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  چکیده

به همین . تحصیلی در عملکرد تحصیلی است ۀهدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشین

گیري تصادفی انتخاب دانشجو به روش نمونه 522هاي شهر تهران، منظور از میان دانشجویان دانشگاه

پرسشنامه  و ) 1999(فام وتیلور ) EPT(پرسشنامه عملکرد تحصیلی ن مقالهدر ای ابزار پژوهش. شدند

همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان شاخص پیشینه . است نفس آیزنکعزت

معنادار و ۀرابط: نشان داد که SPSSها با استفاده از نرم افزار تحلیل آماري داده. تحصیلی استفاده شد

 همچنینعملکرد تحصیلی وجود دارد؛ تحصیلی و ۀپیشین ونفس وعملکرد تحصیلی زتمنفی بین ع

وجود رابطه  تأثیرگذار نیست وتحصیلی با عملکرد تحصیلی،  ۀپیشیننفس وجنسیت در رابطه بین عزت

  .شد تأییدي عملکرد تحصیلی هامقیاسزیرنفس وبین عزت معنادار

  . لی، عملکردتحصیلی، جنسیتنفس، پیشینه تحصیعزت: ژگان کلیدياو
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مقدمه

یا سهم و  گذاردمی تأثیراینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان 

هاي مورد عالقه پژوهشگران بوده ل چه اندازه است، همواره از حیطهمشارکت هر عام

بوساتو و همکاران. است
١

معتقدند که تبیین عملکرد تحصیلی، یکی از ) 2000(

اي مجموعه به طور قطع. شناسان تربیتی بوده استضوعات محوري مورد عالقه روانمو

از عوامل فردي و محیطی یا عوامل شناختی و غیر شناختی بر پیشرفت تحصیلی 

این  آوري و تحلیل همۀالبته در هیچ پژوهشی امکان جمع ؛گذاردمی تأثیردانشجو 

یر پیشرفت تحصیلی چند بعدي است و متغیرها درکنار هم وجود ندارد و همچنین متغ

هاي حاصل از و یافته هاپژوهشگسترش . پذیردمی تأثیراز عوامل متعدد و بیشماري 

انگاري براي تبیین پیشرفت ساده، هر گونه تفکر مبتنی برآنها در سطح آموزش عالی

  ).1383ی، واسانی و درانل(کندتحصیلی را نفی می

هاي اصلی دانشجو به عنوان یکی از عاملنفسعزتپیشرفت تحصیلی،  زمینۀدر 

دهد وقرار  تأثیرتواند پیشرفت تحصیلی را تحت است که میشخصیتیيهاویژگی

. نیز بتوان در موضوع پیشرفت دخیل دانستراجنسیتیيهاتفاوتحدوديتاشاید

عبارتی،به ؛استبودنارزشمنداحساسوخودبهنسبتفردرضایتنفسعزت

خودکنند، چقدر میفکرچگونهخودبهنسبتافرادکهآن استنفسعزتازمنظور

واجتماعیلحاظبهخصوصه ب هستند؛راضیاز عملکردشانودارنددوسترا

با» آلایدهخود«نزدیکیوهماهنگیمیزانوکنندمیاحساسچگونهراخودتحصیلی

است وانساندربنیادينیازنفس یکعزتدر واقع، .استچقدرناآن»واقعیخود«

هیچانسانبرايو استزندگیجادةدراوحرکتموتورانسان وروانستونومحور

  .خویش نیستنفساموراو درداوريازتر مهمارزشیحکم

عزت نفس صورت گرفته  ةبارترین مطالعات درفشرده 1965تا  1959هاي در سال

پیشرفتکهرسدمینظربه،طرفیاز).1373می نسب، ؛ اسال1376بیابانگرد، (است 

عزتداشتنطرفیکازیعنیباشند؛ متقابلايرابطهداراينفسعزتوتحصیلی

                                                                                                                
1. Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., & Hamaker
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خویشتنازمثبتتلقیوکه خودباوريزیرا شود؛میتحصیلیپیشرفتموجبنفس

یلیتحصپیشرفتموجبوگذاردمیاثرتحصیلبرايانگیزشایجادویادگیريدر

آموزش، کارباال درمدارجبهرسیدنوتحصیلیهاي موفقیتدیگر،طرفاز .شودمی

زمینه،هردرانسانهاي پیشرفتطورکلی،به .شودمینفسعزتارتقايموجب

موردي، باعثهردرتوانمنديواندیشمنديوخودباورياحساسموفقیت،ۀتجرب

  .شودمیاودرنفسعزتافزایش

طوربهدانشجویان یاآموزان ودانشتواناییسطحآموزشی، افزایشنظامهرهدف

تحصیلیهدف، عملکرداینتحققعدمیاتحققشاخص.استخودنامخاطبکلی

یادگیرندگان
1

پیشرفتجملهازمتعدديهاي زیرمجموعهشاملتحصیلیعملکرد .است

تحصیلی
2

يخودکارامد، 
3

پیشرفت، انگیزة
4

اضطراب مطالعه و یا کاهشرايبالزم، انگیزة

کشور بههرپرورشوآموزشامروزه نظام). 1383درتاج،ازنقل؛ به1999تیلور، (است 

و پیشرفتآن عملکردتبعبهوفرایند یادگیري، یاددهیمؤثر برعواملشناساییدنبال

رهايراهکانظر ومورداهدافتعالیورشدبراينتیجه،دراست وفراگیرانتحصیلی

نفسعزت .دارد برمیگامآنهابهرسیدن
5

درکهاستمفاهیمیهم ازپیشرفتانگیزةو

موضوع درایناست؛ اگرچهبودهپژوهشگرانوشناسانروانتوجهمورداخیردهۀچند

هزاراندر .خورد میچشمبهنیزپرورشوآموزشکهنفیلسوفانودانشمندانمباحث

ها افسانهوها داستانوشاعرانوفیلسوفانهاي تاریخی، دیدگاههایی گذشته، گزارشسال

راکارکردهایشتمامبداند وخوبراخودشکهداردانسان نیازاست کهاینبرگواه

دیدگاهشناسان اینروانازبسیارينیزگذشتهسالصددر .دهدجلوهمنطقیواخالقی

؛ هورناي، 1953آلپورت،؛1937آدلر، (است ندنیازمنفسعزتبهانسانکهاند پذیرفتهرا

روندوقضاوت، نگرشنفس درعزت .)1376از بیابانگرد، نقل، به1970؛ مزلو، 1937

آلپورت، (کند  میفرقآن، تأثیراتشمیزانبهبستهگذارد ومیچشمگیريزندگی اثر

  .)1387، به نقل از قنبري،1953؛ سالیوان، 1959؛ راجرز، 1973

                                                                                                                
1. Educational performance
2. Educational achievement
3. Self- efficacy
4. Motivational achievement
5. Self-esteem
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مجازند که آن را به نحو  معه ما مردان داراي عزت نفس باالظر جنسیتی، در جااز ن

براي  طور همین. تر از زنان داراي عزت نفس باال ابراز کنندبسیار آشکارتر و فراوان

شود؛ هاي بسیار اندکی براي ابراز مستقیم عزت نفس باال داده میفرصتکودکان نیز 

رود که عزت از زن حاضر انتظار می. از نظر دور داشتالبته عامل زمان را نیز نباید 

  ).1388پور احسان، (نفس باالتري نسبت به زن صد سال قبل داشته باشد 

مارکوس و همکاران
1

هایی معتقدند که زنان گرایش به داشتن طرحواره) 1992(

د دیگر هایی در مورد ارتباط با افرادر چنین طرحواره. جمعی و ارتباطی براي خود دارند

هاي آنان دیگران قسمتی از خود و در در طرحواره. به ویژه افراد مهم احساساتی هستند

در مقابل، احتمال بیشتري است که مردان . شوندهاي خود گنجانده میطرحواره

صرفنظر از منبع تفاوت اگر . هاي فردي و مستقل خودمختار داشته باشندطرحواره

تفاوت داشته باشد، باید انتظار داشت که عزت نفس آنان  هاي خود زنان و مردانطرحواره

و داشتن احساس خوبی در  براي مردان قسمتی از ارزیابی مثبت از خود. نیز متفاوت باشد

یعنی استقالل،  است؛مورد خودشان، ناشی از برآورد ساخت اهداف متناسب با جنس 

یابی زنان نیز ناشی از خودمختاري، جدایی و بهتر از دیگران بودن و قسمتی از ارز

از این دیدگاه، . شودحساس بودن، داشتن ارتباط و کامالً از وابستگی به دیگران ناشی می

تفاوت مردان با عزت نفس باال با مردان داراي عزت نفس پایین، میزان استقالل، جدایی و 

یین فردیت یافتن است و تفاوت زنان داراي عزت نفس باال و زنان داراي عزت نفس پا

  ).1388پوراحسان، (در میزان پیوند و داشتن ارتباط با دیگران است 

عزت نفس را به عنوان ) 2010، به نقل از لئون و ماتیوس، 2001(کراگر و ولف 

، و به منظور بررسی عزت نفس به هر دو هاي شخص از خودارزشی معرفیداوري

به عنوان مثال، . ردندصفت و حالت، یک الگوي عزت نفس یکپارچه را ارائه ک: صورت

در حالی ؛صفت عزت نفس یکپارچه به نحوه ارزیابی کل خویشتن یک فرد اشاره دارد

ن ارزشیابی احساسات فرد در یک زمان معی از جانبکه حالت عزت نفس یکپارچه 

منظور برآوردن معیارهاي  به ها پیش، موفق بودن دربرداشتن تواناییاز مدت. شودمی

                                                                                                                
1. Markos et al.
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عزت نفس، نقش مهمی در دستیابی به . رزیابی مثبت تعریف شده استمهم یا دریافت ا

اي بالقوه تأثیرهاي فرد تواند بر یادگیري و فعالیتعزت نفس می. موفقیت بر عهده دارد

مطالعاتی که در مورد رابطۀ بین عزت نفس و وضعیت تحصیلی تا به حال . داشته باشد

دهند بین حالی که برخی از آنان نشان می در. اندهمگی همسو نبوده ،انجام گرفته است

زارع وهمکاران، (عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد

اي با این ایده و حتی مطالعه اندکردهبرخی دیگر همبستگی ضعیفی را گزارش ). 1386

ک، ویکلین واتنی(موافق نیست ،که عزت نفس اثري مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دارد

 تأثیراي که به منظور بررسی در مطالعه). 1386؛ به نقل از زارع وهمکاران، 2006

گروه از دانشجویان دانشجو انجام گرفت به یک  64پیشرفت تحصیلی بر عزت نفس 

تر از نمرة واقعی اعالم نمره پایین 10در آزمون اعالم شد و به گروهی  نانمرة واقعی آن

که عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با یکدیگر ارتباط نتایج مطالعه نشان داد . شد

اي در ایران نیز بین عزت نفس و پیشرفت مطالعه). 2000روز و بروو،(مستقیمی دارند 

ن معتقدند ابرخی متخصص). 1377پورشافعی، (و مثبتی نشان داد  معنادارتحصیلی رابطۀ 

احساس خوبی  زیرا اگر فرد ؛که عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطۀ ضعیفی دارد

در حالی که  ؛زیادي بر پیشرفت تحصیلی او ندارد تأثیر،نسبت به خود داشته باشد

کنند که این اعتماد به نفس و احساس خوب بودن منجر به تالش بیشتر گروهی بیان می

نظران صاحب). 2000روز و بروو،(شودمیبراي رسیدن به استاندارد باالتر و پیشرفت 

گویند عزت نفس متوسط یا و می ندم این دو را مورد تردید قرار داددیگر رابطۀ مستقی

 تأثیراما عزت نفس پایین  ،ردي بر عملکرد تحصیلی ندامعنادارمهم و  تأثیر،باال

ي هاپژوهشدر ).  1377طادي،(اي بر پشتکار و اعتماد عملکرد تحصیلی داردبازدارنده

براکنر و فرانکل ،کرنیس
١

عزت نفس و تصور فرد از  ۀوسویهمبستگی د) 1989(

احساس ضعف و  ،شد؛ بدین سان که اگر عزت نفس کاهش یابد تأییدتوانایی خود، 

فرد احساس توانمندي و  ،با افزایش عزت نفس ،آید و بر عکسناتوانی در فرد پدید می

هاي مثبتی همچون افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش کند و دگرگونیارزشمندي می

                                                                                                                
1. Kernis, Brockner, & Frankel



آموزشیهاي پژوهش در نظام      114

گرایش به  ،بلند همت بودن ،اعتماد به نفس داشتن ،دستیابی به موفقیتتالش براي 

هاي آینده در بینی مثبت موفقیتلذت بردن از پیوند با دیگران و پیش ،بیشتر سالم بودن

در کنار اهمیت  ،وجود نتایج متناقض در مطالعات). 1384،بیابانگرد(شودمیاو پدیدار 

ي بیشتر هاپژوهشلزوم انجام  ،بر فرد و جامعهموضوع پیشرفت تحصیلی و اثرات آن 

  .کندمیتأییدرا 

 پیشینۀ مطالعه نقش عزت نفس،بررسی و«در این راستا، هدف از این پژوهش 

این پژوهش در پی پاسخ دادن به  .است »جنسیت در عملکرد تحصیلیتحصیلی و

  :ي زیر استهاسؤال

هاي دولتی شهر یان دانشگاهعملکرد تحصیلی در دانشجوآیا بین عزت نفس و. 1

  تهران رابطه وجود دارد؟

هاي دولتی عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاهتحصیلی و ۀآیا بین پیشین. 2

  شهر تهران رابطه وجود دارد؟

عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحصیلی با ۀپیشینآیا بین عزت نفس و. 3

  أثیرگذار است؟ي دولتی شهر تهران، متغیر جنسیت تهادانشگاه

ات تأثیري، خودکارامد(هاي عملکرد تحصیلیمقیاسنفس و زیر بین عزتآیا. 4

هاي دولتی در دانشجویان دانشگاه) ریزي، فقدان کنترل پیامد، انگیزشهیجانی، برنامه

  شهر تهران رابطه وجود دارد؟

  پژوهشروش

تحقیقات  نظر روش پژوهش، از نوعزپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي وا

دانشجویان مقطع کارشناسی  ۀجامعۀ آماري پژوهش حاضر شامل کلی. همبستگی است

هاي در یکی از رشته بوده است که 1389-90هاي دولتی در سال تحصیلی دانشگاه

نمونۀ آماري پژوهش حاضر  .اندها مشغول به تحصیل بودهتحصیلی این دانشگاه

گیري بدین شیوة نمونه. ي تهران بوده استهاشامل تعدادي از دانشجویان دانشگاه

هاي تهران تعدادي به صورت تصادفی صورت بوده است که ابتدا از بین دانشگاه

ی، صنعتی شریف، صنعتی ئطباطباهاي عالمهدانشگاه ،در این مرحله. انتخاب شدند

در مرحلۀ بعدي از بین . امیرکبیر و دانشگاه تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند
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هاي مختلف به صورت در دسترس هاي مذکور تعدادي از دانشجویان از رشتهدانشگاه

الزم به ذکر است حجم . شد ءهاي مذکور براي آنها اجراانتخاب شدند و پرسشنامه

ي عودت داده هاپرسشنامهنفر در نظر گرفته شد که از میان  600مورد مطالعه  ۀنمون

 522مورد مطالعه برابر با ۀو به نوعی حجم نمونپرسشنامه معتبر وجود داشته  522شده 

  .نفر بوده که از کفایت الزم برخوردار بوده است

است که پیشینترمدردانشجونمراتپژوهش، میانگینایندرتحصیلیپیشرفت

  .تحصیلی دانشجویان در این مطالعه به کار گرفته شده است ۀبه عنوان پیشین

ي فام و هاپژوهشن آزمون برداشتی است از ای: آزمون عملکرد تحصیلی درتاج

براي جامعۀ ایران ساخته شده است و داراي ) 1383(درتاج  از جانبکه ) 1999(تیلور 

برابر ) نباخوآلفاي کر(میزان پایایی این آزمون از روش همسانی درونی . استسؤال48

وایی سازه روایی این آزمون از طریق دو روش روایی محتوا و ر. آمد به دست74/0

: اند ازها به ترتیب عبارتمیزان پایایی هر کدام از حیطه). 1383درتاج، (شدارزیابی 

؛ عامل )93/0ات هیجانی برابر تأثیر(؛ عامل دوم )92/0ي برابر خودکارامد(عامل اول 

و عامل ) 64/0فقدان کنترل پیامد برابر (؛ عامل چهارم )73/0ریزي برابر برنامه(سوم 

در این پژوهش نیز ها مقیاسمیزان پایایی هریک از خرده ). 72/0یزش برابر انگ(پنجم 

، فقدان 91/0ریزي ، برنامه72/0ات هیجانی تأثیر، 89/0ي خودکارامد:برابر است با

گذاري آزمون عملکرد تحصیلی از مقیاس براي نمره.81/0، انگیزش76/0کنترل پیامد

  .استه داراي نمرات صفر تا چهار ک شودمیاي استفاده لیکرت پنج گزینه

هاي براي بررسی شخصیت، کوشش) 1976(آیزنک : آزمون عزت نفس آیزنک

هاي گوناگونی دربارة هاي وي پرسشنامهحاصل کوشش. فراوانی به عمل آورده است

هاي عمده از عوامل آیزنک کوشیده است یکی از مؤلفه. ابعاد مختلف شخصیت است

مربوط به زمینۀ کلی سنخ استواري سازگاري در برابر  شکل دهندة شخصیت را که

استواري سازگاري از صفاتی چون عزت نفس، . کندنااستواري هیجانی است بررسی 

خوشی، آرامش؛ و نااستواري هیجانی از صفاتی چون احساس حقارت، افسردگی، 

ي هاي سنخ استواري سازگاري نااستواراز پرسش سؤال30. نگرانی تشکیل شده است

. هیجانی مربوط به عزت نفس است که در مقابل احساس حقارت قرار گرفته است
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 شد، با جواب آري یا خیر پاسخ دهد؛باید تا حد امکان بکوسؤالآزمودنی در مقابل هر 

گزیند و عالمت در صورتی که واقعاً برایش امکان نداشته باشد، گزینۀ میانه را بر می

  . کندرا انتخاب می) ؟(سؤال

. باخ محاسبه شده استژوهش حاضر از طریق ضریب آلفاي کرونمیزان پایایی در پ

هاي عملکرد تحصیلی و عزت نفس، ضریب پس از اجراي پرسشنامه ،بدین ترتیب

ها جداگانه محاسبه شد که نتایج کامل آن در جداول زیر ارائه شده پایایی پرسشنامه

ی پرسشنامه نهایی نشان داد که ضریب نتایج حاصل از بررسی پایای ،به طور کلی. است

و براي  70/0آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پرسشنامه عملکرد تحصیلی برابر با 

  .گزارش شده است 83/0پرسشنامه عزت نفس برابر با 

  هایافته

ي توصیفی هاشاخصشناختی دانشجویان و هاي جمعیتویژگیدر این قسمت 

که نتایج آنها در جداول  گرفتمورد بررسی قرار  متغیرهاي وابسته پژوهش به ترتیب

  :شودمیزیر مالحظه 

  انیدانشجوسنیفیتوصيهاشاخص)2(جدول

حداکثرحداقلتعدادمتغیر

  چارك

اول

  چارك

سوم

واریانسمیانگینمیانه

  انحراف

استاندارد

  خطاي

استاندارد

52218.0030.0020.0023.0021.0021.765.602.370.10سن

کننده در حداقل و حداکثر سن دانشجویان شرکت شودمیکه مالحظه  طورهمان 

همچنین بر اساس جدول فوق، میانگین و . سال است 30و  18پژوهش به ترتیب برابر 

  .سال است 37/2و  76/21انحراف معیار سن دانشجویان به ترتیب برابر 

  



117  ...تحصیلی ۀتبیین نقش عزت نفس و پیشین

  انیدانشجولیتحصمحلدانشگاهدرصدویفراوانعیتوز)3(جدول 

درصد تراکمیدرصدفراوانی تراکمیفراوانیدانشگاه

14014026.7226.72طباطبائیعالمه 

18232234.7361.45صنعتی امیرکبیر

12845024.4385.88تهران

7352313.9399.81صنعتی شریف

15240.19100.00بدون پاسخ

  

صد از دانشجویان نمونه پژوهش در در 72/26دهدمینتایج جدول فوق نشان 

درصد در  43/24درصد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  73/34، طباطبائیدانشگاه عالمه 

       .انددرصد در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل بوده 93/13دانشگاه تهران و 

  انیدانشجوتیجنسدرصدویفراوان)4(جدول 

درصد تراکمیرصددفراوانی تراکمیفراوانیجنسیت

23723745.2345.23مرد

28752454.77100.00زن

  

 23/45که از بین افراد نمونه پژوهش،  دهدمیآمده در جدول باال نشان  به دستنتایج 

  .انددرصد بقیه را زنان تشکیل داده 77/54درصد را مردان و 

  انیدانشجوتیجنسولیتحصمحلدانشگاهدرصدویفراوانیتوافقجدول)5(جدول

هاشاخصجنسیت

عالمه 

طباطبائی

صنعتی 

امیرکبیر

تهران

صنعتی 

شریف

جمع کل 

ردیف

  مرد

391125432237فراوانی

%45.32%6.12%10.33%21.41%7.46درصد کل

  زن

101707441286فراوانی

%54.68%7.84%14.15%13.38%19.31درصد کل

  کل

14018212873523فراوانی

%13.96%24.47%34.80%26.77جمع کل ستون
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هاي اجرا شده در پرسشنامه دهد،میکه جدول توافقی باال نشان  طور همان

و تهران در بین دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد  طباطبائیهاي عالمه دانشگاه

و این  استان بیش از زنان هاي مرداست و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعداد پرسشنامه

  .هاي مذکور هماهنگی داردامر با ترکیب جنسیتی دانشگاه

  :تحصیلی دانشجویان ارائه شده است ۀهاي توصیفی مربوط به پیشیندر جدول زیر شاخص

  انیدانشجو) معدل(یلیتحصۀنیشیپیفیتوصيهاشاخص)6(جدول 

حداکثرحداقلتعدادپیشینه تحصیلی

  چارك

اول

  چارك

سوم

واریانسمیانگینمیانه

  انحراف

استاندارد

  خطاي

استاندارد

52211.0019.9015.5018.0017.0016.473.861.960.09معدل

  

شده در جدول باال میانگین و انحراف استاندارد معدل بر اساس اطالعات گزارش

به ترتیب  ،دانشجویان که در این پژوهش مالك پیشرفت تحصیلی آنها قرار گرفته است

.     ارقام مذکور به خوبی در نمودار قابل مشاهده است. است 96/1و  47/16برابر 

  انیدانشجونفسعزتیفیتوصيهاشاخص)7(جدول 

حداکثرحداقلتعدادمتغیر

  چارك

اول

  چارك

سوم

واریانسمیانگینمیانه

  انحراف

استاندارد

  خطاي

استاندارد

5243.0030.0014.0023.0018.0018.5032.765.720.25عزت نفس

شده در جدول باال میانگین و انحراف استاندارد عزت نفس بر اساس نتایج گزارش

گیري، با توجه به اینکه در این ابزار اندازه. است 72/5و  50/18دانشجویان به ترتیب برابر 

کلی چنین  توان به طوربه عنوان میانگین عزت نفس معرفی شده است، می 21نمرة 

  .تر از میزان متوسط بوده استگیري کرد که میانگین عزت نفس دانشجویان پاییننتیجه
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  آنيهامقیاسخردهوانیدانشجویلیتحصعملکردابزاریفیتوصيهاشاخص)8(جدول

حداکثرحداقلتعدادخرده مقیاس

  چارك

اول

  چارك

سوم

واریانسمیانگینمیانه

  انحراف

استاندارد

  خطاي

استاندارد

5240.723.001.832.302.062.080.120.350.02يخودکارامد

5240.003.581.082.081.541.560.500.710.03تأثیرات هیجانی

5240.003.501.602.202.001.930.280.530.02ریزيبرنامه

5240.004.001.002.331.671.670.670.820.04فقدان کنترل پیامد

5240.003.801.602.201.801.900.340.580.03انگیزش

5240.942.861.612.031.821.830.100.320.01عملکرد تحصیلی

  

، میانگین و انحراف استاندارد عملکرد شودمیکه در جدول باال مشاهده  طورهمان

ي گزارش هاشاخصهمچنین . است 32/0و  83/1تحصیلی دانشجویان به ترتیب برابر 

ات تأثیرمقیاس ي عملکرد تحصیلی گویاي آن است که خردههامقیاسشده براي خرده

داراي باالترین  يخودکارامدمقیاسو خرده) 56/1(هیجانی داراي کمترین میانگین 

  .است) 08/2(میانگین 

  معناداري همراه میزان همبستگی عملکرد تحصیلی دانشجویان با عزت نفس و آزمون) 9(جدول 

شیبثابتتعدادr()r²(TP(  گروهمتغیر

 ۀپیشین

تحصیلی

عملکرد 

تحصیلی

0.01-1.920.065222.05-0.080.01-  کل

0.02-1.890.062362.16-0.120.01-پسر

0.01-0.770.442861.95-0.050.00-دختر

عزت 

نفس

52210.750.47*0.160.033.730.00  کل

2364.960.82*0.280.084.380.00پسر

0.060.000.960.3428615.600.17دختر

عملکرد 

تحصیلی

عزت 

نفس

4.86-52427.38*6.50.00-0.2740.075-  کل

6.04-23629.70*5.530.00-0.340.12-پسر

3.94-28625.51*3.850.00-0.220.05-دختر

  درصد 99ادار در سطح معن* 

تحصیلی دانشجو با  ۀهمبستگی پیشینشود، مینتایجی که در جدول باال مشاهده 
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و  -08/0برابر است با  ،است که به ترتیب شدهعملکرد تحصیلی و عزت نفس گزارش 

بر همین اساس ضرایب تبیین عملکرد تحصیلی و عزت نفس به ترتیب برابر . 16/0

آزمون معناداري این دو ضریب . ت که بسیار ناچیز استگزارش شده اس 03/0و  01/0

تحصیلی دانشجو  ۀنشان از آن دارد که همبستگی پیشین tهمبستگی با استفاده از آزمون 

درصد معنادار نیست ولی ضریب همبستگی  95و عملکرد تحصیلی در سطح اطمینان 

. ر استدرصد معنادا 99تحصیلی دانشجو و عزت نفس در سطح اطمینان  ۀپیشین

گزارش شده که در  -274/0ضریب همبستگی عملکرد تحصیلی و عزت نفس نیز برابر 

  .درصد معنادار است 99سطح اطمینان 
  

ي عملکرد تحصیلی و آزمون هامقیاسمیزان همبستکی عزت نفس با خرده )10(جدول 

  معناداري همراه

)r()r²(TPشیبثابتتعداد

عزت نفس

0.190.044.470.000يخودکارامد
*

52411.943.16

10.630.000-0.420.18-تأثیرات هیجانی
*

52423.83-3.41

0.080.011.780.07552416.890.83ریزيبرنامه

6.310.000-0.270.07-فقدان کنترل پیامد
*

52421.59-1.86

0.58-1.360.17652419.60-0.060.00-انگیزش

  درصد 99ار در  سطح معناد*    

هاي نفس با خرده مقیاسبراساس نتایج به دست آمده جدول فوق، همبستگی عزت

ریزي، فقدان کنترل پیامد، ي، تأثیرات هیجانی، برنامهخودکارامد(عملکرد تحصیلی

، بوده و ضرایب تبیین آنها نیز به - 06/0، 27/0، 08/0، - 42/0، 89/0به ترتیب ) انگیزش

. ، است که همگی ضرایب تبیین ناچیزي هستند00/0، 07/0، 01/0، 18/0، 04/0ترتیب 

نفس، براساس نتایج به دست ریزي و انگیزش با عزتمقیاس برنامهخردههمبستگی دو

درصد معنادار نبوده، ولی همبستگی سه  95آمده از جامعۀ آماري این پژوهش در سطح 

درصد  99ان کنترل پیامد در سطح ي، تأثیرات هیجانی و فقدخودکارامدمقیاس خرده

  . معنادار است

به عنوان (تحصیلی  ۀدر پایان براي بررسی این مطلب که آیا عزت نفس و پیشین
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یا متغیر  ۀبه عنوان متغیر وابست(بر عملکرد تحصیلی ) متغیرهاي مستقل یا پیش بین

ی اثر دارند از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور آزمون بررس تأثیر) مالك

عملکرد (بر متغیر مالك ) تحصیلی ۀعزت نفس و پیشین(بین مزمان متغیرهاي پیشه

الزم به یادآوري است که در تحلیل رگرسیون تک . استفاده شده است) تحصیلی

متغیري اثر هر یک از متغیرهاي پیش بین با فرض ثابت بودن اثر سایر متغیرهاي دیگر 

  : شودمشاهده میگیرد که نتایج آن در جدول زیرسی قرار میبر متغیر مالك مورد برر

متغیرهاي پیش بین با عملکرد تحصیلی بینرگرسیون چندگانه )11(لجدو
1

  

ضریب همبستگی 

چندگانه

ضریب تبیین 

چندگانه

ضریب تبیین 

تعدیل شده

F(3,518)معناداري

خطاي استاندارد 

برآورد

0.2800.0780.07314.770.0010.31مقدار

  

که در جدول فوق نشان داده شده است، ضریب همبستگی چندگانه بین  طورهمان 

و  Fاست که با توجه به مقدار  280/0تحصیلی و عملکرد برابر  ۀعزت نفس و پیشین

!(درصد  99سطح خطاي محاسبه شده در سطح اطمینان  !/!= (دار استمعنی .

 8شود که نزدیک به بدین ترتیب مشخص می. است 078/0ضریب تبیین نیز  برابر 

بدیهی است سایر . استتحصیلی  ۀدرصد عملکرد تحصیلی متأثر از عزت نفس و پیشین

درصد تغییرات عملکرد تحصیلی ناشی از خطا و متغیرهایی است که محقق اندازه 

  . نگرفته است

رسی اثر همزمان در جدول زیر نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور آزمون بر

نتایج تحلیل . ارائه شده است) عملکرد تحصیلی(متغیرهاي پیش بین بر متغیر مالك 

  :در جدول زیر نشان داده شده است Enterرگرسیون گام به گام به روش 

  

                                                                                                                

 Bسطح خطا،  pآزمون اعتبار ضریب همبستگی،  Fیین، بضریب تR²ضریب همبستگی،  Rدر این جدول .1

خط  داري شیب و عرض از مبداءآزمون معنی tشیب استاندارد شده خط رگرسیون و  Betaشیب خط رگرسیون، 

  .استرگرسیون 
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  همزمانرگرسیون چندگانه گام به گام به روش )12(جدول 

اثر

  ضریب استاندارد

)بتا(رگرسیون  

خطاي 

ااستاندارد بت

ضریب 

  غیراستاندارد

رگرسیون 

  خطاي

استاندارد  

)B(

t(519)

  سطح 

معناداري

2.200.1316.580.000عرض از مبدأ

0.890.372-0.010.01-0.040.04-تحصیلی ۀپیشین

0.010.040.010.030.230.820  جنسیت

6.350.000-0.020.00-0.270.04-عزت نفس

  

شده در باال مشخص است که گرچه ضریب همبستگی رشبر اساس نتایج گزا

دار است ولی در بررسی ضرایب رگرسیونی مشخص چندگانه محاسبه شده معنی

شده درخصوص عزت نفس، در سطح شود که فقط ضریب رگرسیونی محاسبهمی

!(درصد  99اطمینان  !/!=( پیشینه  دار است و ضرایب رگرسیونی مربوط بهمعنی

دار محاسبه شده در این سطح اطمینان معنی tتحصیلی و عامل جنسیت با توجه به 

به عنوان  ،با توجه به نتیجه جدول باال عامل جنسیت نتوانسته است ،در واقع. باشدنمی

تحصیلی با عملکرد  ۀکننده رابطه بین متغیرهاي عزت نفس و پیشینمتغیر تعدیل

مذکور در دانشجویان زن و مرد  ۀرابط ،د؛ بدین ترتیبتحصیلی را دستخوش تغییر کن

  .داراي تفاوت معناداري نیست

  گیرينتیجه

بین عزت نفس و ،) 9جدول (این پژوهش جامعۀ آماريآمده از  به دستبراساس نتایج 

البته جاي تعجب دارد . ي وجود داردمعنادار عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و

هاي این یکی از تبیین. آمده است به دستبه صورت منفی  که چرا این همبستگی

تواند به این موضوع برگردد که رابطۀ بین استاد و دانشجو ضریب همبستگی منفی می

در دانشگاه به طور معمول این گونه است که عزت نفس باالي دانشجو عمدتاً موجب 

ضوعات تدریس شده و گاهی دانشجو خود را در مو شودمیتنش بین استاد و دانشجو 

ر پایان ترم از نظر تا د شودمیاي پندارد و این امر مقدمهدر کالس باالتر از استاد می

براي مقایسه ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و . مهري استاد قرار بگیردمورد کم ةنمر
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ها وفرهنگها، خردهها، فرهنگعزت نفس در جوامع مختلف، باید به اختالف قومیت

، به نقل از زارع 2006(ویکلین. صیلی فراگیران مورد مطالعه نیز توجه داشتمقطع تح

هاي این موضوع را طور وسیع چالشه تحلیل خود، بدر مطالعۀ فرا .)1386همکاران،و

طور متوسط ه مریکا ببه طور مثال، با وجود اینکه سیاه پوستان ا. است کردهبررسی 

نفس باالتري نسبت به سفید پوستان ي عزتپیشرفت تحصیلی کمتري دارند، اما دارا

پیشرفت تحصیلی در مدارس نفس ودیگر اینکه همبستگی بین عزت. هستند

افزایش، اما در کالج به  r=21/0و در دبیرستان  r=15/0، در راهنمایی r=16/0ابتدایی

09/0=r  د کنمی تأییداریکسون را  ۀاین مطلب، نظری گیردمیکاهش یافته بود و نتیجه

. دهدمیکه پیشرفت تحصیلی براي سنین پایین مهم اما در بالغین وزن خود را از دست 

این مطالعه ممکن است انعکاسی از تورش یا اختالف بین در نهایت، نتیجه حاصل از

، به نقل از 1968(الزم به ذکر است که پتیبوم و همکاران. نیز باشد هافرهنگ

، ماروگاما و )2003(همکارانبامیستر و ،)2009(، نادري و همکاران)1370بیابانگرد،

عدم رابطه بین ) 1389(همکارانتمنایی و، )1381، به نقل از مفتاح، 1988(همکاران

  .اندپیشرفت تحصیلی را گزارش کردهنفس وعزت

 ۀمنفی بین پیشین ۀهمچنین رابط،)9جدول(دوم پژوهش براساس  سؤالدر پاسخ به 

یعنی هرچه پیشینه  در دانشجویان به دست آمده است؛ لیعملکرد تحصیتحصیلی و

تري را نشان داده است و بالعکسباالتر بوده عملکرد تحصیلی پایینتحصیلی دانشجو 

هاي این به عبارت بهتر، اگرچه یافته. استنکرده  ، معناداري آن را تأییدtولی آزمون

دار است اما به دلیل معنانشان داده منفی بین این دو متغیر را  ۀپژوهش، وجود رابط

از آنجا که در غالب . طلبدي بیشتري در این رابطه را میهاپژوهشنبودن، لزوم 

در هر اند، وعملکرد تحصیلی قائل نشدهشده تفاوتی بین پیشینه وهاي انجامپژوهش

پژوهشی با انجام  ،پیشین، دو مورد میانگین نمرات دانشجو مالك عمل قرارگرفته است

.پژوهشگر یافت نشد از جانبEPTۀمپرسشنا

تحصیلی  ۀپیشینهاي عزت نفس وبین متغیر )12(و ) 11(هاي جدولبراساس یافته 

این موضوع است  ةدهندنشان مسئلهاین .ي وجود داردمعناداربا عملکرد تحصیلی رابطه 

تحصیلی در دانشجویان مورد پژوهش با عملکرد تحصیلی آنان  نفس و پیشینۀکه عزت

ژوهش مشخص شد اول و دوم پ سؤالکه در پاسخ به  طورهماندر ارتباط است، ولی 
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 سؤالکه تبیین و علت وجود این پدیده را در پاسخ به این دو  این رابطه منفی است

بر همین اساس، این دو متغیر فارغ از موضوع جنسیت بوده و . مورد بررسی قرار دادیم

نفس و بین متغیرهاي عزت ۀیعنی رابط ؛ده استنبو معنادارجنسیت در این دو متغیر 

وانسته دستخوش تغییر شینۀ تحصیلی با عملکرد تحصیلی را جنسیت دانشجویان تپی

، )2000(، فراري وتایس)2007(هاي لئونداري و گونیدااین یافته با یافته. قرار دهد

و ) 1990(ر، تایس و بامیست)1991(، تایس)1991(فراري ،)1995(همکارانفراري و

همسو و با نتایج حاصل از پژوهش تمنایی و )1381(پرستوجداننسب وحسینی

  .ناهمسو است) 1389(همکاران 

مقیاس است، بهتر است تفسیر با توجه به اینکه عملکرد تحصیلی داراي پنج خرده

یج با توجه به نتا. ها صورت گیردمقیاساین ضریب همبستگی با توجه به هر یک از خرده

هاي تأثیرات آشکار است که همبستگی خرده مقیاس) 10(گزارش شده در جدول 

هیجانی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش با عزت نفس به صورت منفی و همبستگی خرده 

ریزي با عزت نفس به صورت مثبت به دست آمده ي و برنامهخودکارامدهاي مقیاس

ابزار عملکرد تحصیلی به کار رفته در  هايبررسی سؤاالت هر یک از خرده مقیاس. است

دهد که منظور از تأثیرات هیجانی، تأثیراتی منفی همچون اضطراب این پژوهش نشان می

توان رابطۀ منفی بین خرده مقیاس و استرس از انجام امتحان است؛ بر همین اساس می

ان، مفهومی البته پدیدة اضطراب امتح(تأثیرات هیجانی و عزت نفس را منطقی تصور کرد 

بسیار بدان پرداخته شده است و این یافته  1990و  1980هاي جهانی است که در دهه

هاي هاي مثبت خرده مقیاسبه همین ترتیب، همبستگی). موضوعی طبیعی است

فقدان کنترل «هاي مقیاس هاي منفی خردهو همبستگی» ریزيبرنامه«و » يخودکارامد«

هاي یافته. س دانشجویان نیز توجیهی علمی و طبیعی داردبا عزت نف» انگیزش«و » پیامد

، )1385(پور و همکاران هاي لشکريبه دست آمده در این قسمت از پژوهش، با یافته

، چامور و )2007(، جویس و مردیت )1386(، جاللی )1386(، نیکنام )1376(نبوي 

، مجتهدي )1996(دورف، واگ و باس)1985(، توبیاس )1379(، رحیمی )2002(فرنهام 

، راثی )1385(، صبري نظرزاده و همکاران )1387(، موسوي و همکاران )1377(ملکی 

هماهنگ ) 1385(و مظلومی محمودآباد و همکاران ) 1384(، مرادي و همکاران )1382(

  .است
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