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معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی
(عزت نفس ،در گیری مدرسه ای و جنسیت)
زهره کیاني ،8دکتر نادره سهرابي ، 2دکتر سلطانعلي کاظمي ، 9دکتر محمد

خیر4

چکیده
این پژوهش با هدف تبیین معادله تشخیصي دانشآموزان موفق و ناموفق براساس مولفههاي
فردي (عزت نفس ،در گیري مدرسه اي و جنسیت ) در دانشآموزان پایه دهم متوسطه اول شهر
شیراز انجام گرفت .نوع مطالعه مقطعي توصیفي -تحلیلي و کاربردي است .جامعه آماري دانشآموزان
پایه دهم متوسطه اول شهر شیرازمي باشد که با روش نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند .حجم
نمونه شامل  244( 444نفر دختر و نفر  244پسر) ميباشد به منظور سنجش میزان درگیري
مدرسهاي از پرسشنامه درگیري مدرسه اي مرکز ملي دنور آمریكا ( ) 2441و به منظور سنجش عزت
نفس دانشآموزان از مقیاس عزت نفس کوپراسمیت ( )8317استفاده شد براي دستیابي به تفاوت
هاي گروهي و مهمتر از آن ،براي پیش بیني عضویت گروهي و دستیابي به معادله ممیز ،روش آماري
تحلیل ممیز به کار رفت این تحلیل با روش همزمان صورت گرفت .نتایج تحلیل داده ها نشان داد
متغیرهاي عزت نفس،درگیري مدرسه اي ،قدرت تفكیک دانشآموزان موفق و مقایسه با دانشآموزان
ناموفق را دارد به عبارت دیگر ،همبستگي میان متغیرهاي مذکور با احتمال وجود موفقیت تحصیلي
مثبت به دست آمد.
واژههای کلیدی :موفقیت تحصیلي ،دانش آموز ،عملكرد تحصیلي ،افت تحصیلي ،عوامل فردي

1دانشجوي دکتراي روانشناسي دانشگاه ازاد مرودشت
 2استادیار روانشناسي دانشگاه ازاد مرودشت
 9دانشیار روانشناسي دانشگاه ازاد مرودشت
 4استاد روانشناسي دانشگاه ازاد مرودشت
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مقدمه
نیاز به پیشرفت یكي از نیازهاي اساسي آدمي است .ماحصل تالش در خصوص بر آورودن این
نیاز دستیابي به موفقیت در ابعاد مختلف زندگي بوده است از طرفي موفقیت در زندگي به موفقیت
در تحصیالت مرتبط است (مستن )2484 ،8این که چه عواملي بر پیشرفت و موفقیت تحصیلي و
در مقابل آن شكست و عدم موفقیت تحصیلي تأثیر میگذارد  ،یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه
است همواره از حیطه هاي مورد عالقه پژوهشگران تربیتي و حتي روانشناسان تربیتي بوده است.
امروزه کمتر بر هوش و عوامل شناختي به عنوان تنها عامل موفقیت تاکید میشود مجموعه اي از
عوامل فردي ،محیطي ،عوامل شناختي و غیر شناختي بر پیشرفت و افت تحصیلي تأثیر ميگذارد.
موفقیت تحصیلي به عوامل مختلف بستگي داردکه از آن جمله مي توان به عوامل فردي (جنسیت،
عزت نفس ،درگیري مدرسه اي) ،اجتماعي (روابط با همساالن) ،تحصیلي ،خانوادگي( وضعیت
اقتصادي ،فشارهاي رواني ،تحصیالت والدین) و روانشناختي اشاره کرد (دیوید جیفري )2487 ،2لوین
( )8317موفقیت تحصیلي 9را تجلي جایگاه یک فراگیر مي داند این جایگاه ممكن است به نمرها
براي یک درس یا معدل مجموعه اي از دروس اطالق شود( .غالمي ) 2445 ،4موفقیت تحصیلي ازمون
اطالعات ،گسترده مثل استدالل و ظرفیت حل مسئله است (هانت ,)2488،5موفقیت تحصیلي در
مدارس ابتدایي وراهنمایي به شدت تأثیر بر عملكرد تحصیل دبیرستان و بعد آمادگي دانشگاه و
موفقیت حرفهاي دارد (آلنسورت و همكاران )2484، 1عملكرد تحصیلي عبارت است از مجموعه
رفتارهایي که فرد در ارتباط با انجام وظایفش از خود نشان ميدهد (رابینز .)2444 ،7عملكرد تحصیلي
مجموعه رفتارهاي تحصیلي است که در دو بعد پیشرفت تحصیلي و پسرفت تحصیلي در زمینه کسب
معلومات نشان داده مي شود ( ماو.)8333 ،1
براي آن روي سكه موفقیت یعني عدم موفقیت تحصیلي تعاریف فراوان و متعددي ارائه شده
است عملكرد ضعیف تحصیلي عملكردي است که توسط امتحان تعیین شده است و بعضي دیگر به
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عنوان یک معیار پایین تر از یک استاندارد انتظار مي رود .یا مفهومي که مقصود آن کاهش عملكرد
دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نا مطلوب است (آرمو. )2449 ،8
بررسي علل و پیش بیني کننده هاي موفقیت تحصیلي وشكست تحصیلي به طور عمده ،با دو
رویكرد انجام شده است .رویكرد فردي 2که تمرکز اصلي آن بر نگرش ،ادراک ،ارزش و رفتارهاي دانش
آموز است ،و رویكرد نهادي 9که بر عامل هاي بافتي (خانواده ،مدرسه ،همساالن و اجتماع) تأکید دارد
(رومبرگر .)2448 ،4رویكرد فردي ریشه در نظریه هاي روان شناختي دارد که بر رفتارها و فرایندهاي
رواني فردي انسان ،متمرکز است .براساس این رویكرد ،تمام عاملهاي خارج از فرد از جمله؛ محیط،
تعاملهاي اجتماعي و زمینهها و روابط خانوادگي از طریق فرد و ادراکها ،باورها ،نگرشها و
ویژگيهاي او بر مسئله شكست تحصیلي اثر ميگذارند .و مطابق با رویكرد شناختي – اجتماعي
بندورا ( )8313در تبیین رفتار انساني ،اثر متقابل محرکهاي محیطي (اعم از محیط اجتماعي و
محیط فیزیكي) و توانایيها و باورهاي مختلف شناختي است که نتایج رفتاري را تنظیم ميکنند .در
واقع عامل هاي محیطي به تنهایي نميتوانند نقشي در رفتار فرد داشته باشند و عاملیت انساني در
این خصوص سهم بسیاري دارد .از میان متغیرهاي متعدد در این پژوهش سه متغیر در گیري مدرسه
اي،عزت نفس و جنسیت بررسي شد از نظر مهفومي ،درگیري مدرسهاي هم رفتار دانشآموزان در
مدرسه و هم دلبستگي هیجاني یا روانشناختي آنان به مدرسه را شامل ميشود .درگیري مدرسهاي
به اتفاقات داخل کالس درس و خارج از کالس درس مربوط ميشود .همچنین درگیري مدرسهاي
ميتواند به رفتار یا احساسات بچهها نسبت به موضوعات کالس درس ،مقررات مدرسه و معلمان و
همساالن اشاره داشته باشد (یاعوران لي و همكاران )،وعزت نفس یک خودارزشیابي 5کامل از
ارزشمندي خود است .عزت نفس باورها و هیجانات را شامل ميشود و رفتار نیز ممكن است بازتابي
از عزت نفس باشد در واقع عزت نفس به چگونگي احساس فرد درباره ویژگيهاي مختلف خود مرتبط
ميشود عزت نفس بازخوردهاي ارزشیابي کننده فرد نسبت به خود است ،که این بازخوردها در ارتباط
با توانمنديها ،ارزشها ،تأیید یا عدم تأییدها و مؤثر بودن ميباشند (کوپراسمیت .)8317 ،1در بحث
از جنسیت و موفقیت تحصیلي بررسيها نشانگر آن است که در سالهاي دبستان دختران از پیشرفت
تحصیلي بیشتري نسبت به پسران برخوردارند در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهي تفاوت کم و حتي
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در سال هاي اولیه برتري با دختران است همین تحقیقات نشان مي دهند که رابطه ي حس تعلق
تحصیلي با انگیزش تحصیلي براي دختران قوي تر از پسران است (سانچز ،یاري و اسپرزا.)2445، 8
همچنین بررسي ها نشانگر آن است که در سال هاي دبستان دختران از پیشرفت تحصیلي بیشتري
نسبت به پسران برخوردارند  ،در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهي تفاوت کم و حتي در سال هاي
اولیه برتري با دختران است با این همه ،نتایج تحقیقات جدیدتر در خصوص عملكرد تحصیلي کماکان
مؤید تفاوتهاي جنسیتي است.
پژوهشها نشان دادهاند ،عوامل فردي چون؛ درگیري مدرسهاي یعني تعلق ،تعهد و توجه به
مدرسه و فعالیتهاي مرتبط با آن در عملكرد تحصیلي موثر است .نتایج پژوهشهاي الكساندر و انت
وایز ،)2444( 2زیمر گمبک 9و همكاران ( ،)2441مریلنازا )2481( 4و سیف اهلل زاده و همكاران
( )8931نشان داد عزت نفس و خودکارآمدي مو فقیت پیشرفت تحصیلي را تبیین ميکنند .همچنین
کورمن ،)2442( 5فورتین و همكاران (  ،)2444یان و کاسوم )2441( 1نیز در مطالعه خود بر نوجوانان
نشان دادند ارتباط والدین با فرزندان و درگیري و مشارکت در امور تحصیلي آنان باعث افزایش درگیري
مدرسه اي دانشآموزان شده و متعاقب آن افزایش درگیري مدرسه اي نیز بر عملكردتحصیلي
دانشآموزان اثر گذاشته است .نیوکامب و همكاران ( )2442وانگ 7و همكاران ( )2484نشان دادندکه
دختران داراي عملكرد تحصیلي باالتري نسبت به پسران در مدرسه راهنمایي.هستند عالوه بر این،
تفاوت جنسیتي در عوامل پیش بیني کننده تحصیلي دانشآموزان وجود دارد .یاعوران لي 1و همكاران
( )2487روابط بین عوامل روانشناختي دانشآموزان دبیرستان (تعهد تحصیلي و کنترل هیجاني)،
عوامل اجتماعي (دخالت خانواده وجومدرسه) و تفاوت هاي جنسیتي با عملكرد تحصیلي بررسي
ونشان دادند تاثیر عوامل غیرشناختي بر عملكرد تحصیلي ببیشتراست .دیوید جیفري )2487( 3نشان
داد موفقیت تحصیلي براي نتایج زندگي موفق و نتایج درازمدت حیاتي است .
پژوهش حاضر از دو جنبه نظري و عملي حائز اهمیت است از جنبه نظري در پزوهشهاي
پیشین موفقیت و شكست تحصیلي به تفكیک بررسي شده است ولي در پزوهش حاضر با ارائه مدلي
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جدید در زمینه موفقیت و عدم موفقیت تحصیلي که در آن توالي جدیدي از سازههاي تأثیر گذار بر
موفقیت (فردي) مد نظر قرار گرفته است سعي دارد با تبیین بیشتري از عوامل پیش بیني کننده
موفقیت بدنه پژوهشهاي پیشین را تكمیل کند و در عمل نتایج پژوهش حاضر مي تواند در سیاست
گذاري هاي نظام آموزشي و دانشگاهي بكار گرفته شودواز اتالف بیشتر هزینه هاي انساني و مادي
پیشگیري کرده و در جهت باال بردن سطح موفقیت در نظام آموزشي استفاده شود.
بنابراین سؤال پژوهشي مطرح در این پژوهش :است که آیاعوامل فردي تبیین کننده معادله
تشخیصي دانشآموزان موفق و ناموفق است؟
فرضیه های پژوهش
8فرضیه اول  :عزت نفس قادر است گروه دانشآموزان موفق و ناموفق را تفكیک کند.
2فرضیه دوم  :درگیري مدرسه اي قادر است گروه دانشآموزان موفق و ناموفق را تفكیک کند.
9فرضیه سوم  :جنسیت قادر است گروه دانشآموزان موفق و ناموفق را تفكیک کند.
روش پژوهش
نوع مطالعه مقطعي توصیفي -تحلیلي و مطالعه کاربردي است .براي دستیابي به تفاوت هاي
گروهي و پیش بیني عضویت گروهي و دستیابي به معادله ممیز ،روش آماري تحلیل ممیز به کار رفت
این تحلیل با روش همزمان صورت گرفت .جامعه آماري دانشآموزان پایه دهم مدارس دولتي عادي
شهر شیرازکه در سال تحصیلي  37-31تعداد  81978دانش آموز مشغول به تحصیل بودند که از این
تعداد  3925دختر و  3441پسر هستند .با روش نمونه گیري هدفمند نمونه از دانشآموزان موفق و
ناموفق براساس میانگین معدل نوبت اول انتخاب شدند .از هر یک از این دو جامعه (موفق و ناموفق)،
تعداد  244نفر ( 844نفر دختر و  844نفر پسر) نمونهگیري شد.
به منظور سنجش میزان درگیري مدرسه اي از پرسشنامه درگیري مدرسه اي مرکز ملي دنور
امریكا ( )2441استفاده شد .که عالوه بر نمره کلي درگیري مدرسه اي ،میزان انواع درگیري مدرسهاي
شامل درگیري شناختي  ،هیجاني و رفتاري دانشآموزان را نیز مشخص نماید ،اما در بررسي حاضر
با توجه به اهداف پژوهش ،به نمره ها کلي درگیري مدرسه اي بسنده شده است .پرسشنامه شامل
 99گویه است .با اصال ح برخي از گویه ها ،پرسشنامه نهایي شامل 25گویه است .تحلیل عاملي
اکتشافي پرسشنامه درگیري مدرسهاي نشان ميدهد 84 .گویه این پرسشنامه مربوط به درگیري
شناختي  84گویه مربوط به درگیري هیجاني و  5گویه در ارتباط با درگیري رفتاري بوده است .براي
روایي(اعتبار) اندازه گیري پرسشنامه درگیري مدرسه اي از روش تحلیل عاملي استفاده شد در ابتدا،
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براي بررسي کفایت نمونه گیري 8آزمون کرویت بارتلت استفاده شد KMO،برابر ( )4/35ضریب
پایایي (قابلیت اعتماد) پرسشنامه درگیري مدرسه اي در مطالعه مرکز ملي درگیري مدرسه اي (
 ) 2441بین  4/739و  4/322گزارش شده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ براي
مجموع  25گویه انتخاب شده ،در تحقیقات پیشین  4/12بوده است در این تحقیق محاسبه ضریب
آلفاي کرونباخ با نرم افزار SPSS24انجام شد که نتیجه این تحلیل براي مولفه هاي سه گانه به شرح
زیر ميباشد.
جدول  -1جدول مقادير ضريب آلفای کرونباخ مولفه های پرسشنامه درگیری مدرسه ای
مولفه

ضریب آلفاي کرونباخ

درگیري هیجاني

4/79

درگیري شناختي

4/74

درگیري رفتاري

4/72

همچنین مقدار ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه درگیري مدرسه اي با تعداد 99گویه برابر با
 4/72بدست آمد .به منظور سنجش عزت نفس دانشآموزان از مقیاس عزت نفس کوپراسمیت (
)8317استفاده شد  ،پرسشنامه کوپراسمیت شامل خرده مقیاس است .یک خرده مقیاس دروغ سنج
شامل هشت گویه و  54گویه دیگر که در چهار خرده مقیاس تقسیم شده است .جهت پرسشنامه
اعتماد به نفس با توجه به میزان به دست آمده  )4/34( KMOو معناداري آزمون خي بارتلت
( ،) p< 4/4448 5443/71کفایت انجام تحلیل عامل مورد تایید قرار گرفت .جدول زیر بار عاملي
ارزش ویژه و درصد واریانس هریک از عوامل را نشان ميدهد .بر این اساس  21سؤال در بعد خود
کلي قرار ميگیرند که با ارزش ویژه  88/41و درصد واریانس  22/31قوي ترین عامل تبیین کننده،
بعد خود اجتماعي با 7سؤال ،ارزش ویژه  1/92و درصد واریانس  81/14دومین عامل تبیین کننده،
بعد تشویق و ایجاد انگیزه توسط مادر با  1سؤال و با ارزش ویژه  5/49و درصد واریانس 84/47
سومین عامل تبیین کننده و بعد خود خانوادگي با  3سؤال و با ارزش ویژه  4/73و درصد واریانس
 3/51چهارمین عامل تبیین کننده روایي پرسشنامه اعتماد به نفس را تایید مي کنند.
قابل ذکر است که گویههاي دروغ سنج یعني؛ گویه هاي شماره 89، 24، 27، 94، 48، 55،41،
 ، 1،در تحلیل عاملي و همچنین در مجموع نمرههاي عزت نفس محاسبه نميشوند بر اساس تحلیل
عاملي در نهایت  44گویه باقي ماند .به این ترتیب هر فرد ميتواند نمرهاي بین صفر تا  44در مقیاس
عزت نفس به دست آورد .نمرهها ي باالتر ،گویاي عزت نفس باالتر دانشآموزان ميباشد.
 شماره گویه ها و عامل ها مربوط مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت در جدول آمده استBartlett

1
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جدول  -3شماره گويهها و عاملها مربوط به مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
عاملها

شماره گویههاا

خود کلي

2،9،1،3،84،85،81،87،22،29،24،23،94،98،97،91 ،
91،42،44،45،54،58،52،57،51

خود اجتماعي

4،88،81،25،92،93،41

خود تحصیلي

7،84،28،21،95،49،43،51

خود خانوادگي

5،82،83،21،99،44،47،54،59

ضریب پایایي این پرسشنامه در پژوهشهاي پیشین 4،132گزارش شده است .در این تحقیق
محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ با نرم افزار Spss24انجام شد که نتیجه این تحلیل براي مولفه هاي
سه گانه به شرح زیر ميباشد:
جدول  -4جدول مقادير ضريب آلفای کرونباخ مولفه های پرسشنامه اعتماد به نفس
مولفه

ضریب آلفاي کرونباخ

خود کلي

4/79

خود اجتماعي

4/71

خود تحصیلي

4/71

خود خانوادگي

4/78

همچنین مقدار ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه اعتماد به نفس با تعداد 54گویه برابر با 4/72
بدست آمد.
جدول  -2تحلیل ابعاد پرسشنامه اعتماد به نفس
سؤاالت

خود کلي

سؤال 8

4/81

سؤال 2

-4/54

سؤال 9

4/78

سؤال 1

4/15

سؤال 3

4/55

سؤال 84

-4/45

سؤال 85

4/17

سؤال 81

4/13

سؤال 87

4/15

سؤال 22

4/52

سؤال 29

4/12

سؤال 24

-4/41

سؤال 23

-4/48

سؤال 94

4/13

خود اجتماعي

خود تحصیلي

خود خانوادگي
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سؤال 98

4/71

سؤال 91

-4/74

سؤال 97

-4/97

سؤال 91

4/58

سؤال 42

4/35

سؤال 44

4/43

سؤال 45

4/77

سؤال 54

4/14

سؤال 58

4/75

سؤال 52

4/13

سؤال 57

-4/41

سؤال 51

4/15

سؤال 4

-4/14

سؤال 88

4/71

سؤال 81

4/18

سؤال 25

4/14

سؤال 92

4/73

سؤال 93

4/54

سؤال 41

4/14

سؤال 7

4/52

سؤال 84

4/57

سؤال 28

4/43

سؤال 21

4/59

سؤال 95

4/11

سؤال 49

4/52

سؤال 43

4/75

سؤال 51

4/19

سؤال 5

4/71

سؤال 82

4/45

سؤال 83

-4/18

سؤال 21

4/51

سؤال 99

4/13

سؤال 44

4/14

سؤال 47

4/71

سؤال 59

4/74
4/54

سؤال 54
ارزش ویژه

88/41

1/92

درصد واریانس

22/31

81/14

واریانس کل

53/21

5/49

4/73

84/47

3/51
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اندازه گیری عملکرد تحصیلي
به منظور اندازه گیري عملكرد تحصیلي ،از میانگین نمرات در نیمسال اول استفاده شد( +و-
دو انحراف معیاراز میانگین معدل نوبت اول)
يافته ها
جدول  5نشانگر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي مورد مطالعه در گروه دانشآموزان موفق
مي باشد.
جدول  -5میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه در دانشآموزان موفق
متغیر

ابعاد عزت نفس

میانگین

انحراف استاندارد

درگیري مدرسه اي

38/48

3/19

کلي
اجتماعي
تحصیلي
خانوادگي

91/17
84/98
82/47
89/91

9/55
8/85
8/91
8/49

با توجه به نتایج جدول  -5در گروه دانشآموزان موفق از بین متغیرهاي مورد مطالعه درگیري
مدرسه اي داراي بیشترین میانگین و عزت نفس اجتماعي داراي کمترین میانگین مي باشند.
جدول  -6میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه در دانشآموزان نا موفق
متغیر

ابعاد عزت نفس

میانگین

انحراف استاندارد

درگیري مدرسه اي

14/93

88/35

کلي
اجتماعي
تحصیلي
خانوادگي

95/11
84/94
88/18
82/37

4/89
8/88
8/14
8/41

با توجه به نتایج جدول - 1در گروه دانشآموزان ناموفق از بین متغیرهاي مورد مطالعه درگیري
مدرسه اي داراي بیشترین میانگین و عزت نفس اجتماعي داراي کمترین میانگین مي باشند.
فرضیه اول :درگیري مدرسه اي قادر است گروه دانشآموزان موفق و ناموفق را تفكیک کند.
فرضیه دوم :عزت نفس قادر است گروه دانشآموزان موفق و ناموفق را تفكیک کند.
فرضیه سوم :جنسیت قادر است گروه دانشآموزان موفق و ناموفق را تفكیک کند.
جهت بررسي سه فرضیه از آزمون تحلیل افتراقي استفاده شده است که نتایج آن در جداول 7
الي  84ارائه گردیده است.
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جدول  -7نشانگر ضرایب ضرایب ماتریس کوواریانس بین متغیر هاي مورد مطالعه مي باشد.
جدول  -7ضرايب ماتريس کوواريانس بین جنسیت  ،درگیری مدرسه ای و عزت نفس

گروه دانشآموزان موفق

جنسیت

4/834

4/257

-4/833

-4/892

-4/425

-4/812

درگیري مدرسه اي

4/257

894/47

88/31

4/537

4/42

2/19

عزت نفس کلي

-4/833

88/31

87/99

4/543

4/77

2/11

عزت نفس اجتماعي

-4/892

4/537

4/543

8/29

4/285

4/931

عزت نفس تحصیلي

-4/425

4/42

4/77

4/285

2/11

4/179

عزت نفس خانوادگي

-4/812

2/19

2/11

4/931

4/179

2/87

کلي

گروه دانشآموزان نا موفق

متغیر
عزت نفس خانوادگي

-4/858

8/11

2/19

4/493

4/118

2/41

درگیري

جنسیت

مدرسه اي

عزت نفس

اجتماعي

عزت نفس

تحصیلي

عزت نفس

خانوادگي

عزت نفس

جنسیت
درگیري مدرسه اي
عزت نفس کلي
عزت نفس اجتماعي
عزت نفس تحصیلي

4/273
-4/259
-4/447
4/441
-4/494

-4/259
34/24
3/55
4/848
2/21

-4/447
3/55
82/79
8/89
2/19

4/441
4/848
8/89
8/99
4/995

-4/494
2/21
2/19
4/995
8/19

-4/858
8/11
2/19
4/493
4/118

جدول  -1نشانگر مقادیر ام باکس و ارزش ویژه آزمون تحلیل افتراقي مي باشد.
جدول  -8مقادير ام باکس و ارزش ويژه تحلیل افتراقي
شاخص

مقدار ام باکس

ارزش ویژه

8df

2df

59/19

2/52

28

553429/55

sig
4/448

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  1و اینكه شاخص ام باکس در سطح  4/448معنادار
شده است ،ميتوان گفت که معادله تحلیل افتراقي داراي قدرت تفكیک دانشآموزان موفق از ناموفق
بر اساس متغیرهاي جنسیت ،درگیري مدرسه اي و عزت نفس را دارا است و حداقل یک متغیر در
این تفكیک تأثیر گذار است.
جدول  3نشانگر میزان قدرت پیش بیني جهت تفكیک دانشآموزان موفق از ناموفق مي باشد.
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جدول  -9نتايج آزمون تحلیل افتراقي
شاخص

Eigenvalue

Chi-square

df

sig

مقدار

4/288

74/48

1

4/448

با توجه به نتایج جدول  3مشاهده مي شود که معادله تحلیل افتراقي داراي قدرت تفكیک بسیار
باالیي جهت تفكیک دانشآموزان موفق از ناموفق بر اساس متغیر هاي جنسیت  ،درگیري مدرسه اي
و عزت نفس مي باشد .همچنین بر اساس مقادیر واریانس معادله تحلیل افتراقي قدرت تفكیكي برابر
با  28/8درصد را داراست و مقدار شاخص المبداي ویلكز برابر با  4/121بدست آمده است.
جدول  84نشانگر مقادیر تفكیكي دو گروه دانشآموزان موفق و ناموفق بر اساس عوامل فردي
در آزمون تحلیل افتراقي مي باشد.
جدول  -11نتايج تفکیک دو گروه بر اساس عوامل فردی
گروه

موفق

نا موفق

کل

تعداد

موفق
نا موفق

891
74

51
821

831
831

درصد

موفق
نا موفق

74/4
95/7

23/1
14/9

844
844

با توجه به نتایج جدول 84مشاهده مي شود که  51نفر از افراد موفق به اشتباه در گروه ناموفق
قرار گرفتند و  74نفر از افراد ناموفق نیز در گروه موفق قرار گرفتند .همچنین مشخص شد معادله
تحلیل افتراقي  17/9درصد از آزمودني ها را بر اساس متغیر هاي جنسیت  ،درگیري مدرسه اي و
عزت نفس تفكیک کرده است .همچنین با توجه به مقادیر ضرایب معادله تحلیل افتراقي براي متغیر
هاي جنسیت که برابر با  ، 4/213درگیري مدرسه اي  ،4/581عزت نفس کلي  ، 4/541عزت نفس
اجتماعي  ، 4/824عزت نفس تحصیلي  4/255و عزت نفس خانوادگي  4/419مي باشد مي توان
گفت که متغیر هاي عزت نفس کلي و درگیري مدرسه اي بیشترین نقش را در تفكیک دانشآموزان
موفق از ناموفق را دارا هستند.
بحث و نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش
عوامل فردي (جنسیت،درگیري مدرسه اي،عزت نفس)تفكیک کننده موفقیت و عدم موفقیت
تحصیلي هست .بر اساس نتایج یافته هااین فرضیه تایید شد .نتایج تحلیل هاي آماري نشان میدهد
متغیرهاي جنسیت،عزت نفس ،درگیري مدرسه اي ،از عوامل فردي ،قدرت تفكیک دانشآموزان
موفق و مقایسه با دانشآموزان ناموفق را دارد به عبارت دیگر ،همبستگي میان متغیرهاي مذکور با
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احتمال وجود موفقیت تحصیلي مثبت به دست آمد و از بین این متغیرها ،درگیري مدرسه اي و عزت
نفس کلي  ،بیشترین نقش در تفكیک دانشآموزان موفق از ناموفق را دارا هستند .به بیان ساده تر،
هرچه نمره دانش اموز در متغیرهاي فوق الذکر باالتر باشد بیشتر احتمال دارد که به گروه دانشآموزان
موفق تعلق داشته باشد و بالعكس ،دانشآموزان ناموفق در مقایسه با دانشآموزان موفق نمره پایین
تري در متغیرهاي جنسیت ،عزت نفس ودرگیري مدرسه اي ،کسب کردند .به عبارت دیگر ،همبستگي
میان این متغیرها با احتمال موفقیت تحصیلي منفي به دست آمد.
متغیر جنسیت تفكیک کننده موفقیت و عدم موفقیت تحصیلي هست .نتایج پژوهش حاضر
مؤید دیدگاهي است که بیان مي کند تحوالت کمي و کیفي گسترده در مشارکت دختران در آموزش
همراه و مالزم با نوعي تحول کیفي بوده است تحول مذکور بویژه از این لحاظ که نشا ن دهند ه ي
تحول کیفي بوده است نافي دیدگا ههاي سنتي مبتني بر نتایج بررسي هاي قدیمي تر در این زمینه
است که معتقد بودند دختران از انگیزه و توانا یي الزم براي پیشرفت تحصیلي در مقایسه با پسران
برخوردار نیستند بر این اساس نتایج پژوهش حاضر همسو و متناسب با نتایج بررسي هاي جدیدتر
اعم از داخلي و خارجي در این باره است  .نتایج پژوهش نیوکامب و همكاران (، )2442کوپر ()2443
،راجرز و همكاران ( ، )2443وانگ و همكاران ( )2484و گریب ( ،)2484سیف()8919در مورد
تفاوتهاي جنسیتي و تاثیر آن برعملكرد تحصیلي با نتایج پژوهش حاضر همسو است ، .پژوهشگران
تفاوت هاي جنسیتي را با ارجاع به فرایند جامعه پذیري متفاوت دختران و پسران توضیح مي دهند.
به نظر گیلیگان ( )8319وابستگي و ارتباط با دیگران براي دختران و رقابت براي پسران مهم تر است.
همین تحقیقات نشان مي دهند که رابطه ي حس تعلق تحصیلي با انگیزش تحصیلي براي دختران
قوي تر از پسران است( سانچز ،یاري و اسپرزا  .)2445،در بحث از پیشرفت تحصیلي بررسي ها نشانگر
آن است که در سال هاي دبستان دختران از پیشرفت تحصیلي بیشتري نسبت به پسران برخوردارند
 ،در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهي تفاوت کم و حتي در سال هاي اولیه برتري با دختران است
(گیدنز ،آرنات و همكارانش ) )8331،و با این همه ،نتایج تحقیقات جدیدتر در خصوص عملكرد
تحصیلي کماکان مؤید تفاوت هاي جنسیتي است ،واضح است یكي از دالیل رابطه تفاوت هاي
جنسیتي با موفقیت هاي تحصیلي در جامعه ایران جو فرهنگي حاکم بر خانواده هاوآزادي بیشتر
فرزند پسر در زمینه هاي مختلف تفریحي  ،روابط با دوستان خا رج از مدرسه  ،فعالیت در فضاي
مجازي و فعالیت هاي مستقل از خانواده باشد که خود باعث مي شود تمرکز کمتري براي برنامه
ریزي تحصیلي و آموزشي داشته باشند و از دالیل دیگرعدم تضمین آینده شغلي با مدرک تحصیلي
باعث شده انگیزه الزم براي تحصیل در نوجوانان کم رنگ شود که این نكته براي پسران که نیاز
بیشتري به تضمین امنیت شغلي دارند تاثیر گذارتر است این نتایج تاکید بر برنامه ریزي آموزشي
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ویژه و متفاوت در مدارس با توجه به تفاوتهاي جنسیتي داشته و به دنبال ان در دراز مدت سیستم
آموزشي بهره برداري بهتري خواهد داشت.
متغیر عزت نفس ،تفكیک کننده موفقیت و عدم موفقیت تحصیلي هست نتایج پزوهش با
نتایج پزوهشهاي فورتین؛ رویر؛ پات وین؛ مارکوت و همكاران ( ، ) 2444الكساندر و انت وایز (،)2444
زیمر گمبک و همكاران (  ، )2441دیوید جیفري ( ، )2487مریلنازا ( )2481وسیف اهلل زاده و
همكاران ( )8931همسو میباشد.
همانطور که نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد با عزت نفس باال میانگین معدل باالتري داشتند.
بنظر مي رسد موفقیت تحصیلي و عزت نفس داراي یک رابطه متقابل باشند یعني از طرفي داشتن
عزت نفس موجب موفقیت مي شود ،زیرا که خود باوري و تلقي مثبت از خویش در یادگیري و ایجاد
انگیزش براي تحصیل اثر مي گذارد و موجب موفقیت در تحصیل مي گردد .از طرف دیگر موفقیت
هاي تحصیلي و رسیدن به مدارج باال موجب ارتقاي عزت نفس مي شود .بطور کلي پیشرفت هاي
انسان در هر زمینه اي و تجربه موفقیت ،احساس خود باوري ،ارزشمندي و توانمندي در هر موردي
باعث افزایش عزت نفس در او مي شود اشخاصي که از عزت نفس بیشتري برخوردار هستند ،در
مقایسه با اشخاص با عزت نفس کم ،در برابر مسائل زندگي و مشكالت مقاومت بیشتري کرده و در
نتیجه احتمال موفقیتشان بیشتر است( .آلویز و همكاران  )2442،همه این موارد تاییدي است بر
این نكته که براي پیشگیري از افت تحصیلي و کنترل عدم موفقیت تحصیلي باید برنامه ریزي و
آموزش براي پرورش و شكوفایي عزت نفس فرزندان درخانواده و به دنبال آن دانش آموزان در مدارس
وجود داشته باشد و اگر هدف مدارس در درجه اول پرورش و آموزش شهرونداني با عزت نفس باال
باشد و در درجه دوم آموزش مهارت هاي تحصیلي براي جامعه مدني سودمند تر خواهد بود.
متغیر درگیری مدرسه ای (درگیري رفتاري،درگیري هیجاني و درگیري شناختي ) دانش
آموزان موفق و ناموفق را از هم تفكیک مي کند .پژوهش هاي انجام شده سازگار با نتایج پزوهش
حاضر است از جمله کورمن ( ،)2442فورتین و همكاران ( ،)2444فردریک و همكاران ( )2444نشان
دادند گزارش دانشآموزان از درگیري مدرسه اي در حد باالیي با دلبستگي به مدرسه و به طور متوسط
با ادراک از ارزش هاي مدرسه مرتبط بوده است .سیرین و روگرز – سیرین ( )2445نیز نشان داند
مؤلفه هاي درگیري مدرسه اي ،حتي بعد از کنترل متغیرها ي زمینه اي شامل؛ جنسیت ،پایه تحصیلي،
عملكرد شناختي دانش آموز و سطح تحصیل مادر مي تواند بخش معني داري از عملكرد تحصیلي را
پیشبیني کند .این موضوع نشان مي دهد که درگیري مدرسه اي دانشآموزان نقش مهمي در موفقیت
تحصیلي آنان داشته است .در تبیین نتایج این فرضیه باید بیان کرد عالوه بر نقشي که درگیري
مدرسه در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دبیرستاني بازي مي کند نقش در رفتارهاي بعدي عاطفي
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و شناختي صرف نظر از تحصیالت موجود دانش آموزان ،دارد موفقیت تحصیلي دانش آموزان محصول
بسیاري از عوامل است ،هر دو عوامل فردي و محتوایي ودانش اموزان بدون پشتیباني هاي قوي
خانوادها ،همسایه و دوستان و مدارس نمي تواند موفق شود (کایلر  )2441چشم انداز نظریه" رشد
و نمو مثبت جوانان" بر این مفهوم متمرکز است است که به منظور رشد جوانان  ،جوانان باید در
دارایي هاي زیست محیطي سرمایه گذاري کنند .همزمان ،بزرگساالني مانند والدین ،معلمان و مربیان
باید بر نقاط قوت جوانان تكیه کنند .با چنین پشتیباني زمینه اي ،جوانان دانش و مهارت الزم براي
تبدیل شدن به بزرگساالن سالم و مولد را بدست مي آورند(لرنر . )2445،
همچنان که نتایج هاموند و همكاران ()2447و یان و کاسوم ( )2441نیز نشان دادند درگیري
مدرسه اي (تحصیلي ،رفتاري و روان شناختي) بیش از عامل هاي دیگر ،میزان ترک تحصیل در
دبیرستان را پیش بیني مي کند چندین نقاط قوت الزم براي موفقیت در دوران نوجواني که جوانان
باید در انهارشد وتوسعه یابند شامل ارزیابي خود ،برنامه ریزي طوالني مدت ،استفاده از استراتژي
هاي یادگیري موثراست و اولویت بندي اهداف این مهارت ها همه کمک مي کنند به تعامل معقول
دانش آموزان در یادگیري خود و دستیابي به موفقیت هاي تحصیلي (کامبریا و ویفیلد. )2484،از
طریق تمرین این مهارت ها ،دانش آموزان مي توانند انهارا تبدیل به مهارت شناختي ،احساسي،
ویادگیري کرده و در نتیجه درگیري مدرسه اي مثبت که پیشرفت تحصیلي را پیش بیني مي
کند(زیمرمن و اسچانک)2448،
همچنان که لي و لرنر (  )2489و چیس( )2484با بررسي معیار سه جانبه درگیري مدرسه
اي نشان داد که یک معیار سه بخشي از مدرسه است که تعامل مثبت نمرات آزمون استاندارد را
پیش بیني میكندو این پیش بیني ها از یک پایه به پایه دیگر ادامه دارد .چندین نقاط قوت الزم براي
موفقیت در دوران نوجواني که جوانان باید در انهارشد وتوسعه یابند شامل ارزیابي خود ،برنامه ریزي
طوالني مدت ،استفاده از استراتژي هاي یادگیري موثراست و اولویت بندي اهداف ،این مهارت ها
همه به تعامل معقول دانش آموزان در یادگیري خود و دستیابي به موفقیت هاي تحصیلي کمک مي
کنند.
احتماال ،حداقل در ابتدا ،انگیزه هاي خارجي براي شروع درگیري مدرسه اي دانش اموزان
ممكن است بهترین باشد اگرچه داشتن روابط با همساالن در مدرسه ،نزد دانش آموزان ایراني مطلوب
تلقي مي شود ،اما روابط با همساالن در خارج از مدرسه براي بسیاري از دانش آموزان و خانواده هاي
آنان مطلوب تلقي نمي شود .به این ترتیب ،بهتر است با جدا کردن تعامل هاي درون و برون مدرسه
اي دانش آموزان با همساالن ،بررسي هاي دقیق تري در این زمینه انجام شود.
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از یافته هاي فوق مي توان اینگونه نتیجه گیري نمود که عوامل تعیین کننده موفقیت و عدم
موفقیت در این مطالعه ،متغیر هاي عزت نفس،درگیري مدرسه اي مي باشد .به عبارت دیگر،
متغیرهاي مذکور احتمال وجود موفقیت و عدم موفقیت تحصیلي را پیش بیني میكنند.وجود رابطه
مثبت و باال بین معدل افراد مورد پژوهش با رضایت دانش آموزان ازمیزان درگیري مدرسه اي و عزت
نفس آنان مي تواند راهنمایي براي کادر آموزشي مدارس باشدتا با نوآوري هایي در سازمان بندي و
اداره مدارس انگیزه دروني جوانان در تعامل با یكدیگرو در نتیجه درگیري تحصیلي و مدرسه اي را
افزایش داده وبدنبال آن موفقیت تحصیلي روز افزوني رامشاهده کرد .وا پیشنهاد مي شود تا در مواقع
بروز مشكالت از جمله افت تحصیلي به تفاوت هاي فردي دانش آموزان توجه بیشتري نمایند .دانش
آموزان داراي عزت نفس باال از موفقیت تحصیلي بیشتري برخوردار بودند .توجه به وضعیت عزت نفس
دانش آموزان و بكارگیري روشهایي که موجب تقویت عزت نفس مي شود مانند روش هاي تدریس
که دانش اموزان در ان فعال هستند و نحوه ارزشیابي معلم که باعث ایجاد خود پنداره منفي در
دانش اموز نیست و مشاوره یا کارگاه هایي که موجب ارتقاي عزت نفس دانش آموزان مي شود،
احتماالً در بهبود وضعیت تحصیلي نقش خواهد داشت.
اما تفسیر نتایج پژوهش با محدودیتهایي روبرو بود:
● ارزیابي عوامل فردي در پژوهش حاضر با استفاده ارزیابي دانش آموزان و یا خود ادراکات نسبت
به خود و محیط مدرسه است براي شناخت تفاوتها مي توان با افزودن ارزیابي معلم و والدین در
تحقیقات آینده بررسي شود.
● عوامل مختلفي که در عملكرد تحصیلي و تفاوت جنسیتي وجود داردبررسي نشده و ممكنه
برخي از عوامل اجتماعي یا عاطفي ،اختالفات جنسیتي را متاثر کنند ،و تحقیقات بیشتري بر
توضیح جنسیت باید متمرکز شود.
پیشنهادهای پژوهشي

 انجام تحقیقات تاییدي در مورد اهمیت مشارکت دانش آموزان در زمینه یادگیري و ارتباطي که
دانش آموزان دارند با زمینه آموزشي خود ،از جمله ارتباطات رفتاري ،احساسي و شناختي
● سیاست گذاران آموزشي و کارکنان مدرسه باید نواوریهایي براي ترویج مدرسه پیشرفته تر را توسعه
دهند چون تعامل(تعامل رفتاري) قوي ترین پیش بیني کننده روابط متقابل بین درگیري مدرسه
اي و موفقیت تحصیلي است.
● هدف سیاست گزاران و برنامه ریزان اموزشي در نواوریها تاکیدبرجنبه هاي احساسي و شناختي
درگیري مدرسه اي دانش آموزان دبیرستاني باشد.
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 فرهنگي و عاطفي، مرتبط با شرایط اجتماعي،● انجام پژوهش هاي جامع تر در راستاي عوامل دیگر
.جامعه ایران که با موفقیت تحصیلي در ارتباط مستقیم هستند
در پژوهش هاي آتي اطالعات کامل دموگرافیک( جمعیت شناختي)از آزمودني ها گرفته شود
. تا بر میزان اعتبار یافته ها افزوده شود
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