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از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی هردانش آموز به طور عام باور افراد
است به این که می توانند عملکردخوبی داشته باشند .این نوع نگرش نسبت به نتایج
تحصیلی ،خوشبینی تحصیلی 5نامیده می شود) هوی،تارتر و وولفلک هوی. ) 2006،
خوشبینی تحصیلی هم سازه ای جمعی است و هم فردی و شامل ابعادشناختی ،عاطفی
ورفتاری که از تعامل بین حس کارآمدی جمعی)2نظریه بندورا ، ) 1997،اعتماد )5نظریه
کلمن )5332،و تاکید تحصیلی 4به عنوان بخشی از سالمت سازمانی مدارس)نظریه گاددارد،
سویت لند و هوی)2000،ایجاد شده است .این سه مؤلفه به صورت پایه ای به هم وابسته
اند .خوشبینی تحصیلی دانش آموزان حوزه جدیدی است که توسط( اسچنن-موران و
همکاران )2255،شکل گرفته است .این مفهوم که از سه مؤلفه تأکید تحصیلی دانش
آموزان،اعتماددانش آموزان به معلمان و احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه
تشکیل شده است ،یک باور مثبت در دانش آموزان است ،مبنی بر اینکه آنهاقادر هستند با
تأکید بر یادگیری خود ،اعتماد به معلمان و احساس هویت نسبت به مدرسه ،زمینه پیشرفت
تحصیلی خود را فراهم آورند .همانطور که گفته شد خوشبینی تحصیلی دانش آموزان از سه
مؤلفه تشکیل شده است که شرح آنها در ادامه آمده است احساس هویت دانش آموزان
نسبت به مدرسه اولین مولفه خوشبینی تحصیلی دانش آموزان است(فین،5313،به نقل
ازمرادی و همکاران .)5535،سازه خوشبینی تحصیلی به ایجاد محیط مثبت در مدرسه کمک
می کند .به عالوه این محیط باعث ایجاد کارآمدی معلم می گردد) هوی و همکاران2222 ،به
نقل از عباسیان ،حیدر زاده  .)5535،تأکید تحصیلی انتظارات باال را ایجاد و استانداردهای
باالیی را برای موفقیت تحصیلی ایجاد می کند) گودارد 3و همکاران )2222،در مدارس با
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خوشبینی تحصیلی باال ،معلمان ،دانش آموزان و والدین به یکدیگر اعتماد دارند .این اعتماد
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

باعث ایجاد همدلی در میان آنها می گردد) هوی و همکاران)2222 ،اعتماد دانش آموزان به
تحصیلی دانش آموزان است یکی از
سازه وخوشبینی
تشکیل بردهنده
مولفه
دومین
معلمان
خودکارآمدی در ...
پرخاشگری
های مطلوب
مهارت
آموزش
تأثیر
تعاریف صورت گرفته از اعتماد به وسیله( هوی و موران)5333،صورت گرفته است .آنها
931
خودکارآمدی در
پرخاشگری
مطلوب
مهارتهای
آموزش
برای آسیب دیدن و کار با
اعتمادو تمایل افراد
میبرکنند:
تعریف
صورت
تأثیر این
اعتماد...را به

دیگران است ،این تمایل مبتنی براطمینان به دیگران است که آنها خیرخواه ،صادق،روراست،
قابل اطمینان و الیق هستند .اعتماد دانش آموزان به معلمان نیز شامل موارد ذیل می شود:
دانش آموزان اعتقاد دارند که معلمان همیشه آماده کمک کردن هستند ،معلمان برای گفتگو
به آسانی دردسترس هستند ،معلمان در نحوه آموزش خود خوب عمل می کنند ،دانش
آموزان می توانند روی کمک معلمان حساب کنند ،معلمان کارهای معرکه ای انجام می
دهند ،معلمان همیشه صادق هستند و معلمان واقعابه صحبتهای دانش آموزان گوش می
دهندآخرین مؤلفه تشکیل دهنده سازه خوشبینی تحصیلی دانش آموزان ،تأکید تحصیلی
است .تأکیدتحصیلی بر این اصل استوار است که دانش آموزان درمحیط هایی که فعالیتهای
جالب توجه و چالش انگیزارائه می شود ،به احتمال بیشتر به موفقیت می رسند .به عبارت
دیگر ،در تأکید تحصیلی توجه اصلی بریادگیری و آموزش متمرکز است .یک مدرسه با
تأکیدتحصیلی قوی از نظر تحصیلی متمایل به محیطی است که در آن اهداف و انتظارات
سطح باال وجود دارد ،پیشرفت مورد قدردانی و تجلیل قرار می گیرد ،معلمان به تواناییهای
دانش آموزان اعتماد و اطمینان دارند ودانش آموزان هنجارهای تحصیلی مدرسه را مورد
احترام قرارمی دهند .تأکید تحصیلی شامل سیاستها ،اقدامات ،انتظارات و هنجارهایی است
که دانش آموزان را به سوی پیشرفت سوق می دهد (اسچنن موران و همکاران .)2255،از
آنجایی که دانشجویان دارای خوشبینی باالکمتر احتمال دارد که تحصیل را بعنوان گریزی
از دنیای واقعی تلقی کنند عالوه بر این ،خوشبینی با این دیدگاه که تحصیل می تواند منجر
به تغییر جهان یادگیری،رشد فردی و ارتباطات اجتماعی شود ،رابطه ای مثبت دارد( .میچل،
کریپل ،دونا هندرسون-کینگ)2252،
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مهاجرت5531،
شماره  ،55بهار
روانشناسی تربیتی،
مطالعات
فصلنامه
صنعتی
شهرنشینی،
امروزی است.
زندگی
استرس نیز یکی از پدیده های رایج

شدن ،پیچیدگی های جوامع ،سازما نها و .....مردم را با استرس های زیادی مواجه ساخته
است .به گونه ای که شواهد نشان می دهد نزدیک هشتاد درصد مشکالت امروزه ریشه در
استرس دارند (تروجی و اندایت ،5332،به نقل از بخشی پور و صبوری مقدم  .)5577،دانش
آموزان اغلب درباره استرسی که باید در طول دوران تحصیلشان در دانشگاه تحمل کنند
گالیه دارند .در طول سال های تحصیل ،دانش آموزان درگیر کارهای چالش برانگیز
دانشگاهی می شوند ،موقعیت های کاری را جستجو می کنند و تصمیماتی را می گیرند که
می تواند تاثیر عمیقی بر آینده آنها بگذارد .در این تحقیق ،ما به دنبال این هستیم که آیا
معنایی که دانشجویان به تحصیلشان می دهند به استرسی که بخشی از تجارب زمان
تحصیلشان است ربط دارد(.میچل،کریپل،دوناهندرسون-کینگ .)2252،بر اساس نظریه های
انگیزش در تعلیم و تربیت یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر انگیز ه ها وهد ف گزینی،
پرداز ش شناختی از شرایط و موقعیت هایی است که افراد با آن مواجه می شوند .براساس
اصل مثلث انگیزشی ،رفتار تحت تأثیر سه سازه انگیزش یعنی اهداف ،باورهای شخصی،
هیجان ها و تعامل بین آنهاست) شانک و پینتریچ )573:5513، 1این سه عامل به ویژه عامل
باورهای شخصی نسبت به بافت و زمینه می تواند تعیین کننده مهمی باشد  .باور ها مشتمل
بر حقایقی است که افراد را هدایت می کند تا به شکل خاصی به شرایط واکنش دهند
(فیاض و کیانی )522:5517،یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفته است این است که
تحصیل برای دانش آموزان چه معنایی دارد (لوین و کاریتون .)5331، 2منظور از معنا در
اینجا اشاره به داللت درونی تحصیل برای دانش آموز است .برای بعضی از دانش آموزان
تحصیل ممکن است به عنوان راهی برای رسیدن به یک حرفه و برای دیگری به عنوان یک
منبع فشار محسوب شود (هندرسون –کینگ و اسمیت.)2222، 3تعداد کثیری از دانش آموزان
که به عنوان دانشجو وارد محیط دانشگاهی می شوند به نحوی احساسات و نگرش های
Schunk, D. H. and Pintrich, P. R
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خاصی نسبت به تحصیل  ،محیط آموزشی و موسسه مربوطه و در طی گذشت زمان این نوع
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

دید ،رفتار تحصیلی و جهت مندی های ا نگیزشی بعدی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و
باشد .براساس تحلیل عاملی مولفه
آنان وممکن اثر
تحصیلی
موفقیت
تأثیرموفقیت
در
گذاردر ...
خودکارآمدی
پرخاشگری
مطلوب بر
عدمهای
آموزش یامهارت
 949اصلی52 ،عامل معنا ا از تحصیل به دست آمده است که عبارتند از :حرفه (تحصیل
های
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب
مهارتوهای
یعنی  ...تأثیر
استقالل(تحصیل فرصتی برای
یک شغل )،
برایبررسیدن به
راهی
آموزشحرفه
آمادگی برای

رشد) ،آینده (کشف مسیر زندگی و طرحی برای آینده) ،یادگیری (فرصتی برای مواجهه با
ایده های نو) ،ارتباط(فرصتی برای ایجاد دوستی ها) ،دنیای پیرامون(ایجاد تغییر دردنیای
پیرامون) ،رشد خویشتن(فرصتی برای خودشناسی) ،گام بعدی (مرحله ای مثل مراحل قبلی
تحصیلی) ،فشارتحصیل یعنی منبع فشار ،رهایی(تحصیل یعنی گریز از موقعیت های پرتنش
بزرگسالی (هندرسون– کینگ و همکاران 2222 ،؛ هندرسون-کینگ و میتچیل.)2252،1
در راستتای پژوهش حاضر ،پژوهشهایی در زمینه بررسی معنای تحصیلی بر استرس
ادراک شده و خوشبینی صورت گرفته و نشان داده شده که بین معنای تحصیلی و استرس
ادراک شده و خوشبینی تحصیلی رابطه وجود دارد .کارور وسچیر()2225پیشنهاد می کنند
که ستتطح خوشتتبینی فرد تاثیر عمیقی بر دید افراد دارد و بنابراین می تواند به عنوان پیش
بینی کننده مفیدی برای رفتار عمل کند .برای مثال ،دانشجویان خوشبین انتظار می رود که
فرض کنند آنها قادر هستند تا چالش های تحصیالت تکمیلی را مدیریت کنند ،درحالی که
دانشتتجویان بدبین کمتر چنین کاری می کنند .در یک مطالعه درباره دانشتتجویان کالج،
خوشتتبینی تطتابق بهتر بتا کتالج ،عزت نفس بتاالتر و کتاهش تنهتای را پیش بینی
کرد(.مونتگمری وهمکاران( )2225همچنین پیش بینی کردیم که دانشجویان خیلی خوشبین
کمتر احتمال دارد که تحصتتیل را به عنوان راه فراری از دنیای واقعی ببینند .عالوه براین،
پیش بینی کردیم که خوشبینی رابطه مستقیمی با این دیدگاه داردکه تحصیل می تواند منجر
به تغییر دنیا ،فراگیری ،توستعه نفس و روابط اجتماعی شتود ،زیرا این معانی چشم داشت
هتای مثبتت تری از آینتده را در خود دارد کته خوشتتبین هتا اغلتب بته آن اعتقتاد

.Mitchell
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شتبهار
ادراک،55
تربیتی ،شماره
روانشناسی
دارند (.میچل،کرایپل،دونا هندرستتون-فصلنامه
5531میان
تده در
استتترس
مطالعات)تحلیل
کینگ2252،

دانشجویان کالج به طور خاص با پژوهش حاضر در ارتباط است .پژوهش نشان داده است
که استترس ادراک شده در طول دوره یک سال تحصیلی در میان دانشجویان جدیدالورود
تمایل به افزایش دارد (وینتر و یاف  .)2222همچنین ستتطوح ب االتر استرس ادارک شده با
افزایش احستاس عصتبانیت و کاهش امکان کنترل عصبانیت در دانشجویان کالج همبسته
استت (وینتر ورد و همکاران  .) 2223همچنین نشتان داده استتت که استتترس ادارک شده
افزایشتی کامال با عالئم بیماری های جستمی در بین دانشجویان کالج ترم اولی همبستگی
دارد (میکزو و همکاران .)2222بنابراین ،براستتاس آنچه ما درباره گوناگونی در استتترس
ادراک شتده می دانیم ،دانشتجویان مختلف می توانند یک جنبه تحصتتیل پراسترس بالقوه
یکستان را به شتیوه های خاص تعبیر کنند که ممکن است توضیحی برای واگرایی در این
باشتد که هرکدام چه دیدگاهی درباره تحصت یلشان دارند .از این زاویه دید ،دانشجویان با
ستطح استترس ادراک شتده باال ممکن استت سالهای دوره لیسانسشان را کمتر به عنوان
کستتب اهتداف مثبتت ببینتد ،و بیشتتتر آن را شتترایطی منفی در نظر بگیرند .در نتیجه،
دانشتجویانی که ستطح استترس ادراک شتده باالیی دارند ممکن است کمتر بر جنبه های
مثبت تحصتیل از قبیل یادگیری به عنوان توستعه نقش تمرکز کنند زیرا ممکن است بیشتر
نگران استترستی باشند که تحصیل به همراه دارد تا فواید آن .در عوض ،آنها ممکن است
تحصیل را بیشتر ،مانند دیگر جنبه های زندگی ،به عنوان کمک کننده به استرس تلقی کنند.
گان و همکارن () 2227اخیرا دربافته اند که استترس شدیدتر با مشارکت کمتر دانشجویان
ارتباط دارد .بنابراین پیش بینی کردیم که ستتطوح باالی استتترس ادارک شتتده به صورت
منفی با خصتوصیاتی مانند درنظر گرفتن تحصیل به عنوان شانسی برای یادگیری و توسعه
نفس و به صتورت مثبت با دیگر مشتخصته ها مان ند در نظر گرفتن تحصیل به عنوان منبع
استتترس ارتباط دارد.اگر چه به طور مستتتقیم پژوهش های اند کی در خصتتوص معانی
تحصیل از دید دانش آموزان انجام شده.پژوهشی در ارتباط با مقایسه ی معنای تحصیل در
بین دانشتجویان موفق و ناموفق نشتان داده شد که از بین  52مولفه معنی تحصیل ،در سه
مولفه حرفه ،فشتتار روانی و رهایی بین این دو گروه تفاوت وجود دارد(عیستتی زادگان،
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حستتنی و احمدیان. )5511،براستتاس نظر آستتتین ()5335معنا از تحصتتیل در بین دانش
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

آموزان از دوران مدرسته آغاز می شو د واینر )5333(1نشان داد که تحصیل برای عده ای
امید در مواجهه با نگرانی ها مهیا
زندگی و یک
هدف در
حسهاینظم،
تجربه ی
حسدر ...
خودکارآمدی
پرخاشگری و
مطلوب بر
یکمهارت
آموزش
تأثیر
943سازد .یافته های جدید نشان می دهد که معانی تحصیل با استرس ادراک شده ،خوش
می
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
دانشمطلوب
مهارتهای
بینی  ...تأثیر
هندرسون-گینک )2252 ،در
دارد(کرایپل  2و
آموزانبر رابطه
آموزشمقابله
وستبک های

پژوهشتی دیگر آستین و همکارانش (2222؛به نقل از هندرسون -کینگ و اسمیت)2222 ،
نشان دادند که اولویتهای دانشجویان نسبت به امر تحصیل در حال تغییر است .بدین معنی
که دید کاربردگرا از تحصتیل همراه با فرصت های حرفه ای و فواید و سودمندی مالی از
تحصیل در دانشگاه از اولویت باالتری برخوردار است.بیشتر تحقیقات گذشته در این حوزه
به بررستی این مستهله پرداخته اند که جمعیت های خاص دانشجویی چه دیدگاهی درباره
تحصتتیلشتتان دارند .برای مثال ،درمقایستته با همکالستتی هایی که در خانواده شتتان تجربه
حضتور در کالج وجود دارد ،نسل اول دانشجویان کالج اغلب تحصلیان را به عنوان راهی
برای کستتب موقعیت و احترام  ،راهی برای کستتب افتخار برای خانواده و موقعیتی برای
کمک مالی به خانواده بعد از گرفتن مدرک می بینند(.بای  .)2222وینر ( )5333متوجه شد
که دانشتجویان با ناتوانی های روانشتناختی تحصتیلشتان را به عنوان برای نرمال سازی ز
ندگیشتان می بینند.برای این دانشجویان ،دنبال کر دن آموزش های دانشگاهی ساز و کار و
خط مشتی در کنار حس امید به آینده فراهم می کند(.وینر  .)5333بر اساس مبانی نظری
ذکر شتده هدف پژوهش حاضتر بررستی رابطه معنای تحصتیلی با استرس ادراک شده و
خوش بینی تحصیلی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر نیشابور(زبرخان) است
باتوجه به موضوع پژوهش به بررسی سواالت پژوهش می پردازیم.
2-5سواالت پژوهش:
 -5میزا ن معنای تحصیل در بین دانش آموزان چقدراست ؟

Weiner

1

Krypel

2
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 -2میزان استرس ادراک شده
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روانشناسی
مطالعات
چقدر است
آموزان
فصلنامهدانش
در بین

 -5میزان خوش بینی تحصیلی در بین دانش آموزان چقدر است؟
 -4آیا بین معنای تحصیلی و استرس ادراک شده رابطه وجود دارد؟
-3آیا بین معنای تحصیلی و خوش بینی تحصیلی رابطه وجود دارد؟
 -2آیا بین معنای تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟
 -7آیا بین استتترس ادراک شتتده دانش آموزان دختر و پستتر تفاوت معناداری وجود
دارد؟
 -1آیا بین خوش بینی تحصتتیلی دانش آموزان دختر و پستتر تفاوت معناداری وجود
دارد؟
2-1روش :پژوهش:
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری:

روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه اماری کلیه ی
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر نیشابور(بخش زبرخان )که درسال32-33درحال
تحصیل هستند ،که حجم کل جامعه تقریبابرابر با 3523نفراست که با استفاده از جدول
کرجسی -مورگان 573نفردانش آموز به روش تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب
شدندکه 523نفردانش اموزان دخترو232نفر پسر بودند.
.2-2ابزارپژوهش
1

الف) پرسشششنامه معنای تحصیلی ( : )MOEاین پرستشنامه را برای اندازه گیری معنای
تحصتیل هندرسون –کینگ و اسمیت ()2222طراحی کرده است 12 .گویه دارد که شامل
52مولفه است  .هر مولفه معنای خاصی از تحصیل را نشان می دهد و کسب بیشترین نمره
در هرکدام از این مولفه ها نشتتان دهنده اولویت آن معنا از جانب فرد استتت  .مولفه های
این پرستتشتتنامه عبارتند از :حرفه ()55گویه ،استتتقالل (3گویه)،آینده (5گویه)،یادگیری

)Meaning of Education (MOE

1
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(52گویه)،خود (55گویه )،گام بعدی (5گویه)،اجتماعی (52گویه)،دنیای پیرامون (1گویه)،
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

فشتتار روانی( 52گویه)،رهایی (55گویه) .پاستتب به گویه گزینه ها در یک مقیاس لیکرتی
صورت ...می گیرد که به ترتیب نمره های
،خیلی زیاد
،متوستط ،زیاد
خیلی کم
شتامل
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
،کم مطلوب بر
مهارتهای
آموزش
تأثیر
5،2،5،4،3به هر نوع گزینه اختصتتاص می یابد  .پایایی این پرستتشتتنامه بر استتاس آلفای
941
خودکارآمدی در
پرخاشگری
مطلوب بر
مهارتهای
...
زادگان و همکاران  .)5511،در
استتت و(عیستتی
شتتده
گزارش
آموزش 2/35
تأثیر2/77تا
کرونباخ از

پژوهش حاضتتر نیز اعتبار درونی آن با استتتفاده از آلفای کرونباخ برابر 2/34دستتت آمده
استتت.آلفای کرونباخ مولفه های دهگانه معنای تحصتتیلی به ترتیب:حرفه( )2/13استتتقالل
( ،)2/27آینتده ( ،)2/32یادگیری ( ،)2/12خود ( ،)2/75گام .بعدی ( ،)2/53اجتماعی
(،)2/77دنیای پیرامون(،)2/24فشار روانی(،)2/22رهایی( )2/25به دست آمده است.
ب ) پرسشنامه استرس ادراک شده :توسط کوهن و همکاران( )5315تهیه شده است
و دارای 54آیتم می باشد و هر آیتم بر اساس ،یک مقیاس لیکرت  3درجه ای (هیچ ،کم
،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد )پاسب داده می شود این گزینه ها به ترتیب نمره 2،5،2،5،4می
گیرندمقیاس استرس ادراک شده دو خرده مقیاس را می سنجد :الف ) خرده مقیاس ادراک
منفی از استرس که شامل آیتم های 5،2،5،1،55،52،54می شود  ،ب)خرده مقیاس ادراک
شده مثبت از استرس که آیتم های  4،3،2،7،3،52،55را در بر می گیرد .دوران و همکاران
()2222ضریب آلفای کرونباخ را برای این مقیاس 2/74محاسبه کده اند.کوهن و همکاران
()5315برای محاسبه اعتبار مالک 1این مقیاس ضریب همبستگی آن را با اندازه های نشانه
شناختی 2بین 2/32تا 2/72محاسبه کرده اند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 2/75به دست آمد .خرده
مقیاس های استرس ادراک شده منفی دارای آلفایکرونباخ ( )2/72و خرده مقیاس استرس ادراکشده
مثبت( )2/74به دست آمد.
پرسشنامه خوش بینی تحصیلی :این پرسش نامه که توسط (اسچنن موران و همکاران ،)2255 ،ساخته
شده دارای 21گویه است که در یک طیف لیکرتی 3درجه ای است .این پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس
تأکید تحصیلی دانشآموزان ( 1گویه) ،اعتماد دانشآموزان به معلمان ( 52گویه) و احساس هویت دانشآموزان
نسبت به مدرسه ( 52گویه)است .پایایی پرسش نامه برایهر یک ازخردهمقیاسها به،2/ 123 ،2/132 ،
Criterian Validity

1

Symptomatological Measures

2

فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ،55بهار 5531

542

5531
شمارهبه،55
آلفای تربیتی،
روانشناسی
مولفه
بهارآمد.
دست
کرونباخ2/32
مطالعاتضریب
فصلنامه حاضر
2/352وبرای کل ابزار2/325به دست آمد در پژوهش
های خوشبینی تحصیلی به ترتیب :اعتماد دانش آموزان به معلم (،)2/12تأکید تحصیلی دانش
آموزان(،)2/71احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه()2/15به دست آمد.
-3یافته ها

در این بخش یافته های به دست آمده از آزمون های آماری پژوهش حاضر  ،بررسی شده
است:
 -5میزان معنای تحصیل در بین دانش آموزان چقدراست ؟
جدول ( )5میانگین معنای تحصیلی در بین دانش آموزان
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد

مورد انتظار

مقدارخطا

معنای تحصیلی

573

232/42

44/32

231

2/23

حرفه

573

درجه

سطح

آزادی

معناداری

2 /2 2 * 54/55

51/23

1 /22

55

2/422

574

* 2/22

استقالل

573

51/55

4/52

53

2/274

574

* 2/22

آینده

573

52/27

2/33

3

2/ 523

574

* 2/22

یادگیری

573

53/41

7/23

52

2 /524

574

* 2/22

خود

573

51/77

7/27

55

2/532

574

* 2/22

گام بعدی

573

52/42

2/77

3

2/545

574

* 2/22

اجتماعی

573

42/54

1/41

52

2/451

574

* 2/22

دنیای پیرامون

573

27/53

3/12

24

2/525

574

* 2/22

فشار روانی

573

54/324

7/54

52

2/ 573

574

2/2 4

55/34

2/47

رهایی

573

55

574 2/554

2/27
p≤0/05

با توجه به نتایج جدول ( )5میانگین معنای تحصیلی از میانگین مورد انتظار ( )231در
بین دانش آموزان (دختر وپسر)باالتر است به طوری که با 33درصد اطمینان می توان ادعا
نمود که معنای تحصیلی در بین دانش آموزان بیشتر از میانگین جامعه مورد انتظار
است.همچنین با توجه به نتایج جدول میانگین مولفه های معنای تحصیلی  ،حرفه (، )55
استقالل ( ، )53آینده ( ، )3یادگیری ( ، )52خود ( ، )55گام بعدی ( ، )3اجتماعی (، )52
دنیای پیرامون ( ) 24از میانگین مورد انتظار در میان دانش آموزان باالتر است به جز مولفه
های فشار روانی ( ، )52رهایی ( )55که از میانگین مورد انتظار در میان دانش آموزان باالتر
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نیست .به طوری که با  33درصد اطمینان می توان ادعا نمود که مولفه های معنای تحصیلی
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

به جز ( فشار روانی ،رهایی ) در بین دانش آموزان بیشتر از میانگین جامعه مورد انتظار است
معناداربراست
آموزش33
در سطح
پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
درصد مطلوب
مهارتهای
وتأثیر
 -2 941میزان استرس ادراک شده در بین دانش آموزان چقدر است ؟
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب بر
مهارتهای
آموزش
...
آموزان
بین دانش
ادراک شده در
استرس
میانگین
تأثیر()2
جدول
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد

مورد

مقدارخطا

درجه

سطح

آزادی

معناداری

انتظار
استرس ادراک شده

573

22/35

2/37

42

2/553

574

* 2 /2 2

استرس ادراک شده منفی

573

55/33

3/31

42

2/214

574

* 2/22

استرس ادراک شده مثبت

573

55/52

3/22

42

2/223

574

*2/22
p≤0/05

با توجه به نتایج جدول ( )2میانگین استرس ادراک شده و مولفه های آن(استرس ادراک
شده منفی ()55/33و استرس ادراک شده مثبت( )55/52از میانگین مورد انتظار ( )42در بین
دانش آموزان (دختر و پسر)پایین تر است به طوری که با  33درصد اطمینان می توان ادعا
نمود که استرس ادراک شده و مولفه های آن در بین دانش آموزان کمتر از میانگین جامعه
مورد انتظار است و در سطح 33درصد معنادار است.
 -5میزان خوش بینی تحصیلی در بین دانش آموزان چقدر است
جدول ( )5میانگین خوشبینی تحصیلی در بین دانش آموزان
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد

مورد

مقدارخطا

درجه

سطح

آزادی

معناداری

انتظار
خوشبینی تحصیلی

573

35/11

22/17

14

5/52

574

7/2

احساس هویت به مدرسه

573

55/27

1 /25

52

2/424

574

2/33

اعتماد به معلم

573

55/22

1/22

52

1/22

574

* 2/22

تأکید تحصیلی

573

27/43

2/53

24

2/525

574

* 2/22
p≤0/05
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شماره ،55
روانشناسی
مطالعات
با توجه به نتایج جدول ( )5میانگینفصلنامه
5531بین
بهار)14در
انتظار (
تربیتی،مورد
میانگین
تحصیلی از
خوشبینی

دانش آموزان باالتر است به طوری که با  33درصد اطمینان می توان ادعا نمود که خوش بینی
تحصیلی در بین دانش آموزان (دختر و پسر)از میانگین جامعه مورد انتظار بیشتر است همچنین با
توجه به نتایج جدول میانگین مولفه های خوش بینی تحصیلی  ،تأکید تحصیلی ( ،)24اعتماد به معلم
( )52از میانگین جامعه مورد انتظار بیشتر است اما مولفه احساس هویت نسبت به مدرسه ( )52است
که تفاوت چندانی با میانگین جامعه مورد نظر ندارد به طوری که با 33در صد اطمینان می توان
ادعان نمود که مولفه های تأکید تحصیلی و اعتماد به معلم در بین دانش آموزان از میانگین مورد
انتظار باالتر است و در سطح 33درصد معنا دار است
 -4آیا بین معنای تحصیلی و استرس ادراک شده رابطه وجود دارد؟
جدول ()4ضریب همبستگی پیرسون بین معنای تحصیلی و استرس ادراک شده
متغیر

سطح معناداری

ضریب همبستگی

معنای تحصیلی

2/72

-2/52

حرفه

2/22

2/35

استقالل

-2/21

2/33

آینده

2/12

2/525

یادگیری

2/25

2/332

خود

2/25

2/332

گام بعدی

2/42

2/575

اجتماعی

-2/43

2/547

دنیای پیرامون

2/22

2/255

فشار روانی

2/23

2/252

رهایی

-2/45

2/422

با توجه به نتایج جدول ()4بین معنای تحصیلی و مولفه های آن با استرس ادراک شده تفاوت
معناداری وجود دارد و رابطه ای بین معنای تحصیلی و مولفه های آن با استرس ادراک شده و جود
ندارد.
-3آیا بین معنای تحصیلی و خوش بینی تحصیلی رابطه وجود دارد؟
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رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در...
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

جدول ()3ضریب همبستگی پیرسون بین معنای تحصیلی و خوشبینی تحصیلی
تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
متغیر

941

ضریب همبستگی
2/ 72

معنای تحصیلی

-2/52

پرخاشگری و خودکارآمدی
مهارتهای مطلوب بر
2/22
 ...تأثیر آموزش حرفه
استقالل

سطح معناداری

-2/21

در 2/35
2/33

آینده

2/12

یادگیری

2/25

2/332

خود

2/25

2/332

گام بعدی

2/42

2/575

اجتماعی

-2/43

2/547

دنیای پیرامون

2/22

2/255

فشار روانی

2/23

2/252

-2/45

2/422

رهایی

2/525

با توجه به نتایج جدول ()3بین معنای تحصیلی و مولفه های آن با خوش بینی تحصیلی تفاوت
معناداری وجود ندارد .و رابطه ای بین معنای تحصیلی و مولفه های آن با خوشبینی تحصیلی و جود
ندارد.
 -2آیا بین معنای تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟
 -7آیا بین استرس ادراک شده دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد ؟
 -1آیا بین خوش بینی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول ()2نتایج آزمون tمستقل جهت مقایسه معنای تحصیلی ،استرس ادراک شده خوشبینی تحصیلی در
دانش آموزان دختر و پسر
متغیر

گروه

معنای تحصیلی

تعداد

دختر

523

525 /72

پسر

232

214/ 13

523

32/55

استرس ادراک شده دختر
خوشبینی تحصیلی

میانگین

پسر

232

32/72

دختر

523

27/43

پسر

232

22/22

آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

-5/35

575

* 2/22

-5/23

575

2/223

5/22

575

2/221
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بهار 5531
پسر،55
شماره
آموزانتربیتی،
روانشناسی
با توجه به نتایج جدول ( )2بین معنایفصلنامه
معناداری
تفاوت
دختر و
مطالعاتدانش
تحصیلی بین

وجود دارد به طوری که می توان با 33در صد احتمال ادعا نمود که میانگین معنای تحصیلی در
بین دانش آموزان دختر()525/72بیشتر از میانگین معنای تحصیلی در بین دانش آموزان
پسر() 214/13است  .اما بین استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان دختر و
پسرتفاوت معنا داری وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضتر با هدف بررسی رابطه معنای تحصیلی بر استرس ادراک شده و خوش
بینی تحصتیلی در دانش آموزان (دختر و پستر) دوره دوم متوسطه شهرستان نیشابور انجام
شده است نتایج پژوهش حاضربه ما نشان می دهد که بین معنای تحصیلی و مولفه های ده
گانه آن واستترس ادراک شتده تفاوت معنا داری وجود ندارد.یافته پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش هتای کرایپتل و هندرستتون-کینگ (،)2252گان و همکاران(،)2227وینتر و یاف
()2222بی ستپار()5535ناهمستو می باشتد در پژوهش کرایپل و هندرسون – کینگ نشان
داده شتده که .دانشتجویان با ستطح استترس ادراک شتده باال ممکن است سالهای دوره
لیسانسشان را کمتر به عنوان کسب اهداف مثبت ببیند ،و بیشتر آن را شرایطی منفی در نظر
بگیرند .در نتیجه ،دانشجویانی که سطح استرس ادراک شده باالیی دارند ممکن است کمتر
بر جنبه های مثبت تحصتیل از قبیل یادگیری به عنوان توسعه نفس تمرکز کنند زیرا ممکن
است بیشتر نگران استرسی باشند که تحصیل به همراه دارد تا فواید آن .بنابراین پیش بینی
کردیم که ستطوح باالی استترس ادارک شده به صورت منفی با خصوصیاتی مانند درنظر
گرفتن تحصتیل به عنوان شتانسی برای یادگیری و توسعه نفس و به صورت مثبت با دیگر
مشتخصته ها مانند در نظر گرفتن تحصیل به عنوان منبع استرس ارتباط دارد .نتایج تحقیق
بی ستپار( ) 5535نشان داد که بین معنای تحصیل با فشار روانی ادراک شده رابطه مثبت و
معنا داری وجود دارد  ،همانطور ی که نتایج این پژوهش نشتتان داداز منظر دانشتتجویان
رابطه بین مولفه های معنای تحصیل با فشار روانی ادراک شده با توجه به همبستگی به این
ترتیتب الویتت بنتدی شتتد :فراینتد یادگیری و رشتتد ذهنی،خود ،دنیای پیرامون،حرفه،
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اجتماعی،استقالل  ،آینده .و از بین این مولفه ها یادگیری دارای بیشترین همبستگی با فشار
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

روانی ادراک شتده بود.پژوهشتی که با یافته های پژوهش حاضر همسو باشد در این زمینه
تردربه...ما نشان می دهد که بین معنای
پژوهش حاضت
.همچنین نتایج
نگرفته
صتورت
خودکارآمدی
پرخاشگری و
استتمطلوب بر
مهارتهای
آموزش
تأثیر
تحصتیلی و مولفه های ده گانه آن و خوشتبینی تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارددر
919
خودکارآمدی در
مطلوبآنبر باپرخاشگری
مهارتهای
تأثیر آموزش
زمینه ...
پژوهشی صورت نگرفته اما در
خوشبینیو تحصیلی
مولفه های
تحصیلی و
معنای

زمینه خوشبینی پژوهش هایی صورت گرفته است .در زمینه خوشبینی تحصیلی با متغیرهای
دیگر(پیشترفت تحصتیلی،عملکرد تحصیلی و) ...پژوهش هایی انجام گرفته که یافته های
پژوهش حاضتتر با نتایج پژوهش های کرایپل و هندرستتون-کینگ (،)2252چراغی خواه و
همکاران(،)5535عیستی زادگان و همکاران ( ،) 5535مرادی و همکاران ( )5535نا همسو
استت.در پژوهش کرایپل و هندرستون کینگ ()2252پیش بینی کردیم که خوشبینی رابطه
مستقیمی با این دیدگاه داردکه تحصیل می تواند منجر به تغییر دنیا ،فراگیری ،توسعه نفس
و روابط اجتماعی شتود ،زیرا این معانی چشتم داشت های مثبت تری از آینده را در خود
دارد کته خوشتتبین هتا اغلب به آن اعتقاد دارند .و نتایج تحقیق حاضتتر با پژوهش بی
ستپار(در ) 5535همستو استت.در این پژوهش بین خوشبینی با فشار روانی ادراک شده و
خوشتبینی با معنای تحصیل رابطه ای وجود نداشت . .نتایج پژوهش بی سپار()5535نشان
داد که که معنای تحصیل و سبک های مقابله ای توام باهم پیشبینی کننده متغیر فشار روانی
ادراک شده می باشد  .همچنین نتایج پژوهش ها نشان دادکه خوشبینی عملکرد تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی را پیشبینی می کند نتایج تحقیق عیسی زادگان و همکاران ( )5535نشان
دادکه امید ،خوشتتبینی و معنای تحصتتیل توانستتتند( )23/2از تغییرات مربوط به عملکرد
تحصتیلی را تبیین و پیشتبینی کنند .تحقیقی در زمینه خوش بینی تحصتیلی یافت نشد .در
پژوهش حاضر که معنای تحصیلی در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است.
پژوهش عیستتی زادگان و همکاران ( )5511حاکی از آن استتت که زنان به طور معناداری
نمرات میانگین باالتری از مردان در حرفه ،آینده و یادگیری و مردان در فشار روانی به طور
معناداری نمرات باالتری از زنان داشتتتند  .هیچ تفاوتی مرتبط با جنس در معانی استتتقالل
،خود  ،گام بعدی  ،اجتماعی ،دنیای پیرامون و رهایی وجود نداشتتت  .در تبیین این نتایج
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که 5531
کردبهار
شماره ،55
فصلنامه
دختران
تربیتی ،بحث
روانشناسی)چنین
مطالعات(73:5512
دالورپور
می توان همستتو بتا پژوهش جوکتار و

نستبت به پستران در فعالیت های تحصتیلی حساسیت و نگرانی بیشتری از خود نشان می
دهند  .هر چه ارزش یک هدف برای افراد باالتر باشتتد و از طرفی هر قدر که افراد انتظار
موفقیت در رستیدن به هدف را داشتته باشند تالش بیشتری می کنند  .از سوی دیگر چون
برای دختران تحصیالت ،هنوز کارکردهای خاص اجتماعی و در نتیجه ارزش خود را حفظ
کرده  ،آنها با انگیزه باالتری به تحصتتیل می پردازند البته حس مستتهولیت پذیری دختران
بیشتر ناشی از نقش های جنسیتی را نیز باید در این خصوص لحاظ کرد  .باال بودن میانگین
فشتار روانی در بین دانشتجویان پستر را بر اساس مسهله داشتن شغل در آینده  ،در آمد ،
نگرانی بعد از فارغ التحصتتیلی ،نظام وفیفه و نقش جنستتیتی آنها می توان تبیین کرد  .در
پژوهش حاضترکه تفاوت معناداری بین استترس ادراک شده در بین دانش آموزان دختر و
پسر وجود نداشت که با نتایج تحقیقات شکوهی امیر آبادی ( ) 5513که حاکی از آن است
که استتترس ادراک شتتده در بین دانشتتجویان دختر و پستتر معنا دار استتت و میزانش در
دانشتجویان دختر بیشتتر از دانشتجویان پسر است که نتایج پژوهش ها با پژوهش حاضر
ناهمسو می باشد.شاید یکی از علل ناهمسو بودن پژوهش حاضر با دیگر پژوهش ها به این
خاطر بوده که دانش آموزان صداقت الزم را در پر کردن پرسشنامه ها نداشتند و یا به علت
زیاد بودن ستواالت پرسشنامه ها با حوصله به آن پاسب ندادند و یا به علت عوامل عاطفی
یا شتتناختی و رفتاری مثل عزت نفس پایین و اعتماد به نفس کاذب و یا عوامل دیگری به
درستتی پاستب ندادند و شتاید دانش آموزان درک درستتی از معنای تحصتیل نداشتنددر
پژوهش حاضتر پیشتنهاد می شود که معلمان و مدیران در زمینه معنای تحصیل نظر دانش
آموزان را جویا شتتوند که می توانند جلستته آموزشتتی در این زمینه برگزار کنندتا دانش
آموزان درک بهتری از معنای تحصتیل داشته باشند و همچنین می توانند با قرار دادن ابزار
مناسب مثل (پرسشنامه یا مصا حبه از دانش آموزان)به درک معنای تحصیلی آنها پی ببرند
و در صورتی که ارزشها و انگیزه دانش آموزان پایین باشد با کمک معلمان و مشاوران می
توانندا نگیزه آنها را باال ببرند  .به عالوه معلم می تواند با اعتماد به دانش آموزان و احترام
به آنها و برقراری روابط صتمیمانه ای با دانش آموزان بر جهت گیری انگیزشی و شناختی
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آنها بیا فزاید پیشنهاد می شود برای خوشبینی تحصیلی معلمان در مدارس نیز برنامه ریزی
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

شود  .در کل نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد عالوه بر عوامل عاطفی و هیجانی درگیر
تحت...تاثیر انتظارات آینده قرار گیرد .
ممکن استتت
یادگیرنده نیز
تناختی
آموزش بعد ش
درآموزش،
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب بر
مهارتتهای
تأثیر
یکی از آن استتت .دانش آموزانی که قصتتد ادامه تحصتتیل دارند ،معنای « معنی از امر
913
خودکارآمدی
پرخاشگری
آموزش مهارت
...
در خاصی را نیز در راستای
اهداف
منظور ودارند و
مطلوبازبر این
هایخاصی
شناختی
تأثیرعوامل
تحصتیل »

آن دنبال می کنند .دیدگاه تحصتیلی ومعنی از تحصیل در واقع می تواند بخشی از سیستم
شتتناختی و دیدگاه آنها قبل از ورود به دانشتتگاه را منعکس ستتازد .این نیز ممکن استتت
پردازش اطالعات آنان از محیط آموزشی بعد از دبیرستان راتحت تأثیر قرار داده و متعاقبا
رفتار تحصتیلی و جهت مندی های انگیزشتی شان را متاثر سازد .ازآن جایی که پژوهش
حاضتتر در یکی از شتتهرهای ایران صتتورت گرفته استتت و تنها محدود به دانش آموزان
متوستطه استت ،لذا تعمیم نتایج به ستایر مناطق و مراجع باید با احتیاط انجام گیرد.جدید
بودن ابزارستنجش معنای تحصیل و نبود یک بررسی دقیق از لحاظ روان سنجی و از سوی
دیگر نبود ستتابقه ی پژوهشتتی در خصتتوص معنای تحصتتیل در داخل و خارج از جمله
محدودیت های این پژوهش استتت.شتتاید بتوان با فهم از معنی تحصتتیل از منظر دانش
آموزان ،جهت مندی های انگیزشی و ارزشی آنها را بهتر شناخت.این پژوهش را می توان
در ستطوح باالترتحصیلی نیز موردبررسی ومقایسه قرار داد .اگر این مقایسه بین معلمین و
دانش آموزان صتورت گیرد ممکن است به نتایج جالب توجهی دست یافت .درکل توجه
بیشتتر به این مستهله و برخورد کارشناسانه می تواندبرای حل معضالت آموزشی فراگیران
اثر گذار باشد.

534

فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ،55بهار 5531
فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ،55بهار 5531

منابع و مأخذ:

.2امیر آبادی شکوهی ،لیال،خلعتبری  ،جواد  ،رضا بخش ،حسین(( . )2337(.استرس ادراک
شده در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج با سبک های اسنادی مختلف در
سال ، ))39فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی ،سال پنجم،شماره چهارم.
 .1بی سپپرار  ،خدیجه.)2371(.بررسپپی راب ه معنای تحصپپیلی،سپپبک های مهابله ای و
خوشپبینی با فشپار روانی ادراک شده ،در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد اسالمی
شهر پیرانشهر .پایان نامه کارشناسی ارشد.
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