام وظایف در شرایط گوناگون ،تف اوت آشکار وجود دارد .افراد کامالً می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و
مهارت های الزم برای انجام وظایف دارند ،اما اغلب در اجرای مناسب مهارتها موفق نیستند (باندورا 1557؛ به نقل از کریمزاده،
.) 1321
پژوهشهای بسیاری نیز به رابطه مثبت میان باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی اشاره داشتهاند (الیننبرینک و
پنتریچ  ،) 2113 ،4در اکثر این پژوهشها معموالً این ارتباط به گونهای است که باورهای خودکارآمدی به عنوان متغیر
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میانجی اثرات متغیرهای چون تجارب گذشته ،توانایی شناختی و حبس و دیگر باورهای خود را بر متغیر پیشرفت تحصیلی
اعمال میکردند .یافتههای یک فراتحلیل نیز روابط باورهای خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی را به طور متوسط در حدّ
 2 =1 /32نشان میدهد (مولتون  .) 1551 ،9یکی دیگر از عوامل موثر بر یادگیری خود نظمبخش ،سودمندی ادراک شده است
که عبارت است از میزان ارزش و اهمیتی که دانشآموزان برای انجام وظایف کالسی در راستای رسیدن به اهداف شخصی
قایل هستند (میلر و بریکمن  .) 2114 ،9مدل میلر و بریکمن (  ) 2114یک ترکیب خطی از کار ،روی انگیزش آینده محور با
نظریه شناختی اجتماعی بندورا است که توضیح می دهد چگونه اهداف شخصی ارزشمند آینده افراد منجر به ایجاد نظامی از
اهداف جزئی میشود که دست یابی به اهداف آینده را تسهیل میکنند .روشنسازی و گسترش این اهداف به افراد کمک می -
کند که تشخیص دهند کدامیک از انتخابهایی که در محیط اطراف با آن مواجه میشوند ،میتواند ابزاری برای رسیدن به
اهداف شخصی ارزشمند آتی آنها باشد .میلر و بریکمن (  ) 2114اشاره به تأثیر مثبت ادراک وظایف جاری کالس به صورت
سودمندی بر یادگیری خودنظمبخش می کنند .در یکسری از مطالعات نیز (میلر  ) 2119 ،دریافتند که ادراک سودمندی،
حتی زمانی که اهداف تبحری و توانایی ادراک شده کنترل میشوند ،یک پیش بینی کنندهی مهم خودنظم بخشی و استفاده از
راهبردهای شناختی عمیق است  .سودمندی ادراک شده توانایی پیش بینی پیامدهای طوالنی مدت فعالیتهای جاری است .به
عبارتی سودمندی ادراک شده شناخت فرد از سودمندی رفتار حاضر او برای تحقیق اهداف ارزشمند آینده است .دانشآموزان
با ادراک م ثبت از سودمندی کالس برای تحقق اهداف آینده خود بیشتر از سایر ین در تکالیف مدرسه برانگیخته میشوند،
راهبردهای یادگیری موثرتری بکار می برند ،سخت کوش تر هستند و عملکرد بهتری در مدرسه دارند (فالت و اندریسنو لنز ،7
.) 2114
ایده یا آرمان لفظی است یونانی و آن صورت اص لی هر شیئی را گویند و این لفظ از زمان افالطون ،بدین معنی اختصاص داده
شده است .آن لفظ نه در عالم خارج و نه در ذهن انسان بلکه در ورای همه و در عالم متا فیزیک قرار دارد (اسمائیل تبار ،
 ،1329ص .) 127
ایده یعنی تصورات ذهنی (اعم از حسی ،خیالی یا عقلی) و ایده آلیسم یعنی مسلک کسانی که تنها ایده و تصورات ذهنی را
واقعی می دانند و به وجود خارجی جهان خارج و یا به عبارت دیگر به وجود جهان مستقل از ادراک قائل نیستند
(طباطبایی .) 1322 .معلم باید از نظر ایده آلیست ها باید مظهر یا نمونه ی کامل واقعیت برای بچه ها  ،در فن خود متخصص و
رفیق خصوصی ترقی و سازنده دموکراسی باشد (فرمهینی  ،1324 ،ص .) 111
باتوجه به تعاریف متعددی که از مفاهیم "خود کار آمدی و "احساس حقارت " و "ارمانگرایی"شده این مفاهیم به عنوان عامل
های شناختی می تواند به دانش آموزان کمک کند و مسیر رسیدن به موفقیت را برای انها هموار سازد؛ بنابراین ،شناخت این
عامل ها و تقویت آن برای پیشبرد اهداف تحصیلی در راه زندگی اهمیت فراوان دارد.هرچند احساس حقارت و خود کا ر آمدی
از لحاظ مفهومی متضادند ولی اگر مابتوانیم احساس حقارت به عنوان منبع انگیزش در نظر بگیریم می تواند قوه محرکه ذهن
ما درجهت رسیدن به ارمان ها و ارزوها و افزایش خود کار امدی باال باشد .این مطالعه با هدف بررسی رابطه عقده حقارت و
خود کار آمدی با آرمانگرایی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر گچساران انجام گردید.
)
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روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش ،پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان
دوره اول متوسطه شهرستان گچساران تشکیل می دهند که بر اساس آمار دریافتی از اداره آموزش و پرورش این شهر تعداد
آنها  1111نفر بوده و بوسیله جدول مورگان تعداد  272نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب و به روش نمونه گیری طبقه بندی
خوشه ای پرسشنامه ها میان آنها توزیع گردید .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی دانشآموز جینک و
مورگان(  ،) 1555پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (  ) 1552و احساس کهتری  34سوالی بوده است .با توجه به
اینکه در این مطالعه پرسشنام ه ها استاندارد بوده است از روایی صوری استفاده گردید .در این مطالعه برای خرده مقیاس های
آرمان گرایی آلفای کرونباخ  ، 1 /75برای خود کار آمدی  1 /77و برای احساس حقارت  1 /24بدست آمده است ،تجزیه و تحلیل
آماری به کمک نرم افزار  SPSS23و تست های آماری ضریب همبستگی ،رگرسیون خطی و واریانس چند متغیره صورت
گرفت.

یافتههای پژوهش
جدول  1خالصه مدل رگرسیون خطی را نشان می دهد که مطابق جدول ضریب رگرسیون برای متغیرهای مورد بررسی 1 /23
 ،مجذور ضریب رگرسیون  1 /95و آماره  314 /5 Fبدست آمده است.

جدول  : 3خالصه ضریب رگرسیون خطی رابطه بین خو د کارآمدی و عقده حقارت و آرمانگرایی تحصیلی
نام متغیر
ضریب

R

مجذورR

F

1/23

1/95

314/5

جدول  : 7ت حلیل رگرسیون رابطه بین خود کارآمدی و عقده حقارت و آرمانگرایی تحصیلی
نام متغیر
آرمان گرایی تحصیلی(متغیر

B

خطای انحراف معیار

9/74

3/17

بتا

t

سطح معنیداری

1/2

1/172

وابسته)
خودکارآمدی

1/21

1/194

1/173

3/29

1/11

عقده حقارت

- 1/95

1/132

- 1/719

- 19/2

1/11

مطابق جدول  2رابطه خطی و معنی داری در سطح  p<1019بین خود کار آمدی و عقده حقارت با آرمان گرایی تحصیلی
وجود دارد .خودکارآمدی با هدف گرایی رابطه مثبت داشته و با احساس حقارت رابطه منفی دارد .بطوریکه بتا برای
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خودکارآمدی تحصیلی  1 /173و برای عقده حقارت  - 1 /719بدست آمده است ،همچنین مقدار آماره  tبرای خودکارآمدی
تحصیلی و احساس حقارت بترتیب 3 /29و  - 19 /2بدست آمده است که مقادیر بزرگی می باشند .هر چه شخص از نظر
تحصیلی هدف های واالتری داشته باشد خودکارآمدی بیشتر و احساس حقارت کمتری می نماید.

جدول  3میانگین وانحراف معیار خرده مقیاس های خودکارآمدی و آر مان گرایی تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد.
مطابق جدول برای جهت گیری هدف تسلط ،جهت گیری عملکرد و جهت گیری پرهیز از شکست میانگین ها بترتیب ،19/4
 21 /9و  12 /2میانگین آرمانگرایی  99 /7بدست آمده است .در خصوص خرده مقیاس های خودکارآمدی تحصیلی بترتیب
برای استعداد ،کوشش و بافت میانگین ها  22 /1 ،25 /9و  29 /5و میانگین کل خودکارآمدی تحصیلی  23 /4بدست آمده است.

جدول  : 1می انگین و انحراف معیار خرده مقیاس های متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و آرمانگرایی
نام متغیر
آرمانگرایی تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی

میانگین

انحراف معیار

خرده مقیاس
جهت گیری هدف تسلط

19 /4

3/4

جهتگیری عملکرد

21/9

4

جهتگیری پرهیز از شکست

12/2

3/9

جمع کل

99/7

5/4

استعداد

25/9

4/4

کوشش

22/1

4/9

بافت

29/5

9/2

جمع کل

23/4

11/4

برای تحلیل آماری این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس های آرمان گرایی و خودکارآمدی
تحصیلی استفاده می شود که نتایج در جدول  4آمده است .مطابق جدول ضریب رگرسیون برای تمامی خرده مقیاس های
جهت گیری هدف تسلط ( ،) 1 /455جهت گیری عملکرد(  ) 1 /944و جهت گیری پرهیز(  ) 1 /923از شکست با خودکارآمدی
تحصیلی در سطح  p<1011رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است .همچنین بین خرده مقیاس های
استعداد( ،) 1 /354کوشش( ) 1 /999و بافت(  ) 1 /923با آرمان گرایی رابطه مثبت و معنی داری در سطح  p<1011وجود داشته و
بین آرمان گرایی و خودک ارآمدی تحصیلی در سطح  p<1011رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد بنابراین فرضیه دوم تایید
می گردد و هر چه آرمان گرایی بیشتر باشد خودکارآمدی تحصیلی موثرتر خواهد بود.
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جدول  : : 4ضریب همبستگی بین خرده مقیاس های متغ یرهای خودکارآمدی تحصیلی و آرمانگرایی

مولفه

جهتگیری هدف تسلط

جهتگیری عملکرد

پرهیز از شکست

آرمانگرایی

استعداد

کوشش

بافت

خودکارآمدی

خودکارآمدی

1

بافت

**1/455

1

کوشش

**1/944

**1/394

1

استعداد

**1/923

**1/453

**1/471

1

آرمانگرایی

**1/935

**1/479

**1/474

**1/345

1

پرهیز از شکست

**1/957

**1/923

**1/453

**1/272

**1/227

1

جهتگیری عملکرد

**1/212

**1/257

**1/999

**1/323

**1/225

**1/913

1

جهتگیری هدف تسلط

**1/217

**1/452

**1/414

**1/354

**1/227

**1/914

**1/922

1

** p<1011
برای تحلیل آماری این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین خرده مقیاس های خودکارآمدی با عقده حقارت
استفاده می شود که نتایج در جدول  9آمده است .مطابق جدول ضریب پیرسون برای خرده مقیاس ها استعداد( - 1 /392
)،کوشش(  ) - 1 /71و بافت(  )- 1 /729با عقده حقارت رابطه منفی و معنی داری در سطح  p<1011وجود داشته و بین حقارت و
خودکارآمدی تحصیلی در سطح  p<1011رابطه منفی و معنی داری وجود دارد بنابراین فرضیه سوم تایید می گردد و هر چه
آرمان گرایی بیشتر باشد عقده حقارت کمتر می شود.

جدول  : 5ضریب همبستگی بین خرده مقیاس های متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و عقده حقارت
مولفه

استعداد

کوشش

بافت

خودکارآمدی

عقده حقارت

**- 1/392

**- 1/71

** - 1/729

**- 1/991

** p<1011
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بحث و نتیجه گیری
نتایج آزمون ضریب رگرسیون خطی نشان داد که بین مئولفه های خود کار امدی  ،عقده حقارت و مولفه های آرمان گرایی
تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول گچساران رابطه چند گانه مثبت ومنفی معنی داری در سطح  p<1 /19وجود دارد .نتایج
این مطالعه با یافته های سعادتمند (  ) 1354همسو می باشد .در تبیین این یافته می توان گفت بین خود کار امدی و
آرمانگرایی ،عقده حقارت دانش اموزان ر ابطه چند گانه مثبت و منفی وجود دارد .معلمان و مسوالن اموزشی باید دانش اموزان
را نسبت به فواید احساس حقارت اگاه کنند .درصورتی شخص نتواند احساس حقارت خود را به خوبی جبران نمایید منجر به
عقده حقارت و خود کم بینی خواهد شد . .حس حقارت همیشه نشانه نقص  ،بدبینی یا خود کم بینی نیست ،بکه اگر ما
احساس حقارت را به عنوان منبع انگیزش استفاده کنیم می تواند قوه محرکه مثبت برای خود کار امدی باال برای رسیدن به
هدف های تحصیلی و ارمان های کوتاه مدت و طوالنی مدت باشد.چنانچه شخص احساس حقارت را به عنوان منبع تالش
،انگیزش و ج بران حقارت انتخاب کند خود به خود عزت نفس و کمال گرایی و خود کار امدی و آرمان گرایی واقع بینانه
شخص ترقی خواهد و

احساس عدم امنیت واعتماد به نفس جای خود را به خود شکوفایی و حس تفوق برتری نسبت به

گذشته خود می دهد.

بنابر این خودکارآمدی با آرمان گرایی رابطه مثبت داشته و با احساس حقارت رابطه منفی دارد.

فرضیه ( ) 1با اطمینان  % 59تایید می شود .هر چه شخص از نظر تحصیلی هدف های واالتری داشته باشد خودکارآمدی بیشتر
و احساس حقارت کمتری می نماید.
نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد بین خود کار آمدی و آرمان گرایی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول گچساران
رابطه مثبت ومعنی داری در سطح  p<1/19وجود دارد .نتایج این مطالعه با یافته های روحی (  ) 1352همسو می باشد.
باورهای دانش آموزان در مورد توانایی های خود برای انجام کارها با آرمان گرایی تحصیلی ارتباط دارد .و بهبود خودکارآمدی
می تواند سبب بهبود ارمان واهداف تحصیلی دانش آموزان شود.دانش آموزان برای رسیدن به اهداف و ایده های که در ذهن
دارند باید ایده های خود را متناسب با توان و کارایی خود(خود کار امدی) انتخاب کنند .در غیر این صورت دچار ارمان گرایی
تحصیلی غیر واقع بینانه خواهن د شد در زمینه تحصیلی به خود ناتوان سازی و عقده حقارت دچار خواهند شد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد بین عقده حقارت و خود کارآ مدی دانش آموزان متوسطه اول گچساران رابطه منفی
ومعنی داری در سطح  p<1/19وجود دارد .نتایج این مطالعه با یافتههای اسماعیلی ( ) 1353همسو می باشد ،در تبیین این
یافته می توان گفت دانش اموزانی که عقده حقارت دارند می تواند ناشی از خود کم بینی یا احساس کهتری باشد و با خود کار
امدی پایین ارتباط دارد .وباعث می شود شخص که احساس حقارت دارد .نتواند این کمبود یا نقیصه را در مسیر درست جبران
هدایت کند در نتیجه شخص دچار اختالل عقده حقارت و خود برتر بینی یا ارمان گرایی خیالی می شود وخود واقعی فرد رشد
وپیشرفت نخواهد کرد و ارزوهای واقعی خود را در دنیای خیالی جست وجو خواهد کرد نه واقعی .بنابراین الزم است قبل از
این که احساس حقارت به عقده حقارت تب دیل شود .از دانش اموزان بخواهیم احساس حقارتشان را به عنوان یک نقص قبول
نکنند بلکه به عنوان یک منبع انگیزش به آن نگاه کنند که این باعث افزایش خود کار امدی تحصیلی و ارزوهای واقع بینانه
خواهد شد.
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نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد بین عقده حقارت و آرمان گرا یی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول گچساران رابطه
منفی و معنی داری درسطح  p<1/19وجود دارد .در تببین این یافته می توان گفت هر چه دانش اموزان در رسیدن به اهداف
وارمان های تحصیلی خود موفق تر عمل کنند .احساس حقارت انها کمتر خواهد شد .بنابراین نوعی همبستگی منفی بین عقده
حقارت و ارمان گرایی تحصیلی وجود دارد.
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