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Abstract
Introduction: Different variables such as motivation,
self-esteem and learning methods can affect learners
during the learning process. Research evidence has
shown that hope is one of the essential factors which
can improve students’ performance. Using a personoriented approach, the present study aimed to
determine the motivational profiles of high school
students and to compare their behavioral self-control
considering these profiles.
Method: This is a comparative causal-descriptive
study in which 204 Shahed high school students of
district 3 in Tabriz, Iran at the academic year 20172018 participated and completed the Tangeny SelfControl Scale and the Snyder Hope Scale. For data
analysis, SPSS software and cluster analysis and oneway analysis of variance were utilized.
Results: Based on the results of the cluster analysis,
three motivational clusters were obtained for the
students: 38.2% in the low quantity cluster, 38.7% in
the medium quantity cluster and 25% in the high
quantity cluster. Behavioral self-control in the low
quantity cluster was lower than that of other clusters
(P<0.001).
Discussion: The findings could help educators take
effective measures by designing educational
intervention programs to promote and maintain hope
among high school students during the school years.
Key words: hopefulness, behavioral self-control,
cluster analysis, hopefulness profile.
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چکیده
 عزتنفس و، متغیرهای زیادی مثل انایزش، در جریان یادگیری:مقدمه
، دراینمیان. سبکهای یادگیری میتوانن بر یادگیری تأثیر باذارن
هواه پژوهشی نشان داده که امی واری یکی از عوامل مدم در بدبود
 پژوهش حاضر با ه ف تعیین نیمرخ انایزش.عملکرد دانشآموزان است
دانشآموزان دوره متوسطه با استفاده از رویکرد فردمحور و مقایسه
.خودکنترلی رفتاری باتوجهبه این نیمرخها انجام گرفته است
 تع اد. علی مقایسهای است- این پژوهش یک مطالعه توصیفی:روش
-79  تبریز که در سال3  نفر از دانشآموزان دبیرستان هاه ناحیه402
 مقیاسهای خودکنترلی تانجی و امی واری،  مشغول به تحصیل بودن79
 از روش تحلیلSPSS  برای تحلیل از نرمافزار. اهنای ر را تکمیل نمودن
. خوههای و تحلیل واریانس یکراهه بدره گرفته ه
 سه خوهه انایزهی، براساس نتایج حاصل از تجزیه خوههای:نتایج
33/9 ، در خوهه کمیت پایین33/4 : برای دانشآموزان بهدست آم
 درص در خوهه کمیت باال قرار42 ،درص در خوهه کمیت متوسط
 کمتر از سایر خوههها، خودکنترلی رفتاری خوهه کمیت پایین. گرفتن
.)p<0/001(بود
 یافتههای بهدستآم ه میتوان به مسئولین حوزه آموزش کمک:بحث
نمای تا با طراحی برنامههای م اخلهای تربیتی در ارتقا و یا حفظ
 در طول سالهای تحصیلی،امی واری دانشآموزان دوره متوسطه
. اق امات مؤثری انجام دهن
 نیمرخ، امی واری؛ خودکنترلی رفتاری؛ تجزیه خوههای:کلید واژهها
امی واری

 مربی گروه علوم تربیتی دانشگااه هگدی، دانشجوی دوره دکتری روانشناسی
م نی آذربایجان
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشااه هدی م نی آذربایجان.1
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آین هنار مشکالت رفتاری است (بارون4003 ،3؛

مقدمه
در سالهای اخیر ،مفدوم خودکنترلی ،موضوعی داغ

10

7

المونت و ون هورن 4013 ،؛ پرات و کلون 4000 ،؛
11

بوده و مورد توجه محققان رفتاری ،آموزهی و پزهکی

دایمون  ،جنیناس ،پیکورو  .)4019 ،مطالعات دیار

قرار گرفته است .مایر و سالووی )4003( 1خودکنترلی

که همسو با این پژوهش است ،نشان داده است که

را تحت عنوان کاربرد صحیح هیجانها معرفی

خودکنترلی پایین با مشکالت رفتاری درونیسازیه ه

مینماین و اعتقاد دارن که ق رت تنظیم احساسات،

و همچنین مشکالت تنظیم هیجانی همراه است

موجب افزایش ظرفیت هخصی برای تسکیندادن

(بارکلی ،4002 ،14موفیت ،پالتون و کاسپی4013 ،؛
13

یا

واقنان ،دلیسی ،بیور ،وایت و هوارد 4009 ،؛ ویل،

بیحوصلایهای مت وال میهود .افرادی که بهلحاظ

اینت ،من وزا ،گیبونس و برودی .)4009 ،خودکنترلی

خودکنترلی ضعیفن  ،دائماً با احساس ناامی ی،

یکی از عواملی است که به ما کمک میکن که در

افسردگی و بیعالقای در فعالیت دست به گریبانن ؛

زن گی روزمره به انطباق با محیط خود برسیم (بویکان

درحالیکه ،افراد با مدارت زیاد در این زمینه با سرعت

تتیک ،فینکنار و بل ی بورن .)4013 ،خودکنترلی کم،

بیشتر میتوانن نامالیمات را پشت سر گذاهته و

عاملی مدم و کلی ی در گرایش نوجوانان به مصرف

میزان مشخصی از احساسات را با تفکر همراه نموده و

مواد مخ ر است هواه پژوهشی نشان میده که

مسیر ان یشه را بپیماین (صفری1339 ،؛ بهنقل از

آموزش خودکنترلی میتوان در پیشایری از مصرف

سیماریان ،سیماریان و ابراهیمی قوام .)1370 ،لیو ،زو،

مواد مخ ر ،مفی واقع هود .حتی بین خودکنترلی با

یانگ ،کنگ ،سون و فان )4013( 4ضمن پژوهشی

فرار از م رسه ،مردودی و مشکالت حاد آموزهی رابطه

نشان دادن که بین کیفیت خواب ذهنآگاهی با نقش

معنیدار وجود دارد (الهوردیپور ،حاجیزاده و

تع یلکنن گی نشخوار ذهنی و نقش میانجیگری

بشیریان .)1371 ،یکی از عواملی که با خودکنترلی

خودکنترلی رفتاری ،رابطه وجود دارد.

میتوان رابطه داهته باه  ،امی واری است (ستایشی

خود،

درککردن

اضطرابها،

افسردگیها

12

خودکنترلی به توانایی افراد درجدت تع یل پاسخهای

اظدری ،عاب ینی و حبیبزاده .)1372 ،امی واری

هیجانی به محرکهای درونی و بیرونی بهطور مناسب

بهعنوان فراین تفکر درمورد اه اف فردی ،همراه با

برمیگردد و سازگاری مستقیم با انتظارات اجتماعی

انایزش برای حرکت به سمت این اه اف و راههایی

دارد (الدز ،اگن ،دلنی و دالی .)4019 ،3خودکنترلی

برای پیشبرد این اه اف (راهبرد) تعریف ه ه است
12

پایین معموالً بهوسیله مشکالت افراد در رفتار تکانشی،

(اهنای ر .)1772 ،به اعتقاد اهنای ر و همکاران

ناتوانی در به تأخیران اختن خشنودی و مح ودیت در

( )4004امی واری سیستمی هناختی گ انایزهی است.

احساسات عاطفی درمقابل دیاران مشخص میهود

طبق این دی گاه ،هیجانها بهدنبال هناخت و در

(گوتفردمسون و هیرچی1770 ،2؛ وازسونی و هوانگ،2

فراین

(اهنای ر،

4010؛ پالما ،سایوا ،کاسا و ریبرا.)4013 ،9

 .)4000همچنین ،اهنای ر ( )4004این سازه هناختی

خودکنترلی پایین با مشکالت رفتاری ض اجتماعی

گ انایزهی را به دو مسیر تقریباً ج ا از تفکر درباره

همراه است (بوچ ،اراتزوکی و واتس .)4019 ،9مخصوصاً

اه اف تقسیم کرده است .تفکر عاملی ،19تفکری است

خودکنترلی پایین پیشبینیکنن ه قوی فعلی و

که با سطوح هخصی از اطمینان و اعتماد درباره
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دستیابی به اه اف همراه است ،برایمثال« ،من به

یافتن که دانشآموزان میتوانن به چدار خوهه با

اه افی که برای خودم تعیین کردهام ،میرسم».

نیمرخهای پیشرفت مختلف تقسیم هون  :یادگیریگرا،

درحالیکه تفکر راهبردی ،19تفکر درباره تواناییهای

تکلیفگریز ،همعملکرد و همیادگیریگرا ،و همعملکرد

مفی هخصی برای دستیابی به اه اف است ،برایمثال،

و همتکلیفگریز .این محققان به این نتیجه دست

«من میتوانم با استفاده از روشهای متع دی ،برای

یافتن که دانشآموزان خوهه یادگیریگرا در مقایسه

بهدستآوردن آنچه که میخواهم ،فکر کنم» .به اعتقاد

با خوهه عملکرد و تکلیفگریز ،کمتر از سبکهای

( )4012افراد با امی واری باال

مقابلهای هیجانمحور استفاده میکنن  .لیو و همکاران

بیشتر به ه فگزینی میپردازن  ،مسیرهای کارآم ی را

( )4011نیز در پژوهشی چدار خوهه ه فهای

و

پیشرفت را هناسایی کردن که هامل انایزش پراکن ه

مطمئن هستن که مسیرهای انتخابیهان ،آندا را به

(چن گانه متوسط) ،تبحرگرایی متوسط (تبحرگرایی

سمت اه اف موردنظرهان خواه رسان .

متوسط /عملکردگرا و عملکردگریز پایین) ،موفقیتگرا

امی سازهای است که درپی هکستها و نامالیمات

(تبحرگرایی متوسط /عملکردگرا و عملکردگریز باال) و

زن گی افراد نقش مدم و مؤثری ایفا میکن .

رویکردی (تبحرگرایی و عملکردگرای باال /عملکرد

سایرین

گریز پایین) است .در پژوهش اخیر ،دانشآموزانی که

هکستهایی را در زن گی خویشتن تجربه میکنن  ،اما

موفقیتگرا و رویکردگرا هستن  ،خودکارآم ی باال،

بهدلیل اینکه این باور را در خود پرورش دادهان که

ارزشهای ذهنی باال برای تکلیف ،م یریت کالسی،

میتوانن با نامالیمات و چالشها سازش کنن  ،هیجان

مشغولیت تحصیلی ،م یریت زمان و خودتنظیمی

منفی را با ه ت کم در این موقعیتها تجربه میکنن .

فراهناختی باالیی را نسبت به دو گروه دیار گزارش

آندا نیز وقتی با مانعی در رسی ن به ه فهای

کردهان .

ارزهمن روبهرو میهون  ،با گفتاوی درونی مثبت

در ایران نیز ،ب ری گرگری ،مد وی و ضرابی ()1371

مثل "من از عد هاش برمیآیم ،تسلیم نخواهم ه " و

به مطالعه نیمرخهای انایزهی دانشآموزان و تفاوت

مانن آن بهدنبال دستیابی به مسیرهای جایازین برای

نیمرخها از نقطهنظر فرسودگی تحصیلی پرداختن .

وصول به ه ف میگردن  .درمقابل ،افرادی که

نتایج پژوهش این محققان ،چدار گروه از دانشآموزان

امی واری کمتری دارن  ،در برخورد با موانع ،نوعی

دارای:الف) اه اف پیشرفت پایین ،ب) جدتگیریهای

هیجانهای منفی مثل خشم و یأس را تجربه میکنن

تبحرگریز گ عملکردگرا ،ج) جدتگیری انایزهی

(کار.)1332 ،

چن گانه و د) جدتگیری تبحرگرا گ عملکردگرا را

پژوهشاران متع دی به مطالعه و بررسی نیمرخها و

هناسایی کرد .همچنین ،یافته دیار این پژوهش آن

ارتباط آن با سازههای روانهناختی و پیام های

بود که فرسودگی تحصیلی در نیمرخهای انایزش

تحصیلی دانشآموزان پرداختهان (اینالس ،مارتینز گ

چن گانه و تبحرگرا گ عملکردگرا کمتر از سایر

مونتاودو ،گراسیا گ فرنان ز ،وال و کاستجون4012 ،17؛

خوهههاست .در پژوهش دیاری که محققان به

لیو ،پاریس ،هوگان 40و لیو .)4011 ،بردر ،ریجاوک و

بررسی نیمرخهای انایزهی دانشجویان و تفاوت نیمرخ

لونکاریک )4009( 41در پژوهشی ،به این نتیجه دست

گروههای مختلف از نظر عملکرد هناختی ،عاطفی و

13

دریس ال و مکبت

برای رسی ن به اه اف موردنظر ایجاد میکنن

بهاینترتیب که افراد امی وار همانن
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اجتماعی پرداخته بودن  ،به این نتیجه دست یافتن که

هاه ناحیه  3تبریز به تع اد  229نفر مشغول به

براساس تحلیل مبتنیبر فرد ،چدار گروه از دانشجویان

تحصیل در سال تحصیلی  79-79بودن  .تع اد کل

هامل :الف) دارای جدتگیری انایزش درونی ،ب)

دانشآموزان که به پرسشنامه خودکنترلی و امی واری

دارای جدتگیریهای درونی و درونفکنیه ه ،ج)

پاسخ دادن  402 ،نفر بودن که با استفاده از روش

جدتگیری انایزهی چن گانه باال و د) جدتگیری

نمونهگیری دردسترس انتخاب ه ن  .دو پرسشنامه

بیانایزهی وجود دارد .بهعالوه ،دانشجویانی که دارای

خودکنترلی و امی واری همزمان دراختیار این

انایزش چن گانه هستن  ،در مقایسه با سه گروه دیار

دانشآموزان قرار گرفت و توضیحات الزم برای

ازلحاظ هناختی ،عاطفی و اجتماعی ،عملکرد

پاسخاویی به پرسشنامه به آندا داده ه .

(ب ری گرگری و همکاران،

ب) مقیاس امید بزرگساالن اشنایدر و همکاران:)1991( 22

 .)1370ب ری گرگری و همکاران ( )1337نیز ضمن

این مقیاس  14ماده دارد و یک پرسشنامه

مطالعه نیمرخهای ه ف پیشرفت دانشآموزان ،چدار

خودگزارهی است .پایایی این مقیاس توسط اهنای ر

گروه دانشآموزان با ه فگرایی پیشرفت پایین،

( )4000با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای نمره

تبحرگرا و عملکردگرا ،اه اف چن گانه ،و تبحرگریز را

کل آن  0/39بهدست آم ه است .کرمانی ،خ اپناهی و

هناسایی کردن  .آندا به این نتیجه دست یافتن که

حی ری ( )1370با انجام پژوهشی بهمنظور بررسی

دانشآموزان خوهه اه اف چن گانه در مقایسه با سه

روایی و پایایایی این پرسشنامه پژوهشی را انجام

گروه دیار ،تمایل بیشتری بر محیط کالس مبتنیبر

دادن  .بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی

یادگیری و فعالیتهای یادگیری انفرادی دارن .

تأیی ی نشان داد که مقیاس دارای ساختاری دو

همچنین ،دانشآموزان گروه اه اف انایزش پیشرفت

عاملی هامل تفکر عامل و راهبردی است .بررسی

پایین و دانشآموزان تبحرگریز به محیط یادگیری

روایی همزمان با محاسبه همبستای این مقیاس با

دارای تکالیف متنوع و روشهای متفاوت برای

مقیاس افکار خودکشی ،حمایت اجتماعی ادراکه ه و

جستجوی اطالعات ،تمایل کمتری دارن  .درکل،

معنا ،بیانار رابطه منفی بین نمرات مقیاس امی با

مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،بیانار

نمرات مقیاس افکار خودکشی و رابطه مثبت با نمرات

روانهناختی

مقیاسهای حمایت اجتماعی ادراکه ه و معنا در

دانشآموزان و همچنین ،نقش امی واری بر کیفیت

زن گی بود .ضریب اعتبار این مقیاس با استفاده از

زن گی آنداست .بنابراین ،مسأله اساسی پژوهش حاضر،

فرمول آلفای کرونباح 0/39و ازطریق بازآزمایی0/31

ابت ا تعیین نیمرخهای امی واری دانشآموزان و سپس،

بهدست آم .

سازگارانهتری دارن

اهمیت

امی واری

بر

بازدههای

خودکنترلی

رفتاری

تانجی

(:)2002

مقایسه نیمرخهای تعیینه ه از نقطهنظر خودکنترلی

پرسشنامه

رفتاری است.

پرسشنامه خودکنترلی تانجی دارای  13سؤال بوده و
ه ف آن سنجش میزان کنترل افراد بر خودهان است.

روش

طیف پاسخاویی آن از نوع لیکرت است .در پژوهش

این پژوهش یک مطالعه علی گ مقایسهای است که

تانجی و همکاران ( )4002روایی این مقیاس با ارزیابی

آزمودنیهای این پژوهش ،دانشآموزان دبیرستانهای

همبستای آن با مقیاسهای پیشرفت تحصیلی،
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سازگاری ،روابط مثبت و مدارتهای بینفردی تأیی

استفاده ه  .همچنین کلیه دادههای جمعآوریه ه

ه ه است .همچنین پایایی آن روی دو نمونه آماری

در نرمافزار  SPSSنسخه  41مورد تجزیهوتحلیل قرار

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/33و 0/32

گرفت.

بهدست آم ه است.

در این پژوهش بهمنظور تعیین نیمرخهای انایزهی
43

دانشآموزان از روش تحلیل خوههای

یافتهها

بدره گرفته

برای ارائه توصیفی هفافتر از نتایج پژوهش ،ابت ا به

ه  .بهمنظور مقایسه خوهههای حاصل از تجزیه

هاخصهای آمار توصیفی پرداخته ه که در ج ول 1

خوههای از نقطهنظر خودکنترلی از روش تحلیل

آم ه است.

42

واریانس ( )ANOVAو آزمون تعقیبی توکی

جدول  .7شاخصهای آمار توصیفی برای متغیرهای پژوهش
متغیر

خودکنترلی رفتاری

امیدواری

تفکر راهبردی

تفکر عاملی

میاناین

142/72

39/22

12/71

19/39

انحراف معیار

12/32

2/34

4/22

3/09

آم ه است.

جدت تعیین نیمرخهای امی واری دانشآموزان از
تجزیه خوههای استفاده ه که نتایج آن در ج ول 4

جدول  .4نیمرخهای امیدواری دانشآموزان
نیمرخها
نیمرخ یک
نیمرخ دو
نیمرخ سه

امیدواری

میانگین

انحراف معیار

تفکر راهبردی

13/91

4/29

تفکر عاملی

12/17

1/79

تفکر راهبردی

12/79

1/97

تفکر عاملی

19/79

1/42

تفکر راهبردی
تفکر عاملی

13/03
41/41

1/99
1/3

تعداد درصد برچسب (عنوان) نیمرخ
29

49/7

نیمرخ کمیت پایین

39

24/9

نیمرخ کمیت متوسط

90

47/2

نیمرخ کمیت باال

نمره استاندارد تفکر عاملی و راهبردی برای سه نیمرخ

کمیت باال

کمیت متوسط

تفکر راهبردی

کمیت پایین

2/5
2
1/5
1
0/5
0
-0/5
-1
-1/5

تفکر عاملی
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نیمرخ های امیدواری
کمیت متوسط

کمیت باال

کمیت پایین
100%
80%
60%
40%
20%
0%
تفکر راهبردی

تفکر عاملی

مبتنیبر نتایج ج ول  4و نمودارهای باال ،برای هر

ازاینرو ،این خوهه یا نیمرخ با عنوان «کمیت

نیمرخ یا طبقه از آزمودنیها ،براساس نمرات آندا در

متوسط» برچسب زده ه  .آزمودنیهای نیمرخ سوم

خردهمقیاسهای امی واری (تفکر راهبردی و تفکر

( n = 90و  )p = 47/2نمرات بیشتری در تفکر عاملی

عاملی) ،برچسب یا عنوانی داده ه  .در نیمرخ اول

و راهبردی بهدست آورن  ،بههمیندلیل ،برچسب

( n = 29و  ،)p = 49/7بهدلیل اینکه آزمودنیها در

«کمیت باال» به این گروه تعلق یافت.

خردهمقیاسهای تفکر راهبردی و عاملی نمرات پایینی

همچنین در این پژوهش بهمنظور مقایسه خوهههای

را بهدست آوردن  ،بنابراین ،با عنوان «نیمرخ کمیت

حاصل از تجزیه خوههای از نقطهنظر خودکنترلی

پایین» برچسبگذاری ه ن  .در نیمرخ دوم (n = 39

رفتاری از آزمون آنوا و آزمون تعقیبی توکی بدره

و  ،)p = 24/9آزمودنیها در هر دو خردهمقیاس تفکر

گرفته ه که نتایج آن در ج ول  3و  2آم ه است.

راهبردی و تفکر عاملی نمرات متوسطی داهتن .
جدول  .9نتایج آزمون آنوا
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار f

P

نیمرخها

3929

4

2343/34

44/44

0/001

خطا

33729

400

172/93

کل

3419443

403

همانطورکه نتایج آزمون آنوا نشان میده  ،بین سه

از آزمون تعقیبی توکی بدره گرفته ه که نتایج آن در

نیمرخ کمیت پایین ،متوسط و باال ازلحاظ خودکنترلی

زیر آم ه است.

رفتاری تفاوت وجود دارد برای تعقیب نتایج آزمون آنوا
جدول  .2نتایج آزمون تعقیبی توکی
نیمرخها

کمیت پایین

کمیت متوسط

کمیت باال

متغیر

میاناین

میاناین

میاناین

خود کنترلی رفتاری

c112/47

b149/49

a134/42
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 :a, b, cهمسانبودن حروف در هریک از خانههای

حاضر تندا روی دانشآموزان دوره متوسطه هاه

یک ردیف بهمعنای ع م تفاوت میاناینها و

انجام گرفته است.

غیرهمسانبودن بهمعنای تفاوت میاناینهای خوههها

یکی دیار از یافتههای این پژوهش نشان داد که

در متغیر موردنظر است و ازطرفدیار ،ترتیب حروف

خوهه کمیت باال ،باالترین خودکنترلی رفتاری نسبت

انالیسی در یک ردیف ،بیانار بزرگی و کوچکی

به خوهه کمیت پایین و کمیت متوسط است.

میاناین نیمرخهاست.

باتوجهبه افت خودکنترلی رفتاری در خوهه کمیت

باتوجهبه ج ول فوق نیمرخ کمیت پایین خودکنترلی

پایین و وجود تفاوت آماری با خوهههای دیار،

رفتاری پایینتری نسبت به نیمرخ کمیت متوسط دارد

میتوان به اهمیت و نقش امی واری در خودکنترلی

و نیمرخ کمیت متوسط نسبت به کمیت باال دارای

رفتاری پی برد .در این پژوهش براساس ویژگیهای

خودکنترلی رفتاری بیشتری است ،بنابراین ،نیمرخ

امی واری دانشآموزان و داهتن تفکر عاملی و

کمیت باال نسبت به دو نیمرخ کمیت پایین و متوسط

راهبردی یکسان ،امکان بررسی بع کیفی امی واری

دارای بیشترین خودکنترلی ( )112/47رفتاری است و

دانشآموزان و نقش کیفیت امی واری در خودکنترلی

نیمرخ کمیت پایین دارای کمترین مق ار خودکنترلی

رفتاری وجود ن اهت .براساس نظریه امی اهنای ر،

رفتاری هستن .

کیفیت امی واری بسیار مدمتر از نوع کمی آن بوده و
در نتایجی همچون عملکرد مؤثر و کیفیت زن گی

بحث و نتیجهگیری

تأثیرگذار است .فرد در پی هکستها و نامالیمات

اولین ه ف پژوهش حاضر ،تعیین تع اد و نوع نیمرخ

زن گی امی واری باال نقش مدم و مؤثری ایفا میکن ،

امی واری دانشآموزان دوره متوسطه و مقایسه

بهاینترتیب که افراد امی وار همانن

سایرین

خودکنترلی رفتاری هرک ام از خوههها بود .با

هکستهایی را در زن گی خویشتن تجربه میکنن  ،اما

مشخصه ن تع اد خوههها و مقایسه خودکنترلی

بهدلیل اینکه این باور را در خود پرورش دادهان که

رفتاری دانشآموزان در هر ک ام از خوهههای

میتوانن با نامالیمات و چالشها سازش کنن  ،هیجان

بهدستآم ه ،معلوم ه که خوهه کمیت باال نسبت به

منفی با ه ت کم در این موقعیتها را تجربه میکنن .

دو خوهه کمیت متوسط دارای خودکنترلی رفتاری

آندا نیز وقتی با مانعی در رسی ن به ه فهای

بیشتری است .همچنین خوهه کمیت پایین دارای

ارزهمن روبهرو میهون  ،با گفتاوی درونی مثبت

خودکنترلی رفتاری کمتری نسبت به خوهه کمیت

مثل "من از عد هاش برمیآیم ،تسلیم نخواهم ه " و

متوسط بود.

مانن آن بهدنبال دستیابی به مسیرهای جایازین در

همانطورکه اهاره ه این پژوهش نشان داد که

وصول به ه ف میگردن  .درمقابل افرادی که

دانشآموزان دارای سه نیمرخ امی واری کمیت باال،

امی واری کمتری دارن  ،در برخورد با موانع ،یکسری

کمیت متوسط و کمیت پایین هستن  .که هیچک ام از

هیجانهای منفی مثل خشم و یأس را تجربه میکنن

خوههها در بع کیفی امی واری قرار نمیگیرن  .های

(کار .)1332 ،این افراد با استفاده از تفکر عاملی

یکی از دالیل این امر ،وجود حجم کم نمونه باه .

راههای فراوانی را جدت حل مشکل خود ت ارک

دلیل دیار آن میتوان مربوط به این باه که پژوهش

میبیین و کنترل بیشتری را بر رفتار خود اعمال و
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هرک ام از راهها را امتحان میکنن تا به ه ف خود

فراهم میهود .این پژوهش نیز مانن سایر پژوهشها

برسن  .وقتی افراد دارای امی واری بیشتری هستن  ،یا

دارای مح ودیتهایی است .اولاینکه ،همه دادههای

بهعبارتیدیار ،با تفکر راهبردی راهحلهای ممکن را

این پژوهش بهصورت خودگزارهی جمعآوری ه ه

و با تفکر عاملی راهحلهایی ت ارک

است ،یکی از بزرگترین مشکالت این هیوه جمعآوری

میبینن  ،میتوانن کنترل بیشتری را بر خود اعمال

اطالعات ،کنترل تأثیر مطلوبیت اجتماعی ندفته است.

کنن  .درنتیجه این افراد در نامالیمات و مسائل زن گی

بهعبارتی ،در خودگزارهیها ،آزمودنیها ،گزینهای را

بهراحتی میتوانن بر رفتار خود کنترل بیشتری اعمال

انتخاب میکنن که آندا را بدتر جلوه ده تا گزینهای

کنن ؛ چراکه .1 :با تفکر راهبردی راهحلهای زیادی را

که بهطور صحیح وضعیت فعلی آندا را توصیف کن که

برای خود ت ارک میبینن  .4 ،با استفاده از تفکر

این مسئله به کاهش کارایی ابزار ان ازهگیری منجر

عاملی به اجرا و پیادهکردن بدترین راهحلها

میهود .برای غلبه بر این مشکل استفاده از هیوههای

میپردازن و درنتیجه بهراحتی نامالیمات و مسائل

ارزیابی چن گانه پیشنداد میهود .دوم ،این مطالعه

زن گی را حل میکنن  .بنابراین این افراد کنترل

روی دانشآموزان پسر دوره متوسطه هاه صورت

بیشتری روی خود و زن گیهان احساس میکنن

گرفته است که قابلیت تعمیمدهی نتایج را مح ود

(کار.)1332 ،

میکن  .انجام پژوهش در مقاطع دیار و روی هر دو

بهطورخالصه ،این پژوهش بینش عمیقی را درمورد

جنس نیز میتوان گامی درجدت حل این موضوع

رابطه بین امی واری و خودکنترلی رفتاری بهوجود

باه  .سرانجام ،در این پژوهش روابط بین متغیرها

میآورد ،بهاینمعناکه سازوکار و نحوه تأثیرگذاری

توصیف ه ه است و روابط علی بین متغیرها بهدست

امی واری بر خودکنترلی دانشآموزان و اثرات مستقیم

نیام ه است ،ازاینرو ،انجام مطالعه آزمایشی ،بینش

آن بر خودکنترلی رفتاری آندا را تفدیم میکن و این

عمیقتری در رابطه بین امی واری و خودکنترلی

میتوان برای مشاوران ،روانهناسان تربیتی ،دبیران و

رفتاری بهوجود خواه

آورد .درنتیجه ،مطالعه در

بهطورکلی برای کسانی که با آموزش و یادگیری

زمینه آموزش راهکارهای افزایش امی واری و بررسی

سروکار دارن  ،کاربرد فراوانی در مواجده با مشکالت

اثرات آن بر خودکنترلی رفتاری دانشآموزان ،به

ناامی ی دانشآموزان داهته باه  .همچنین این

پژوهشاران آتی پیشنداد میهود.
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