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 چکيده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتماد بنفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

متوسطه مقطع دوم شهر جالق انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش 

دانش آموز بصورت تصادفی  011آماری را تعداد آموزان مقطع متوسطه دوم ، و نمونه 

انتخاب شدند. میانگین دروس دانش آموزان جهت پیشرفت تحصیلی و از پرسشنامه 

( جهت سنجش اعتماد بنفس دانش آموزان استفاده 0691اعتماد بنفس کوپر اسمیت )

شد. جهت تجزیه تحلیل آماری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.پس از تجزیه 

تحلیل آماری نتایج نشان داد که بین اعتماد بنفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 رابطه معناداری وجود دارد.

 .اعتماد بنفس، پیشرفت تحصیلی : يديکل واژگان
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 2 امين مالزهی،  1 اسکتی هانيه

 .بلوچستان و سیستان دانشگاه/ کالبدی ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوی  0
 .زاهدان رسالت فرهنگیان،پردیس دانشگاه درسی،مدرس ریزی برنامه دکترای 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 تیهانيه اسک

بررسی رابطه اعتماد بنفس و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 

 متوسطه مقطع دوم شهر جالق
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 مقدمه
یکی از مهمترین عواملی که در تعیین جایگاه و موقعیت هر فرد در خانواده به والدین کمک می کند، شناخت نیازهای هر فرد می باشد 

می باشد؛ اگر بتوان نیازهای مهمّ         هر رفتاری که از انسان سر میزند، به منظور برآورده شدن یکی از نیازها و خواسته های بدنی و روانی او

(. یکی از این نیازها، نیاز به 0هر فرد را شناخت، میتوان آنها را یاری کرد تا بتوانند بخوبی و از طریق صحیح نیازهای خود را ارضا نمایند )

ساس ارزش، احترام، موفقیت و مسؤولیت اعتماد بنفس است که به عنوان انگیزه رفتار و عملکرد انسان مدّ نظر می باشد و شامل نیاز به اح

 (. 2است؛ ارضای نیاز به اعتماد بنفس به احساساتی از قبیل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت متمرکز بودن منتهی خواهد شد )

تمام صفات و ویژگی هایی اعتماد بنفس عبارت است از ارزشی که اطالعات درون خود پنداره برای فرد دارد و از اعتقادات وی در مورد 

اعتماد بنفس به منزله مجموعه نگرشها و عقایدی است که افراد در روابط خویش با دنیای  .که در او هست، ناشی میشود و قابل تغییر است

ند که با اعتماد تبیرونی ابراز میکنند. باور نسبت به موفقیت شخصی، بسیج خویشتن با توجه به اهداف تعیین شده، به منزله بازخوردهایی هس

بنفس پیوستگی مستقیم دارند.؛ به عبارت دیگر اعتماد بنفس به یک حالت روانی پوشش می دهد که فرد را آماده می سازد تا نسبت به انتظار 

د یان تایی(. با توجه به نکات فوق میتوان گفت اعتماد بنفس به منزله ب3موفقیت و پذیرش آن و تعیین کننده های شخصی واکنش نشان دهد )

عتماد ا یا عدم تایید فرد نسبت به خویشتن است و نشان می دهد که تا چه اندازه فرد خود را توانا، ارزنده و پر اهمیت می داند و به عبارت دیگر

 (.4بنفس یک تجربه شخصی است که ترجمان آن را میتوان در سطح گفتار و در سطح رفتارهای معنی دار مشاهده کرد )

اعتماد بنفس پایه های اصلی شخصیت هر فرد را پی ریزی میکند و در طول مدت زندگی، مهارت های ادراکی و فکری او پیچیده تر و 

 دعمیق تر می شود، به طوری که واقعیت ها را خود ارزیابی می کند. ارزیابی پی درپی مثبت و منفی از عملکرد فرد، تأثیر مستقیمی بر اعتما

به صورتی که ارزیابی مثبت، باعث اعتماد بنفس باال و ارزیابی منفی، اعتماد بنفس را پایین می آورد. هرگاه فرد، ارزشیابی بنفس وی دارد؛ 

د امثبتی از عملکرد خود داشته باشد، اعتماد بنفس وی افزایش می یابد؛ در حالی که اگر فرد ارزیابی منفی از عملکرد خود داشته باشد، اعتم

(. به عبارت دیگر، اعتماد بنفس درجه و ارزشی است که یک فرد به خودش نسبت می دهد. این صفت یک ویژگی 5ی یابد )بنفس او کاهش م

 رتیعمومی است و در همه انسانها وجود دارد و محدود و گذرا نبوده، بلکه ثابت و دائمی است و میزان آن را معموالً باید مشخص کرد تا در صو

 (. 9افی برخوردار نباشد، با بکارگیری برنامه های آموزشی مناسب آن را بهبود بخشید )که فرد از اعتماد بنفس ک

توانایی دانش آموزان در دوران تحصیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار  بررسی در که است معیارهایی ترین مهم از یکی تحصیلی پیشرفت

 تحصیلی گردد. پیشرفت می کسب تحصیل دوره طول در که است ها ارتمه و ها توانایی از ای مجموعه کسب شامل تحصیلی است. پیشرفت

 تحصیلی معدل آموزشی، های دوره از یک هر در پیشرفت میزان به توان می جمله آن از که کنند می گیری اندازه مختلفی های شیوه به را

در واقع پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان یکی از مهمترین مالک های ارزیابی  (.1تحصیلی و... اشاره کرد ) ترم یک تحصیلی معدل سالیانه،

 عملکرد معلمان محسوب می شود. 

مساله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه 

بنابراین نظام آموزشی را زمانی میتوان کارآمد و  بی و توجه به رفع نیازهای فردی است.یا نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف

 (.8موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشجویان آن در دوره های مختلف دارای بیشترین و باالترین رقم باشد )

لی، ش آموزان است. نقطه مقابل پیشرفت تحصیاز جمله مهمترین نگرانی های معلمان، پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از اُفت تحصیلی دان

اُفت تحصیلی است که براساس مطالعات متعدد تاثیر بسزایی در سرنوشت فرد داشته و همچنین هزینه گزافی به خانواده و جامعه تحمیل 

ور را هدر میدهد و نیروهای این امر از مهمترین مشکالت کنونی نظام آموزشی است که هرساله دهها میلیارد ریال از بودجه هر کش .میکند

(. پیشرفت تحصیلی به توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در 6بالقوه و سرمایه های جامعه که همان نیروی انسانی است بی ثمر می ماند )

ری می شود به طور موضوعات آموزشگاهی اطالق میشود که به وسیله آزمونهای فراگیری استاندارد شده یا آزمونهای معلم ساخته اندازه گی

 وکلی این اصطالح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است به ، طوری که بتوان آنها را در مقوله کلی عوامل مربوط به تفاوتهای فردی 

ای وجود افراد عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار داد. از آنجایی که شرط مهم برای رشد و شکوفایی هر جامعه

ی اآگاه، کارآمد و خالق است، لذا پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت دهی مناسب رفتار، عالیق و نیازهای افراد در راست

 (. 01اهداف ارزشمند و معین می شود )

آموزان همراه بوده است حسینی و همکاران محققین معتقدند که افزایش اعتماد بنفس با افزایش  پیشرفت تحصیلی  در بین دانش 

توجه به اهمیت اعتماد بنفس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی در  (. با0363( سپاهی و همکاران )0362(،خواهش نیک و همکاران )0380)

 (.00این پژوهش سعی شده است که رابطه بین اعتماد بنفس و پیشرفت تحصیلی  مورد بررسی قرار گیرد )
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 روش پژوهش
تحلیلی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و با توجه به شیوه بدست آوردن اطالعات در زمره  -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان متوسطه مقطع دوم شهر جالق، که در نیم سال اول 

دانش آموز پسر بصورت تصادفی انتخاب، و پس از توضیحات کامل جهت  011مشغول به تحصیل بودند می باشد. تعداد  69-61سال تحصیلی 

( بین آنها توزیع و پس از استخراج نتایج هر پرسشنامه به معدل 0691آشنایی و اعتماد به تحقیق،  پرسشنامه  اعتماد بنفس کوپر اسمیت )

ز آمار استنباطی )همبستگی دانش آموزان مراجعه شد. دراین پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق اافراد جهت آگاهی از وضعیت تحصیلی 

 صورت پذیرفته است. 2103نسخه   SPSS( و آزمون کای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار پیرسون

 

 ابزار پژوهش
 58شامل  عزت نفس کوپر اسميتپرسشنامه  آموزان استفاده شد.جهت بررسی پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات دروس دانش 

 ماده است که احساسات، عقاید یا واکنش های فرد را توصیف می کند و آزمودنی باید با این مواد با عالمت گذاری در دو خانه ))به من شبیه

ماده، مقیاس  29است دهد بلی( (( یا ))به من شبیه نیست )خیر( (( پاسخ دهد. مواد هر یک از زیر مقیاس ها عبارتند از : مقیاس عمومی

نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی  ،ماده 8ماده و مقیاس دروغ  8ماده، مقیاس تحصیلی یا شغلی  8ماده، مقیاس خانوادگی  8 اجتماعی

 کلی، امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم می سازد. 

 مقدار که است 62/1آزمون  این پایایی ضریب .است شده محاسبه معتبر های شیوه به کوپراسمیت نفس عزت مقیاس پایایی و ییروا

 باشد. می معتبری

 

 یافته ها
دانش  24/96که اکثر پدر ها دیپلم و شغل آزاد داشته و اکثر مادرها دیپلم و خانه دار بودند و  04 _+3/0ابتدا میانگین سن آزمودنی ها 

 بودند محاسبه شد سپس میانگین و انحراف معیار عزت نفس محاسبه شد. 05دارای معدل  کمتر از  19/31و  05آموزان دارای معدل باالی 

 ( ميانگين و انحراف معيار عزت نفس1جدول )

 میانگین/ انحراف معیار نام متغیر

 92/4 _+26/91 اعتماد بنفس

 

به عنوان نقطه  05دانش آموزان از مدیران مدرسه براساس کد دانش آموزی گرفته شد و نمره جهت بررسی پیشرفت تحصیلی معدل 

 بین آماری معنی دار کای، ارتباط مجذور آماری برش در نظر گرفته شد و نمره باالتر از آن به عنوان نمره خوب در نظر گرفته شد. آزمون

نتایج نشان داد بین اعتماد بنفس پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری  داد. به طور کلی نشان تحصیلی پیشرفت و نفس عزت وضعیت

 وجود دارد. 
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 بحث و نتيجه گيري
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد بنفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان متوسطه مقطع دوم شهر جالق بود. در 

با اعتماد بنفس باال از معدل باالتر و یا به عبارتی از پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار بودند که این تحقیق حاضر نشان داده شد که افراد 

(  0384( و بیابانی )02( )0363(. از طرفی با نتایج تحقیق سلمانیان )03( همخوان می باشد )0363نتیجه با نتایج تحقیق سپاهی و همکاران )

رسیدند که بین اعتماد بنفس و پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود ندارد  ناهمخوان است که از دالیل ( که در تحقیق خود به این نتیجه 04)

 تناقض این مسئله می توان به تفاوت آزمودنی ها، اختالف سن آزمودنی ها، اختالف محیط جغرافیایی اشاره کرد.

 پیش مقاطع پزشکی دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با آن ارتباط و نفس عزت بررسی( در پژوهشی را هدف 0363سپاهی و همکاران )

 مطلوبتری تحصیلی پیشرفت از پایین، نفس عزت دارای افراد به نسبت بودند، باالتر نفس عزت دارای که بالینی  انجام دادند و افرادی و بالینی

 کرد. می توان استفاده  نفس عزت تقویت روشهای از تحصیلی پیشرفت پیشبرد برخوردارند وبرای

شود، رسد پیشرفت تحصیلی و عزت نفس، رابطه متقابلی دارند؛ یعنی از طرفی، داشتن عزت نفس موجب پیشرفت تحصیلی میبه نظر می

ردد، از طرف گگذارد و موجب پیشرفت تحصیلی میزیرا خودباوری و تلقی مثبت از خویشتن در یادگیری و ایجاد انگیزش برای تحصیل اثر می

ر هر های انسان دشود. به طور کلی، پیشرفتهای تحصیلی در رسیدن به مدارج باال در کار آموزش، موجب ارتقای عزت نفس میدیگر، موفقیت

درباره همبستگی  .شودای و تجربه موفقیت احساس خودباوری و ارزشمندی و توانمندی در هر موردی باعث افزایش عزت نفس در او میزمینه

سازی و عزت نفس مثبت برای بهبود پیشرفت های آرام( با کاربرد تکنیک05( )0665صیلی به وسیله اسچربیر )بین عزت نفس و پیشرفت تح

 های امتحانی، باالتر از گروهسازی به طور معناداری در پایهتحصیلی دانشجویان، پژوهشی انجام گرفته و نتایج آن آشکار نموده که گروه آرام

  .اندکنترل بوده

ی بین احساس ارزشمندی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی، نظر مربیان و اساتید و متخصصان تعلیم و تربیت بر این طهدر زمینه راب

ن های زیادی در زمینه پی بردآموزان دارد پژوهشاست که عوامل روحی و روانی تأثیر بسیار باالیی در موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانش

 حصیلی صورت گرفته است که این مسئله را تایید می کنند.به رابطه عزت نفس و پیشرفت ت
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