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پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و درماندگی آموخته شده در بین
دانشآموزان پایه پنجم شهر پیرانشهر
کاوه قادری ،1نوراهلل خلیل

زاده2

1کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی(نویسنده مسئول)
2استادیار ( دکترای روان شناسی عمومی)

چکیده
این تحقیق با هدف تعیین رابطهی بین خودکارآمدی و درماندگی آموختهشده با عملكرد تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم شهر
پیرانشهر در سال تحصیلی  1398-99انجام شد .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی-همبستگی
است .جامعهآماری تحقیق شامل کلیه دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی پیرانشهر میباشد و طبق آمار اعالم شده ،تعداد کل آنها
 1760نفر است .حجم نمونه برابر  316که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها آزمون
عملكرد تحصیلی فاموتیلور  ،)1994(EPTپرسشنامه خودکارآمدی جینکومورگان( )1999و پرسشنامه درماندگی آموخته شده
( )LHSکوینلس و نلسون ( ) 1988بود .در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیر مالک و
پیشبین ،تحلیل رگرسیون چندمتغ یره استفاده شده است .نتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین خودکارآمدی و
درماندگی آموختهشده با عملكرد تحصیلی دانشآموزان برابر  0/768است .نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که مقدار F
به دست آمده برابر  225/208است و در سطح آلفای کوچكتر از  0/05معنیدار است که نشان میدهد خودکارآمدی و
درماندگی آموخته شده میتواند تغییرات مربوط به عملكرد تحصیلی دانشآموزان را به خوبی تبیین کنند و نشاندهنده مناسب
بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است .بر اساس نتایج خودکارآمدی و درماندگی آموخته شده به ترتیب با ضریب بتای  0/905و
 -0/192توانسته میزان عملكرد تحصیلی دانشآموزان را تبیین کنند .خودکارآمدی و مولفههای آن با عملكرد تحصیلی دانش-
آموزان در سطح معناداری( )p≥0/01رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،همچنین بین درماندگی آموختهشده و عملكرد
تحصیلی دانشآموزان در سطح معناداری( )p≥0/01رابطه معكوس و معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :عملكرد تحصیلی ،خودکارآمدی ،درماندگی آموخته شده ،دانشآموزان ،شهر پیرانشهر.
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 .1مقدمه
عملكرد تحصیلی در یک جامعه نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی آن جامعه در هدفیابی و توجه به نیازهای فردی است.
بنابراین یک نظام آموزشی را در صورتی میتوان موفق تلقی کرد که عملكرد تحصیلی فراگیران آن در مقاطع مختلف در
باالترین حد خود باشد] .[1عملكرد تحصیلی به تواناییهای آموخته شده فرد در موضوعات آموزشگاهی گفته میشود که توسط
آزمونهای معلمساخته یا استاندارد شده اندازهگیری میشود] .[2افزایش عملكرد تحصیلی به معنای موفقیت تحصیلی میباشد.
موفقیت تحصیلی یعنی اینكه فراگیرن تا چه حد در رسیدن به اهداف آموزشی موفق بودهاند] .[3در جوامع امروزی تمرکز
آموزش به جای ارائهی برنامههای آموزشی و مدیریت رفتار کالسی ،به پرورش دانشآموزان فعال و با انگیزه تغییر کرده
است] .[4آموزشوپرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی میباشد که کیفیت فعالیت سایر نهادها تا اندازه زیادی بستگی به
نحوهی عملكرد این نهاد دارند] .[5در این بین دو عامل جود دارند که بیشترین تاثیر را در تقویت و تضعیف عملكرد تحصیلی
دانشآموزان دارا هستند و میتوانند در دو قطب مخالف هم قرار گیرند .اولین مولفهای که با موفقیت و عملكرد تحصیلی در
ارتباط است و در قطب مثبت آن قرار دارد ،احساس خودکارآمدی است .خودکارآمدی1یكی از جنبه های مهم نظریه شناختی-
اجتماعی است که نخستین بار توسط بندورا 2مطرح شد] .[6بندورا ( )1997بیان کرد که خودکارآمدی و باورهای افراد از
توانایی خود در میان سازوکارهایی که نقش بنیادی در انجام تكالیف دارند بیشترین تاثیرگذاری را در کنترل کارکرد افراد دارد.
او خودکارآمدی را ادراک فرد درباره مهارتها و تواناییهای خود برای انجام کارهایی که در موقعیتهای ویژه به آن نیاز است
تعریف میکند .عالوه بر این ،خودکارآمدی زمانی بر عملكرد تأثیر میگذارد که فرد انگیزه و مهارتهای الزم برای انجام تكالیف
را داشته باشد] .[7خودکارآمدی بر فرایندهای مختلف از جمله انتخاب تكلیف ،تالش و پیشرفت دانشآموزان تاثیر می-
گذارد] .[8باورهای خودکارآمدی هر فرد به مرور زمان و با کسب تجارب جدید تغییر میکنند و این تغییرات از کودکی شروع
شده و تا اواخر زندگی ادامه مییابد و عواملی مختلفی مانند :خانواده ،دوستان ،همساالن ،عوامل مدرسهای ،تغییرات رشدی و
تفاوتهای جنسیتی در آن تاثیر میگذارند] .[9خودکارآمدی در زمینههای مختلفی اعم از شغلی ،تحصیلی یا روابط خانوادگی
وجود دارد] .[10یكی از مهمترین جنبههای خودکارآمدی ،خودکارآمدی تحصیلی3است .خودکارآمدی تحصیلی عبارت است از
باور دانشآموزان نسبت به توانایی های خود برای درک یا انجام دادن تكالیف درسی و رسیدن به اهداف مشخص در یک زمینه
تحصیلی] .[11مطالعات فراوانی بیانگر وجود رابطه مثبت بین خودکارآمدی و عملكرد تحصیلی بودهاند] .[12در این راستا به-
عنوان مثال پینتریچ 4و لیننبرینک 5با جمعبندی مطالعات مختلف در خصوص خودکارآمدی بیان داشتهاند که خودکارآمدی
می تواند به مشارکت بیشتر و در نتیجه یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی بهتری منجر شود] .[13گالیون ،بلوندین ،یاو و
همكاران )2012( 6معتقدند دانش آموزانی که دارای خودکارآمدی تحصیلی باال هستند در فعالیتهای تحصیلی بیشترین
مشارکت را دارند .در سوی دیگر ماجرا کمبود خودکارآمدی منشا بسیاری از مشكالت تحصیلی ،روحی و روانی از جمله
اضطراب و افسردگی بوده و عزم و اراده را سست و سبب اختالل در عملكرد میشود].[14
7
دومین مولفه ای که با عملكرد تحصیلی در ارتباط است و در قطب منفی آن قرار دارد ،درماندگی آموختهشده است.
درماندگی آموختهشده در حالت کلی به معنای درک کنترلناپذیر بودن حوادث و اتفاقات است .طبق نظریهی سلیگمن8زمانی
که فرد به علت مواجه با ناکامی های متعدد فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی در کنترل محیط ناتوان باشد و فعالیتهای خود را
بیتاثیر احساس کند ،دچار نوعی بیثباتی خواهد شد و در موقعیتهای بعدی نیز پیشاپیش منتظر شكست است].[15
1

- Selff-efficacy
- Bandura
3
- Academic self-efficacy
4
- Pintrich
5
- Linnenbrink
6
- Galyon, C. E., Blondin, C. A., Yaw, J. S., Nalls, M. L., & Williams, R. L
7
- Helplessness-learned
8
- Seligman
2
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همچنین درماندگی به علت مشخصههایی که در فرد درمانده دارد میتواند عملكرد تحصیلی را متاثر سازد .درماندگی آموخته-
شده زمانی به وجود می آید که افراد بر این باور باشند که برای جلوگیری از شكست هیچ راهی وجود ندارد] .[16دانشآموزان
درمانده اطمینان کمی به تواناییهای خود دارند ،شكستهایشان را به بیکفایتی شخصی ،هوش و توانایی حل مسئله پایین و
حافظه ضعیف نسبت میدهند و پیوند بین متعهد بودن و کسب موفقیت را نمیبینند .موفقیتهایی که تا به حال داشتهاند را
نیز به عاملهای بیرونی همچون شرایط منحصر به فرد و شانس مربوط میدانند .بنابراین براساس همین غیرقابل کنترل
دانستن پیامدها ،منفعل میشوند و این انفعال ،بیشتر در تكالیف چالشبرانگیز خود را نشان میدهد .این مشكل منجر به
رفتارهایی از جمله اجتناب از مدرسه و غیبت میشود که به نوبهی خود عملكرد تحصیلی را بدتر میکند] .[17از پیامدهای
دیگر این پدیده میتوان به کمبودهای انگیزشی ،شناختی ،عاطفی ،کاهش فعالیتهای شناختی و اختالل در توجه][18
اهمالكاری ،شكست تحصیلی ،تفكر ارجاعی] ،[19اعتیاد ،کمبود انگیزش و اضطراب امتحان اشاره کرد .باتوجه به پیامدهای
درماندگی آموخته شده و تاثیرات منفی آن بر کیفیت زندگی افراد و میزان بهرهوریشان ،الزم است تا اقدامات موثری در زمینه
رفع و یا کاهش این پدیده در افراد صورت گیرد.
نقش تعلیموتربیت در زندگی انسانها بر هیچکس پوشیده نیست و تا به حال ضرورت آن هم مورد شک و تردید قرار
نگرفته است ،زیرا شكوفایی و باروری استعدادها و ارزشهای هر انسانی مبتنی بر تعلیموتربیت است .در یک سیستم آموزشی
میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یكی از شاخصهای موفقیت محسوب میشود] .[20پیشرفت تحصیلی امروزه مورد توجه
نظام آموزشی هرکشوری است .در نتیجه هرسیستم آموزشی به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
و راهكارهایی برای رسیدن به آنها در جهت دستیابی به اهداف موردنظر است .بخش اعظم این پیشرفت به واسطه برنامهریزی
صحیح صورت پذیرفته است .اما با تمام این پیشرفتها افت تحصیلی دانشآموزان و اثرات مخرب ناشی از آن با ابعاد گسترده-
اش باعث نگرانی تمامی کشورهای دنیا شده است].[21
در خصوص پژوهش موردنظر میتوان گفت ،دانشآموزان بزرگترین سرمایههای هر کشوری محسوب میشوند ،ولی
متأسفانه مشكالت دانشآموزان در فرایند آموزش و یادگیری قابل توجه میباشد .با بررسی پژوهشهای متعدد ،میتوان فهمید
که بسیاری از فراگیران ،یادگیری مؤثر و پایدار نداشتهاند] .[22هر ساله تعداد کثیری از دانشآموزان در جهان ترک تحصیل
میکنند یا نمیتوانند دوره خود را در زمان معین شده به پایان برسانند .از طرف دیگر تعدادی از دانشآموزان با شكستهای
جزئی روبرو هستند .این دانشآموزان دروس خود را به پایان میرسانند ،اما میزان یادگیری آنها در دروس مختلف کمتر از حد
مورد انتظار است .این در حالی است که اکثر این دانشآموزان توانایی و استعداد الزم برای موفقیت را دارند] .[23تحقیقات
انجام شده در مورد عملكرد تحصیلی دانشآموزان ناموفق ،نشان میدهد که آنها در زمان تحصیل خود دارای چندین تجربه
شكست بوده و تكرار این تجارب سبب میشود که آنها توانایی کنترل عملكرد تحصیلی خود را نداشته باشند و متعاقباً نتوانند
از آموزشهای الزم بهرهكافی را ببرند] .[24عالوه بر این ،هر ساله میزان قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی کشور به علت
افت و شكستهای تحصیلی دانشآموزان در مقاطع مختلف به هدر میرود] .[25عالوه بر اینكه اقداماتی از قبیل تشكیل
کالسهای جبرانی ،تقویتی و تغییر در محتوای کتب درسی انجام گرفته است ،ولی این مسئله همچنان جزئی از مشكالت
اصلی نظام آموزشی به شمار میرود] .[26در واقع ،شكستهای پیدرپی و پیامد ناشی از آن به کاهش انگیزه در دانشآموزان
منجر شده و عالوه بر ایجاد احساس ناتوانی و ضعف در بسیاری از موارد سبب تعمیم تجارب ناموفق به دیگر موقعیتهای
زندگی او میشود .از این رو ،نوع شناختی که فرد از خود دارد میتواند نقش بسزایی در عملكرد تحصیلی او داشته باشد].[27
میتوان اینگونه بیان نمود که اکثر تحقیقهای انجام گرفته از لحاظ موضوعی مشابه تحقیق حاضر نبوده و اکثر آنها بیشتر
متغی رهای مذکور را به تنهایی مورد بررسی قرار دادهاند .در این تحقیق تاکید بر آن است تا رابطهی بین خودکارآمدی و
درماندگی آموختهشده با عملكرد تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم شهر پیرانشهر مشخص گردد .با مرور مطالعات انجام گرفته
مشخص شده که هیچكدام از مطالعات پیشین به این امر نپرداختهاند .با تاکید بر مطالعات انجام گرفته میتوان اهمیت انجام
تحقیق را در نیاز متولیان آموزشی به نتایج این تحقیق دانست .از آنجایی که عملكرد تحصیلی دانشآموزان یكی از مباحث مهم
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در امر آموزش است الزم است تا راهبردهای گوناگون و مهم در این راستا آزمایش و ارائه گردد .ارزیابی خودکارآمدی و
درماندگی آموختهشده میتواند در صورتی که در این تحقیق نتایج مثبت به همراه داشته باشد به صورت الگوهای آموزشی در
مدارس و توسط مربیان به کاربرده شود و در نهایت در سیستم آموزشی ایران نیز به عنوان یک روند و الگو به آن توجه شود.
بنابراین بر اساس مطالب فوق و اهمیت باالی فرایند یاددهی–یادگیری الزم است رویكردهای جدیدی برای تقویت عملكرد
تحصیلی دانشآموزان اتخاذ گردد .در ای ن راستا با توجه به تقابل دو متغیر خودکارآمدی و درماندگی آموخته شده در دو قطب
مخالف هم و تاثیراتی که بر عملكرد تحصیلی دانشآموزان دارند ،الزم است تاثیرات این متغیرها هدایت گردد تا بتوان عملكرد
تحصیلی دانشآموزان را به سطحی مطلوب رساند .برخالف پژوشهای قبلی در پژوهش حاضر سعی میشود که متغیر
خودکارآمدی در سطحی وسیعتر مورد بررسی قرار گیرد و به نظر میرسد که بین دو متغیر خودکارآمدی و درماندگی آموخته-
شده با عملكرد تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم رابطه معناداری وجود داشته باشد که محقق سعی در آزمودن این مهم دارد.
در نهایت محقق میخواهد به این سوال پاسخ دهد که آیا رابطهی معناداری بین خودکارآمدی و درماندگی آموختهشده با
عملكرد تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم شهر پیرانشهر وجود دارد؟
با بررسی پژوهشهای مرتبط با موضوع حاضر؛ در مییابیم که عملكرد و پیشرفت تحصیلی یكی از زمینههای مورد
عالقهی پژوهشگران داخلی و خارجی بوده است و در طول سالهای مختلف ،پژوهشهای متعددی برای شناسایی عوامل مؤثر
بر این متغیر برجستهی روانشناسیتربیتی انجام شده است .نتایج پژوهشهای پیشین از جمله :هوانگوهمكاران (،)2015
کاندمیر ( ،)2014لووچوی (  ،)2013تلولوهمكاران (  ،)2012دینگوهمكاران (  ،)2014گلستانینیاوهمكاران (،)1393
جمالیوهمكاران ( ،)1392باغبانیونیشابور ( ،)1391شهنیییالقیوهمكاران( ،)1391علیزاده( ،)1390نشان دادند که بین
عملكرد تحصیلی و خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهشهای رافلدروهمكاران ( ،)2017آیدوگن
( ،)2016سنجوانوماگالرز ( ،)2014الیووالی ( ،)2014تایلر ( ،)2012آکا (  ،)2011کامیارعظیمی ( ،)1396رمضانی( )1393و
امیریان ( )1392نشان دادند که بین عملكرد تحصیلی و درماندگی آموختهشده رابطه منفی معناداری وجود دارد.
 .2تعریف متغیرها
همكاران)1998( 1

عملكرد تحصیلی را توانایی آموختهشده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارتی
اتكینسون و
دیگر ،توانایی آموختهشده فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی آزمونهای استاندارد شده ،مورد ارزیابی قرار
میگیرد] .[28این مفهوم در تحقیق حاضر؛ عبارت است از میانگین نمرات کسب شده دانشآموزان از پاسخ به پرسشنامه
عملكرد تحصیلی فاموتیلور ( .)1990این پرسشنامه شامل  48گویه میباشد که در آن  5مقیاس خودکارآمدی ،تأثیرات
هیجانی ،فقدان کنترل پیامد ،برنامهریزی و انگیزش مورد بررسی قرار گرفتهاند .پرسشنامه عملكرد تحصیلی فاموتیلور بر اساس
مقیاس  5درجهای طیف لیكرت تهیه شده است .از دیدگاه بندورا ،خودکارآمدی تحصیلی به باور یک فرد در دستیابی به یک
هدف خاص تحصیلی اشاره دارد] .[29مفهوم خودکارآمدی در این تحقیق؛ عبارت است از میانگین نمرات کسب شده از پاسخ
دانشآموزان به پرسشنامه درماندگی آموختهشده ( )LHSکه توسط کوینلسونلسون( )19882طراحی شد .درماندگی آموخته
شده حالتی است که در آن فرد بر این باور است که کارهایی که از روی انتخاب انجام میدهد ،برآنچه برایش رخ میدهد تاثیر
ندارند .درماندگی به ناتوانی در انجام امور معمول گفته میشود که در اثر اتفاقاتی که در زندگی فرد اتفاق افتاده ،فرد خودش را
ناتوان تصور میکند .وقتی فرد این باور را که نمیتواند کاری انجام دهد تا یک موقعیت آزارنده را برطرف کند یا از آن اجتناب
کند ،به موقعیتهای دیگر تعمیم میدهد حالتی بوجود میآید که به آن درماندگی آموختهشده میگویند] .[15در نهایت
متغیر درماندگی آموختهشده در این پژوهش ،عبارت است از میانگین نمرات کسب شده از پاسخ دانشآموزان به پرسشنامه

1

- Atkinson et al
- Quinless & Nelson

2
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درماندگی آموختهشده( )LHSکه توسط کوینلسونلسون( )19881طراحی شد .این پرسشنامه شامل  20گویه و در طیف 4
گزینهای لیكرت و نمرهگذاری آن از (کامال مخالف) تا (کامال موافق) صورت میگیرد.
 .3روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی-همبستگی و از لحاظ هدف ،کاربردی است .جامعهآماری این پژوهش شامل کلیه دانش-
آموزان پایه پنجم شهر پیرانشهر در سال تحصیلی  98-99که تعدادشان  1760نفر است ،میباشد .جهت دریافت آمار دقیق
دانش اموزان از معاونت اداره آموزش و پرورش شهر پیرانشهر کمک گرفته شد .برای محاسبه مقدار حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده شد که مقدار آن  315/48نفر به دست آمد ولی برای اطمینان بیشتر پرسشنامه در میان  316دانشآموز توزیع
گردید .که در این میان  156نفر دانشآموز دختر و  160نفر دانشآموز پسر بودند .روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای
می باشد .بدین صورت که پس از اخذ لیست مدارس شهر پیرانشهر ،ابتدا مدارس دوره دوم مشخص شده سپس به صورت
تصادفی از بین این مدارس تعداد  5مدرسه دخترانه و  5مدرسه پسرانه مشخص و در ادامه به همین صورت کالسهای پایه
پنجم مشخص گردید .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد که برای این کار ابتدا به مدارس مراجعه کرد و پس از
هماهنگی با مدیر هر مدرسه پرسشنامهها در بین افراد مذکور توزیع گردید .در ابتدای توزیع پرسشنامهها توضیحات الزم در
راستای علت انجام تحقیق و شیوه پاسخدهی دانشآموزان به سواالت ارائه شد .پس از جمعآوری ،پاسخنامهها از جهت نداشتن
نواقصات بررسی شد و تعدادی از آنان توسط دانشآموزان تكمیل گردید .برای محاسبه روایی پرسشنامههای استاندارد تحقیق
حاضر از روش روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده است که روایی محتوایی سواالت پرسشنامهها مورد تایید اساتید که
تعدادشان  15نفر بود ،قرار گرفت .برای ارزیابی روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شد که تاییدکنندهی وجود پنج عامل
خودکارآمدی ،برنامهریزی ،تاثیرات هیجانی ،فقدان کنترل پیامد و انگیزش بود .پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبهی ضریب
آلفای کرونباخ تعیین شد .که مقدار آن نیز همانند تحقیقات درتاج ( ،)1393قلتاش( )1396و نورمحمدیان( )1397که به
ترتیب برای کل پرسشنامه  74درصد 91 ،درصد و  89درصد گزارش داده بودند ،مورد تایید قرار گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها
در دو بخش آمار استنباطی و آمار توصیفی گرفت .در بخش آمار توصیفی با استفاده از جدول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف
معیار به توصیف دادهها پرداخته شد و با کمک آزمون کلموگروفاسمیرنف به بررسی نرمال بودن دادهها و در بخش دوم با
استفاده از آمار استنباطی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شده است.
 .4یافتههای تحقیق
در ابتدای این قسمت به بررسی یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق پرداخته میشود.
جدول  -1متغیرهای شناسایی پاسخگویان
فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت
156
160

دختر
پسر

49/4
50/6

سن
یازده
دوازده

140
176

44/3
55/7

کل

316

100
1

- Quinless & Nelson
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همانطور که جدول شماره  1نشان میدهد از مجموع کل پاسخگویان تحقیق( 316دانشآموز) 160 ،نفر پسر و  156نفر دختر
بودند که  176نفر از آنان دارای سن دوازده و  140نفر دارای سن یازدهم بودهاند .در ادامه یافتههای توصیفی مولفههای تحقیق
ارائه میشود.
جدول -2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

عملكرد تحصیلی

316

101

217

162/360

22/879

خودکارآمدی

316

44

114

88/123

14/381

استعداد

316

17

49

36/557

6/818

بافت

316

21

52

39/974

6/298

کوشش

316

5

16

11/591

2/438

درماندگی آموخته-
شده

316

21

77

11/797

46/091

برطبق جدول شمار 2میتوان گفت که میانگین و انحراف معیار متغیر عملكرد تحصیلی به ترتیب برابر است با  162/360و
 .22/879میانگین و انحراف معیار متغیر خودکارآمدی به ترتیب برابر است با  88/123و  .14/381میانگین و انحراف معیار
متغیر استعداد به ترتیب برابر است با  36/557و  .6/818همچنین مقدار دامنه متغیر عملكرد تحصیلی بین  101و  217بوده
است .برای متغیر خودکارآمدی بین  44تا  114و برای متغیر استداد نیز  17تا  49بوده است .اطالعات سایر متغیرها در جدول
شماره  2قابل مشاهده است .در ادامه به بررسی پیشفرضهای تحلیل چندمتغیره برای فرضیههای تحقیق پرداخته میشود.
مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات :برای بررسی مفروضه نرمال بودن دادهها از دو روش کولموگروف-اسمیرنوف و
شاپیرو -ویلک استفاده گردید .همانطور که نتایج جدول شماره  3نشان میدهد مقدار  Pدر هر دو روش بیشتر از  0/05برای
هر دو متغیر وابسته و مستقل میباشد ،بنابراین توزیع دادهها منطبق بر توزیع نرمال تلقی میگردد .به همین دلیل میتوان از
آزمون های پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود و نتایج آن قابل اطمینان است.
جدول  -3آزمون نرمالیته
متغیرها

کولموگروف-اسمیرنوف

Statistic
0/960

df
6

Sig
0/536

خودکارآمدی

0/135

6

0/200

0/962

6

0/587

استعداد

0/171

6

0/129

0/923

6

0/113

بافت

0/169

6

0/136

0/961

6

0/536

کوشش

0/225

6

0/200

0/920

6

0/443

درماندگی آموختهشده

0/221

6

0/200

0/889

6

0/230

عملكرد تحصیلی

Statistic
0/110

Sig Df
0/200
6

شاپیرو-ویلک

مفروضه استقالل خطاها :بر اساس جدول شماره  4میتوان گفت اگر مقدار آمارهی دوربین واتسون1بین  1/5الی
 2/5قرار گیرد ،استقالل خطاها را میتوان پذیرفت و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره را دنبال کرد.
1

- Durbin-Watson
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مستقل بودن بدین معنی است که نتیجه یک مشاهده تاثیری بر نتیجه سایر مشاهدات نداشته باشد .در رگرسیون ،مواقعی که
رفتار متغیر وابسته در یک بازه زمانی مورد مطالعه قرار میگیرد ممكن است با مشكل مستقل نبودن خطاها برخورد کنیم که
به این نوع ارتباط در دادهها خود همبستگی گفته میشود .در صورت وجود خود همبستگی در خطاها نمیتوان از رگرسیون
خطی استفاده کرد .از آنجایی که آمارههای دوربین واتسون بین  1/5الی  2/5است ،همبستگی بین خطاها رد میشود .لذا
میتوان از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده کرده نتایج حاصل از این آزمونهای آماری معتبر است.
جدول  -4نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها
متغیرهای پیشبین

دوربین واتسون(خودهمبستگی)

خودکارآمدی و درماندگی آموخته شده

1/667

مفروضه عدم همخطی چندگانه 1:در جدول شماره  5ضریب تحمل 2و تورم واریانس 3به منظور بررسی عدم همخطی
چندگانه محاسبه شده است .وقتی تولرانس(ضریب تحمل) به صفر نزدیک میشود ،همخطی چندگانه بزرگی وجود دارد و
متعاقبا خطای استاندارد ضرایب رگرسیون بزرگ خواهد بود .مقادیر تولرانس(ضریب تحمل) در ستون مربوط در جدول باال
نشان میدهد که هیچ یک از ضریب تحملها نزدیک به صفر نیستند و در نتیجه مشكلی در تحلیل رگرسیون ایجاد نمیشود.
عامل تورم واریانس معكوس ضریب تحمل بوده و هر چقدر افزایش یابد (بزرگتر از  )10باعث میشود ضرایب رگرسیون نیز
افزایش یافته و رگرسیون برای پیشبینی نامناسب باشد .مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس نشان میدهد که شاخصها
نزدیک به 10بوده و بسیار بزرگتر ا ز آن نیستند در نتیجه مشكلی در استفاده از رگرسیون خطی وجود ندارد .و از آنجایی که
وجود همخطی چندگانه در متغیرهای پیشبین مشاهده نشد ،میتوان از آزمونهای پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود.
جدول -5ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پیشبین
متغیرها

ضریب
تحمل

تورم
واریانس

خودکارآمدی

0/415

2/411

استعداد

0/333

3/006

بافت

0/340

2/941

کوشش

0/332

3/013

درماندگی آموخته-
شده

0/415

2/411

همبستگی بین متغیرهای پژوهش :از آنجایی که رگرسیون رابطه نزدیكی با ضریب همبستگی دارد بایستی برای
انجام رگرسیون ،ضریب همبستگی را محاسبه کرد که اگر میان متغیرهای مورد مطالعه همبستگی وجود داشت میتوان از
رگرسیون برای آزمون فرضیههای تحقیق استفاده کرد .هر چه همبستگی بین متغیرها قویتر باشد ،پیشبینی نیز دقیقتر
خواهد بود .در جدول شماره  6ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان میدهد همبستگی معنیداری بین متغیرهای
پژوهش وجود دارد.

1

- multicollinearity
-Tolerance
3
)-variance inflation factor (VIF
2
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جدول  -6ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پنهان

عملكرد
تحصیلی

خودکارآمدی

عملكرد تحصیلی
خودکارآمدی
استعداد
بافت
کوشش
درماندگی

1/000
**0/750
**0/740
**0/680
**0/620
**-0/500

1/000
*0/930
**0/930
**0/870
**-0/760

استعداد

بافت

درماندگی

کوشش

1/000
1/000
**0/760
1/000
**0/760** 0/770
**-0/750** -0/690** -0/700

1/000

در ادامه به بررسی فرضیههای تحقیق میپردازیم.
جدول -7نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی(همراه ابعاد) و درماندگی با عملکرد تحصیلی
شماره فرضیه

اول

دوم

فرضیههای فرعی
بین خودکارآمدی با
عملكرد تحصیلی
دانشآموزان پایه
پنجم شهرستان
پیرانشهر رابطه
معنیدار وجود دارد.
بین درماندگی
آموخته شده با
عملكرد تحصیلی
دانشآموزان پایه
پنجم شهرستان
پیرانشهر رابطه
معنیدار وجود دارد.

متغیرها

مقدار
رابطه

سطح
معناداری

خودکارآمدی

0/758

0/001

استعداد

0/740

0/001

بافت

0/689

0/001

کوشش

0/622

0/001

درماندگی آموخته-
شده

-0/500

0/001

نتایج جدول شماره  7نشان می دهد که سطح معناداری در هر دو فرضیه کمتر از  0/05بوده لذا میتوان نتیجه گرفت
که رابطه معناداری بین متغیرهای خودکارآمدی و ابعاد آن و همچنین درماندگی آموختهشده با عملكرد تحصیلی دانشآموزان
شهر پیرانشهر وجود داشته است .به عبارت دیگر متغیر خودکارآ مدی و ابعاد آن رابطه مستقیم و مثبتی با عملكرد تحصیلی
داشته است در حالی که متغیر درماندگی آموخته شده نیز رابطه معناداری با متغیر عملكرد تحصیلی داشته است ولی نوع رابطه
بصورت مستقیم و معكوس بوده است .بدین معنا که با افزایش درماندگی آموختهشده ،عملكرد تحصیلی نیز کاهش مییابد و
بالعكس .جهت ازمون فرضیه اصلی تحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده مینمایم
جدول  -8خالصه مدل رگرسیون چندمتغیره پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و درماندگی آموختهشده

منبع تغییرات
رگرسیون

R

R2

F

سطح معنیداری

0/768

0/59

225/208

0/001
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ارقام جدول شماره  8نشان میدهند که متغیرهای مستقل واردشده بر متغیر عملكرد تحصیلی(متغیر وابسته) موثرند.
مقدار  Fمحاسبه شده  225/208میباشد و در سطح  95درصد معنیدار است .معناداری  Fبیانگر آن است که دست کم یكی
از متغیرهای واردشده در مدل رگرسیونی رابطه معناداری با متغیر وابسته دارند .ضریب همبستگی چندگانه  0/768بدین معنی
است که متغیرهای مستقل داخل معادله به طور همزمان  76درصد با متغیر عملكرد تحصیلی (متغیر وابسته) ارتباط دارندR2 .
یا ضریب تعیین به دست آمده نشان میدهد که  59درصد از واریانس متغیر عملكرد تحصیلی به وسیله متغیرهای مستقل
موجود در معادله تبیین میشود و حدود  41درصد باقیمانده را متغیرهای دیگری تبیین میکنند که خارج از این بررسی قرار
دارند .جهت تعیین مقدار تاثیر و معنیداری  Tبرای متغیرهای داخل مدل جدول  9ارائه شده است.
جدول -9متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون با حذف متغیرهای بیتاثیر یا کم تاثیر
متغیرها

B

خطای
استاندارد

Beta

T

سطح
معنیداری

مقدار ثابت
خودکارآمدی
درماندگی آموختهشده

18/373
1/439
-0/372

12/189
0/089
0/109

0/905
-0/192

2/507
16/100
3/411

0/033
0/001
0/001

همانطور که ستون آخر جدول شماره ( 9معنیداری آزمون  )Tنشان میدهد ،همه متغیرهای وارد شده در مدل
رگرسیونی با متغیر وابسته همبستگی دارند .ضریب بتای خودکارآمدی  0/905و ضریب بتای درماندگی آموختهشده -0/192
میباشد که سهم هر متغیر را در تبیین متغیر وابسته یعنی عملكرد تحصیلی نشان میدهد .بنابراین خودکارآمدی سهم
بیشتری نسبت به درماندگی اموختهشده در تبیین و پیشبینی عملكرد تحصیلی دانشآموزان شهر پیرانشهر دارد .همچنین با
توجه به اینكه متغیر خودکارآمدی  3مولفه دارد در زیر با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره به تبیین پیش بینی عملكرد
تحصیلی دانشآموزان توسط مولفههای خودکارآمدی پرداخته شده است که نتایج آن در جداول شماره  10آمده است.
جدول -10مولفههای خودکارآمدی واردشده در معادله رگرسیون با حذف متغیرهای بیتاثیر یا کم تاثیر
متغیرها

B

خطای
استاندارد

Beta

T

سطح
معنیداری

مقدار ثابت
استعداد
بافت
کوشش

56/295
1/729
1/077
-0/017

5/425
0/212
0/227
0/594

0/515
0/296
-0/002

10/376
8/146
4/737
-0/028

0/001
0/001
0/001
0/977

جدول شماره  10نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان برای پیشبینی
عملكرد تحصیلی بر اساس مولفههای خودکارآمدی را نشان میدهد .بر اساس نتایج استعداد و بافت بهترتیب با ضریب بتای
 0/515و  0/296توانسته میزان عملكرد تحصیلی دانشآموزان را تبیین کنند .ضمنا آزمون معناداری ضرایب رگرسیون نشان
داد که مولفهی کوشش پیشبینی کننده معنیداری برای متغیر عملكرد تحصیلی نمیباشد.
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نتایج تحقیق
به منظور بررسی فرضیه اصلی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد و نتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین
خودکارآمدی و درماندگی آموخته شده با عملكرد تحصیلی دانشآموزان برابر  0/768است .همچنین بر اساس مقدار ضریب
تعیین  0/59از واریانس عملكرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و درماندگی آموختهشده تبیین میشود .نتایج تحلیل واریانس
یکراهه نشان داد که مقدار  Fبه دست آمده برابر  225/208است که در سطح آلفای کوچكتر از  0/05معنیدار است و نشان
میدهد که درماندگی آموختهشده و خودکارآمدی به خوبی میتوانند تغییرات مربوط به عملكرد تحصیلی دانشآموزان را پیش-
بینی کنند و نشاندهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است .نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون
چندمتغیره به روش همزمان برای پیشبینی عملكرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و درماندگی آموخته شده را نشان می-
دهد .بر اساس نتایج خودکارآمدی و درماندگی آموخته شده بترتیب با ضریب بتای  0/905و  -0/192توانسته میزان عملكرد
تحصیلی دانشآموزان را تبیین کنند اما درماندگی آموختهشده بصورت معكوس و معنادار توانسته است عملكرد تحصیلی
دانشآموزان را تبیین کند .نتایج تحقیق حاضر با پژوهشهای هوانگو همكارانش( ،)2015سنجوان و ماگالرز( ،) 2014امیریان
( ،)1392تمدنی و همكاران ( )1389و تلول و همكاران ( )2012همسو میباشد .در تفسیر این نتایج باید گفت که
خودکارآمدی تحصیلی نشاندهندهی باور دانشآموزان درباره تواناییهای خود برای انجام دادن تكالیف درسی و رسیدن به
اهداف در یک زمینه تحصیلی مشخص است .مطالعات فراوانی بیانگر وجود رابطه مثبت بین خودکارآمدی و عملكرد تحصیلی
بودهاند] .[30در این راستا به عنوان مثال پینتریچ و لیننبرینک با جمعبندی مطالعات مختلف در خصوص خودکارآمدی بیان
داشتهاند که خودکارآمدی میتواند به مشارکت بی شتر و در نتیجه یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی بهتری منجر شود]،[21
گالیون و همكارانش ( )2012معتقدند دانش آموزانی که دارای خودکارآمدی تحصیلی باال هستند در فعالیتهای تحصیلی
بیشترین مشارکت را دارند] .[14دومین مولفه ای که با عملكرد تحصیلی در ارتباط است و در قطب منفی آن قرار دارد،
درماندگی آموخته شده است .درماندگی آموختهشده وقتی به وجود میآید که دانشآموزان بر این باور باشند که برای جلوگیری
از شكست هیچ راهی وجود ندارد] .[16دانشآموزان درمانده اطمینان کمی به تواناییهای خود دارند ،شكستهایشان را به بی-
کفایتی شخصی ،هوش و توانایی حل مسئله پایین و حافظه ضعیف نسبت میدهند و پیوند بین متعهد بودن و کسب موفقیت را
نمیبینند .موفقیتهایی که تا به حال داشتهاند را نیز به عاملهای بیرونی همچون شرایط منحصر به فرد و شانس مربوط می-
دانند .بنابراین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش میتوان چنین تبیین نمود که دو متغییر خودکارآمدی و درماندگی آموخته-
شده ،هر دو عملكرد تحصیلی را به صورت موثری تحت تاثیر قرار میدهند اما در دو قطب مخالف ،درماندگی آموختهشده رابطه
معنادار منفی و خودکارآمدی رابطه معنادار مثبتی با عملكرد دارند.
از دیگر نتایج تحقیق این بود که بین خودکارآمدی و مولفههای آن با عملكرد تحصیلی دانشآموزان به ترتیب استعداد
( ،)0/740بافت ( )0/689و کوشش ( )0/622در سطح معناداری( )p≥0/01رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج فرضیه
حاضر با تحقیقات داخلی و خارجی چون گلمن ( ،)1995پاچارس ( 1996و  ،)1997پینتریچ و همكاران ( ،)1994علی-
زاده( )1390و جملی و همكاران ( )1392همسو و همراستا بوده است .این پژوهشها بر این باور هستند افرادی که دارای
خودکارآمدی باالیی هستند میتوانند به طور موثری با موقعیتهای مختلف برخورد کنند ،در کارها استقامت بیشتری دارند و
اغلب در سطح باالیی عمل میکنند  ،به توانایی خود اعتماد بیشتری دارند و خود ناباوری ناچیزی نشان میدهند .این دسته از
افراد به مشكالت به دید چالش مینگرند و همواره در جستجوی موقعیتهای جدید هستند و ترس از شكست در آنها کم می-
باشد لذا عملكرد تحصیلی بهتری دارند .در تفسیر این فرضیه باید گفت که خودکارآمدی را میتوان به عنوان یک حس
خودباوری در انجام تكالیف خاص در نظر گرفت و این حس فرد میتواند جنبههای مختلف رفتار را تحت تاثیر قرار دهد .این
جنبهها میتوانند انتخاب فعالیت ،تالش ،پشتكار ،یادگیری و پیشرفت را شامل شوند .اساس ًا استعداد و توانایی هر فردی رابطه
مستقیمی با عملكرد تحصیلی داشته و میتواند فرصتی ایجاد کند تا استعدادهای دانشآموز شكوفا گردد .دانشآموزان با
خودکارآمدی تحصیلی باال در مقایسه با دانشآموزان با خودکارآمدی تحصیلی پایینتر ،اطمینان بیشتری دارند که بتوانند

95

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،33اسفند 1399

تكالیف آموزشی را انجام دهند .افراد با خودکارآمدی باال میتوانند با موقعیتهای چالشبرانگیز فعاالنه درگیر شوند .آنها با
کنجكاوی میتوانند از راهحلهای مناسب برای حل مشكالت بهره ببرند و از خود استقامت بیشتری برای حل مسائل تحصیلی
نشان دهند .در دوره نوجوانی معیارهای باالی تحصیلی با ارزشترین معیارها محسوب میشوند] .[7بنابراین خودکارآمدی
تحصیلی میتواند یكی از مهمترین حیطههای خودکارآمدی در این سنین تلقی گردد .اگر دانشآموزان باور داشته باشند که با
تالش بیشتر میتوانند موفق شوند ،این دسته از دانشآموزان تالش بیشتری کرده و در مواجهه با مشكالت پافشاری میکنند و
از راهبردهای مؤثرتری بهره میگیرند.
از دیگر نتایج تحقیق حاضر معناداری رابطه بین درماندگی آموخته شده و عملكرد تحصیلی دانشآموزان است که در
این ارتباط میتوان پژوهشهایی چون تایلر ( ،)2012آکا( ،)2011جنرو( ،)2008آیدوگن( ،)2016فایرمین و همكاران ()2004
نام برد که با نتیجه فرضیه حاضر کامال همسو و نزدیک به هم هستند .در تفسیر این فرضیه از نظریه درماندگی آموختهشده
استفاده شده است .در این نظریه ،افت عملكرد با افزایش انتظار نسبت به عدم ارتباط بین پاسخ و تقویت ،توضیح داده می-
شود] .[31درماندگی آموختهشده در فرد سبب بروز نواقصی اعم از انگیزشی ،شناختی و هیجانی میشود .الف) نقص انگیزشی
زمانی به وجود میآید که فرد یاد بگیرد رفتارها و پیامدها مستقل از یكدیگر هستند .بهعبارتی چنانچه ارگانیسم باور داشته
باشد که پاسخهایش ،پیامدها را تحت تاثیر قرار نمیدهد ،احتمال ارائه پاسخ کاهش مییابد .ب)نقص شناختی بدین معنی است
که تثبیت این باور که پیامدها غیرقابل کنترلاند ،هضم این مساله که پاسخها منجر به پیامد میشود را دشوار میسازد .بدین
ترتیب در موقعیتهای بعدی هم فرد یاد نمیگیرد که پاسخهایش پیامدها را تحت تاثیر قرار میدهند ،حتی اگر در واقعیت این
امكان وجود داشته باشد .ج) نقص هیجانی نیز به عواطف منفی همچون اضطراب ،افسردگی و ترس اشاره دارد که در پی
درماندگی ایجاد میشوند ،و تمامی این عواطف به گونهای با فاصله گرفتن از فعالیت ارتباط دارند .به نظر میرسد نواقص سه-
گانهی درماندگی آموختهشده منجر به فاصله گرفتن از آغاز ارادی فعالیتها میگردد .دانشآموزان درمانده گرایش دارند که
پس از شكست ،کاهش در عملكرد را نشان دهند] .[32آنها موفقیت را نتیجهی عاملهایی چون شانس که خارج از کنترل است
می دانند] .[33این دسته از دانشآموزان بر این باورند که هرگز در مدرسه موفق نمیشوند و این باورها موجب ناکامی و
شكست جام تكالیف میشود.
با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن در فرایند یادگیری دانشآموزان ،قبل از هرچیزی بایستی با برگزاری جلساتی موثر
بین والدین و آموزگاران مفاهیم خودکارآمدی و درماندگی آموختهشده تفهیم شود ،عالیم هرکدام و راههای تقویت
خودکارآمدی و کاهش درماندگی آموختهشده بررسی شود تا در صورت مشاهده هر یک به خصوص درماندگی آموختهشده
بتوان با هماهنگی والدین و آموزگاران اقدامات الزم صورت گیرد و به نحوی از بروز هیجانهای منفی و اضطراب و سرخوردگی
جلوگیری شود .همچنین معلمان با تمرکز بیشتر بر اهداف یادگیری به جای اهداف عملكردی میتوانند درماندگی آموختهشده
را کاهش دهند ،زیرا تمام دانشآموزان نمیتوانند به اهداف یادگیری دست یابند .به نظر میرسد بایستی در مدارس کشور
برنامههایی ،مثل برنامه آموزشی کالس محور «راهبردهای خودکارآمدی» برای جلوگیری و کاهش افت تحصیلی دانشآموزان
طراحی و اجرا شود و آموزش این روشها بخشی از برنامههای آموزشی مدارس بشوند؛ زیرا ارائه آموزش مهارتهای
خودکارآمدی در زمینههای درسی و تحصیلی مختلف به صورت آموزشهای رسمی و غیررسمی از بهترین شیوههای پیشگیری،
کاهش و کنترل افت و ناکامیهای تحصیلی میباشد .توصیه میشود که مسئولین آموزشوپرورش دورههایی در قالب ضمن
خدمت برای معلمین در رابطه با راههای شناخت توانایی و تفاوتهای فردی دانشآموزان برگزار کرده به آنان آگاهی الزم را
بدهند .اگر معلم تفاوتهای فردی دانشآموزان را در نظر داشته باشد و متناسب با آن آزمونهای بخصوصی برگزار کند و در
نهایت پیشرفت هر دانشآموز را به تواناییاش نسبت دهد ،به مرور زمان و کسب تجارب موفقیتآمیز دانشآموز به خود باور
داشته و احساس خودکارآمدی در او افزایش مییابد .همچنین کارگاههای مهارتهای تفكر و خودکارآمدی برای دانشآموزان
برگزار نمایند .با توجه به اهمیت تجارب موفقیتآمیز قبلی بر خودکارآمدی دانشآموزان ،لزوم توجه به جنبههای انگیزشی
دانشآموزان در محیطهای آموزشی و سعی در فراهم نمودن تجارب موفقیتآمیز برای دانشآموزان جهت ارتقای خودکارآمدی
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ضروری به نظر میرسد .در راستای پژوهشهای آینده توصیه میگردد محققین در پژوهشهای آتی تحقیقی با عنوان رابطهی
بین خودکارآمدی و درماندگی آموختهشده و هر یک از کتب درسی به صورت مجزا در بین دانشآموزان پایه پنجم شهرستان
پیرانشهر انجام نمایند .و با توجه به اینكه در مقاطع باالتر (متوسطه اول و دوم) ارزشیابی به صورت کمی بوده و عملكرد دانش-
آموزان با نمرهدهی مورد ارزیابی قرار میگیرد توصیه میگردد پژوهش حاضر را در بین دانشآموزان مقاطع باالتر انجام دهند .از
جمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به زمانگیر بودن و خستگی آزمودنیها در هنگام تكمیل پرسشنامه ،خارج از
کنترل بودن میزان دقت و صداقت آزمودنیها ،محدود بودن جامعه و مقایسه نكردن با مقاطع دیگر(مشكل تعمیم نتایج) اشاره
کرد.
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