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هدف اصلی پژوهش تبیین نقش خوشبینی تحصیلی ،هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی
دانشآموز ( 109پسر و
دانشآموزان دختر و پسر بود و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.نمونه شامل   440

خوشهای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای خوشبینی تحصیلی
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دادههابااستفاده
االنن،لینتوننوریمپال)بودند.برایسنجشنمراتریاضینیزازآزمونمعلمساختهاستفادهشد.تحلیل 
یافتهها نشان
از آمار توصیفی ،آزمون معناداری ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام و آزمون  tمستقل انجام شد .
خوشبینیتحصیلی،هیجاناتتحصیلیوبهزیستیمدرسهباعملکردریاضیهمبستگیمثبتومعناداروجود
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میکند.نتایج به دست آمده همچنین
پیشبینی  
رابطهی مثبت و معناداری دارد و عملکرد ریاضی را نیز  
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مقدمه

نتایج مشابهی توسط شهید ( )2013و عارفی ()1393

از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی هر

بدست آمد .لزوم توجه به این سازه زمانی بهتر درک

بهطور
دانشآموز بهطور عام و عملکرد ریاضیات  


گسترهای از نگرش

سالهای اخیر با 
میشود که در  


میتوانند عملکرد
اینکه  
خاص ،باور افراد است به  

منفی نسبت به مسایل روزمره به ویژه در ارتباط با امر

خوبی داشته باشند .این نوع نگرش نسبت به نتایج

دانشآموزانمواجهههستیم .
تحصیلدربین 

میشود (هوی،
تحصیلی ،خوشبینی تحصیلی 1نامیده  

سازهای که احتماالً
بر اساس مبانی نظری دومین  

تارتر و وولفلک هوی )2006 ،و به رغم وضعیت

دانشآموزان را به شکل
عملکرد تحصیلی ریاضی  

دانشآموزبرعملکردتحصیلیتاثیر
اجتماعیاقتصادی 

میدهد هیجانات
مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار  

سازهای جمعی
خواهد داشت .خوشبینی تحصیلی هم  

دانشآموز است که ممکن است گذرا یا
تحصیلی  6

است و هم فردی و شامل ابعاد شناختی ،عاطفی و

طوالنی مدت باشد .پکران گوئتز ،تیتز و پری ()2002

رفتاریکهازتعاملبینحسکارآمدیجمعی(2نظریه

میکنند که
یجانهای تحصیلی را هیجانهایی تعریف  
ه 

بندورا ،)1997 ،اعتماد( 3نظریه کلمن )1990 ،و تاکید

یتهایتحصیلییانتایجتحصیلی،
بهطورمستقیمبهفعال 

تحصیلی 4به عنوان بخشی از سالمت سازمانی مدارس

خوردهاند .این تعریف داللت بر این دارد که

گره 

(نظریه گاددارد ،سویت لند و هوی )2000 ،ایجاد شده

یجانهای وابسته به فعالیتهای مرتبط با تحصیل نیز
ه 

وابستهاند .

پایهایبههم
است.اینسهمؤلفهبهصورت 

یشوند .مدل شناختی
یجانهای تحصیلی تلقی م 
ه 

دانشآموز 5یک باور
در واقع خوشبینی تحصیلی  

انگیزشی پکران ( )1992به این نتیجه دست یافت که

فردی است که متاثر از عوامل محیطی در فرد شکل

هیجانات تحصیلی بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی

اینکه در صورت
یگیرد .این باور اشاره دارد به  
م 

میگذارد که این اثر با
دانشآموزان دختر و پسر اثر  


دانشآموزان و کادر
برقراری روابط اعتمادآمیز بین  

مکانیسمانگیزشیشناختیفردمرتبطاست .

یژگیهای تاکید تحصیلی در محیط

آموزشی ،وجود و

ویالویسنسیو و برناردو ( )2013همچنین بوش

شکلگیری احساس یگانگی با محیط
و به دنبال آن  

( )2006نتایج مشابهی بدست آوردند .کیم و هوگز

یزهی باالیی کسب
آموزشی ،فرد در مسیر پیشرفت انگ 

()2012گزارشدادندکههیجاناتتحصیلیوانگیزش

ییابد(شاننموران،بانکول،
کردهوبهموفقیتدستم 

با هم واکنش میدهند و نقش مهمی در عملکرد

میشلومور.)2011،درتاییدتاثیراینسازهبرعملکرد

میکنند .
دانشآموزانپسربازی 
ریاضیات 

دانشآموزان دختر و پسر تحقیقات مختلفی صورت


دیگر متغیری که احتماالً با عملکرد تحصیلی

آنها تحقیق شانن ـ موران و
گرفته که مهمترین  

ریاضی رابطه دارد بهزیستی مدرسه 7است .شارمن8

همکاران ( )2011و آدامز و فورسایت ( )2011است.

( 1984به نقل از دستجردی )1390،بهزیستی مدرسه را

1

academic optimism
collective efficacy
3
trust
4
academic emphasis
5
student academic optimism

یکند .
بهعنوانرضایتازمدرسهوآموزشتعریفم 

2
6

academic emotions
school well-being
8
Schuurman
7


دانشآموزان 13/
نقشخوشبینیتحصیلی،هیجاناتتحصیلیوبهزیستیمدرسهدرعملکردریاضی 

مفهوم بهزیستی به  4طبقه تقسیم میشود .شرایط

فرصتهایی برای احساس معناداری در

داشتن 

مدرسه( 1داشتن) ،روابط اجتماعی در مدرسه( 2دوست

کار،بخشهای

زندگیولذتبردنازنفسانجامیک

روشهای خودشکوفائی در مدرسه (شدن) و
داشتن)  ،

مهمی در احساس خودشکوفائی محسوب میشود

وضع سالمت( 3سالمت) .شرایط مدرسه شامل محیط

(کونووریمپال .)2002،

فیزیکیمدرسهوفضایدرونکالساست.مسائلیکه

در باب تحقیقات درباره این مفهوم ،کونو و لینتونن

یگیرد عبارتند از:
در این بخش مورد بحث قرار م 

( )2005طبق مدل بهزیستی مدرسه (کونو و ریمپال،

ایمنی محیط ،راحت بودن ،شلوغی مدرسه ،داشتن

)2002اذعانکردندکهبهزیستیباآموزشویاددادن

تهویه ،میزان درجه حرارت کالسها و غیره .ابعاد

از یک طرف و یادگیری و عملکرد از طرف دیگردر

دیگری از شرایط مدرسه از طریق چگونگی طراحی

دانشآموزان دختر و پسر رابطه معنادار دارد .این


محیط یادگیری مانند چگونگی تنظیم برنامه درسی،

نتیجهگیریدرسایرتحقیقاتنیزتاییدشدهاست(کونو


گروههای مطالعه ،برنامه مطالعه و نحوه اجرا و
اندازه  

ولینتونن2005،7؛مکبراید .)2012،

انجام تنبیه است .سومین بعد شرایط مدرسه دربردارنده

تفاوتهای

سالهای اخیر بررسی 
از طرف دیگر در  

دانشآموزان مانند تغذیه
چگونگی ارائه خدمات به  

حیطهی ریاضیات بیش از پیش
جنسیتی 8به ویژه در  

مدرسه ،مراقبتهای بهداشتی و خدمات مشاوره است

یافتههای جدید
مورد توجه قرار گرفته است .هر چند  

(کونو و ریمپال .)2002 ،وضعیت سالمت شامل عالئم

میدهند که تفاوت بین دختران و پسران در این
نشان  

یماریهای

جسمی و روانی ،سرماخوردگی عمومی ،ب

حوزه رو به کاهش و گرایش دختران به ریاضیات رو

یماریهاست .روابط اجتماعی به محیط

مزمن و سایر ب

به افزایش است ،تفاوتهایی در زمینۀ نگرش ریاضی،

دانشآموز،
یادگیری اجتماعی مانند روابط معلم ـ  

خودکارآمدی ریاضی ،راهبردهای موفقیت ،اضطراب

ارتباط با همکالسیها ،پویایی گروه ،همکاری خانه و

ریاضیو...مشاهدهمیشود(حبیبیوفاطمی .)1394،


مدرسه،تجربهآزاردیدنیاآزاررساندن،مشارکتدر

تفاوتهای دو جنس در عملکرد ریاضی رو به

یمگیریهای مدرسه و بهطور کلی جو روانی
تصم 

کاهشبودهاست،تفاوتهایمشاهدهشدهرانمیتوان

مدرسهاطالقمیشود .

میتوان
کامالً به تفاوتهای جسمی نسبت داد ،بلکه  

یتوان بر اساس نظریه آالرد5
خودشکوفائی 4را م 

جامعهپذیری،باورهای

تفاوتهاراتا حدیبه

بنیاناین 

تبیین نمود .بر طبق نظر آالرد (" ،)1989شدن" 6اشاره

فرهنگی و باورهای شخصی دختران و پسران مرتبط

بهایننکتهداردکههرفردیبهعنوانعضوارزشمندی

دانست(حبیبیوفاطمی .)1394،

از جامعه در نظر گرفته شود .هر فرد نیاز دارد که

تحقیقات تا به حال به بررسی تاثیر این سازهها بر

امکاناتی برای اثرگذاری بر عناصر کلیدی زندگیش

بهصورت کلی و گاهی بر عملکرد
عملکرد تحصیلی  

داشتهباشد .

پرداختهاند،همچنینتحقیقات

ریاضیبهصورتجزئی
1

school conditions
social relationships in school
3
health status
4
self-actualization
5
Allardt
6
being
2

دانشآموزان دختر و پسر را به
گذشته عملکرد ریاضی  
نکردهاند و اکثرا روابط بین

صورت همزمان بررسی 
Lintonen
gender differences

7
8
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نمودهاند .بنابراین در این پژوهش
متغیرها را گزارش  

توزیع شد که از این تعداد  440پرسشنامه به صورت

سعی بر این بود که این تاثیر با توجه به عامل جنسیت

صحیحتکمیلوبرگشتدادهشدند.

سازهها بر
مورد بررسی قرار گیرد ،در واقع تاثیر  

دانشآموز:1
ابزارسنجش:پرسشنامهخوشبینیتحصیلی 

عملکرد ریاضی به صورت جداگانه بین دختران و

این پرسشنامه توسط شانن  -موران ،بانکول ،میشل و

پسران تعیین شده بود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان

مور()2011طراحیشده،شامل3خردهمقیاس(اعتماد

میدهد که هر یک از سازههای مذکور چه میزان از


به کادر اموزشی ،تاکید تحصیلی و یگانگی با محیط

عملکرد ریاضی هر دو جنس را تبیین میکنند .به این

مدرسه) و  28سوال (گویه) است و بر اساس مقیاس

ترتیب عالوه بر تعیین سهم هر یک از سازهها در

درجهای از کامال مخالف ( )1تا کامال موافق
لیکرت   5

تفاوتهادرعملکردریاضی

عملکردریاضی،بخشیاز

نمرهگذاری شده است .شانن  -موران و همکاران
(   )5

بیندخترانوپسرانتوضیحدادهخواهدشد.باتوجهبه

( )2011ضریب پایایی این پرسشنامه را به این ترتیب

آنچهگفتهشد،سواالتاینپژوهشعبارتنداز:

گزارش دادند :در خرده مقیاس اعتماد به کادر

.1سهمعواملهیجانهایتحصیلی،خوشبینی تحصیلی

آموزشی  ،0/93تاکید تحصیلی  0/96و یگانگی با

دانشآموز و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی


محیط مدرسه  .0/95عارفی ( )1393نیز روایی سازه را

دانشآموزانچهاندازهاست؟


تاییدکردهوپایاییکلپرسشنامهرا0/92بیانکرد .

دانشآموز ،هیجانات
 .2آیا سهم خوشبینی تحصیلی  

دادههایحاصلازبررسیپایاییبرایخردهمقیاس


تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی

اعتماد به کادر آموزشی آلفای ترتیبی  ،0/87برای

دانشآموزاندختروپسرمتفاوتاست؟ 


تاکید تحصیلی آلفای ترتیبی  ،0/89برای یگانگی با
محیط مدرسه آلفای ترتیبی  0/93و برای کل پرسشنامه


روش

آلفایترتیبی0/91رانشانداد .

روشپژوهش،جامعهآماریونمونه:پژوهشتوصیفی

دانشآموز  :هیجانات
پرسشنامه هیجانات تحصیلی  

از نوع همبستگی است .جامعه مورد مطالعه شامل

دانشآموزان توسط پکران ،گوئتز و
پیشرفت تحصیلی  

یرستانهای

دانشآموزان سال دوم مقطع متوسطه دب


فرانزل ( )2005طراحی و ساخته شده است .در این

دولتی نواحی چهارگانه شهر کرج در رشتههای

یاسهای
پژوهش با توجه به اهداف مورد نظر زیر مق 

ریاضی  -فیزیک و علوم تجربی در سال تحصیلی

مربوط به هیجانات کالس شامل لذت از کالس،3

 93-94بود .به این ترتیب جامعه آماری این پژوهش

امیدواری ،4عصبانیت ،5اضطراب 6و خستگی 7مورد

شامل3830نفر(237نفردخترو1460نفرپسر)بود .

استفاده قرار گرفت .پرسشنامه حاوی  50سوال برای

حجمنمونهبااستفادهازجدولمورگانبرآوردشد

اندازهگیری پنج هیجان یعنی لذت از کالس (10


2

که تعداد تقریبی  440نفر ( 331دختر و  109پسر)
نمونهگیری
محاسبه گردید که با استفاده از روش  
مرحلهای انتخاب شدند .الزم به

خوشهای چند 

تصادفی 
دانشآموزان
ذکر است که تعداد  465پرسشنامه بین  

1

Student Academic Optimism Questionnaire
)Academic Emotion Questionnaire (AEQ
3
class enjoyment
4
hopefulness
5
anger
6
anxiety
7
tiredness
2


دانشآموزان 15/
نقشخوشبینیتحصیلی،هیجاناتتحصیلیوبهزیستیمدرسهدرعملکردریاضی 

سوال) ،امیدواری ( 8سوال) ،اضطراب ( 12سوال)،

لینتونن ،و ریمپال ( )2002همسانی درونی سواالت را

عصبانیت ( 9سوال) و خستگی از کالس ( 11سوال)

خوب و قابل قبول معرفی کردند و ضریب آلفای

دانشآموزان تجربیات هیجانی
بود .در این پرسشنامه  

کرونباخ را برای شرایط مدرسه  0/84روابط اجتماعی

خود را در یک مقیاس لیکرتی  5درجهای از کامالً

 0/62خود شکوفائی  0/81و وضعیت سالمت نیز 0/81

یکنند
درجهبندی م 
مخالفم ( )1تا کامالً موافقم (  )5

گزارش نمودند .پایایی این مقیاس در ایران توسط

(نیکدل .)1389 ،پکران و همکاران ( )2002نشان دادند

دستجردی ( )1390بررسی و به این شکل گزارش شد

یاسهای
که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مق 

که آلفای کرونباخ برای روابط اجتماعی در مدرسه

پرسشنامه از  0/75تا  0/95بدست آمده است که

برابر با  0/74و برای خود شکوفایی در مدرسه 0/88

نشاندهنده پایایی قابل قبول این ابزار است .کدیور،


بود .در این پژوهش پایایی کلی پرسشنامه بر اساس

فرزاد ،کاووسیان و نیکدل ( ،)1388پایایی مقیاسهای

آلفایترتیبی0/87بدستآمد .

یجانهای مربوط به کالس این پرسشنامه را چنین
ه 

عملکرد ریاضی :برای تعیین سطح عملکرد ریاضی

نمودهاند .لذت از کالس0/75 ،؛ امیدواری
گزارش  

دانشآموزان از امتحان کلی درس ریاضی استفاده شد.


مربوط به کالس0/76 ،؛ اضطراب مربوط به کالس،

به این منظور از چند دبیر ریاضی خواسته شد تعدادی

0/78؛ عصبانیت مربوط به کالس0/74 ،؛ خستگی از

سوال از تمام مباحث کتاب ریاضی سال دوم طرح

کالس .0/84 ،در این پژوهش پایایی مقیاسهای

فصلهای کتاب رشته
کنند ،به شکلی که هم با سر  

یجانهای مربوط به کالس این پرسشنامه بر اساس
ه 

فصلهای کتاب
ریاضی همخوان باشد و هم با سر  

آلفای ترتیبی عبارت است از :لذت از کالس 0/82؛

رشته تجربی .از بین این سواالت تعدادی سوال انتخاب

امیدواری مربوط به کالس 0/79؛ اضطراب مربوط به

و به عنوان یک سری سوال امتحانی منظم شد و مورد

کالس 0/77؛ عصبانیت مربوط به کالس 0/78؛

بررسی و تایید دبیران ریاضی قرار گرفت .سپس در

خستگیازکالس .0/81

دانشآموزان قرار گرفت تا مثل امتحانات عادی
اختیار  

پرسشنامهبهزیستیمدرسه:1پروفایلبهزیستیمدرسهبر

پاسخها توسط دبیران بررسی
مدرسه به آن پاسخ دهند  .

اساس تحقیقات کونو ،االنن ،لینتونن و ریمپال ()2002

دانشآموزان
و نمره حاصل به عنوان عملکرد ریاضی  

بر بهزیستی مدرسه طراحی شد .این پرسشنامه دارای

لحاظشد .

خرده مقیاسهای شرایط مدرسه ( 2سوال) ،روابط

دادهها،جهتبیان
روشاجراوتحلیل:بهمنظورتجزیه 

اجتماعی در مدرسه ( 2سوال) ،خودشکوفائی در

شاخصهای توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و


مدرسه ( 1سوال) و وضعیت سالمت ( 2سوال) است

فاصلهای بودن متغیرها جهت بیان همبستگی و
به دلیل  

که در مجموع هفت سوال پرسشنامه را تشکیل

یشبین در
یشبینی میزان سهم هر یک از متغیرهای پ 
پ 

میدهند .هر یک از سواالت دارای چندین گزینه


روشهای آمار استنباطی
یشبینی متغیر مالک از  
پ 

دانشآموزان خواسته میشود یکی از
هستند و از  

(ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام) با

گزینههاراانتخابکردهویادداشتکنند.کونو،االنن،


نرمافزارspss19استفادهگردیدهاست .
استفادهاز 


School Well Being Questionnaire

1
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یافتهها
در این قسمت به بررسی یافتههای پژوهش پرداخته
شرکتکنندگان  15سال بود و

میشود .میانگین سنی 

شرکتکنندگان دختر ( 331نفر) و 25

 75درصد 
شرکتکنندگان(109نفر)پسربودند .

درصد

یافتههای حاصل از این مطالعه که با استفاده از
آزمون  tمستقل ،روش همبستگی و تحلیل رگرسیون
گرفتهاند ،در جداول ( )1و
چندگانه مورد بررسی قرار  
()2و()3آمدهاست.

جدول  .1آ زمون  tمستقل
متغیر 
عملکردریاضی 
خوشبینیتحصیلی 

هیجانتحصیلی 
بهزیستیمدرسه 

گروه

تعداد 

میانگین 

دختر

 331

 16/89

پسر

109

17/53

دختر

 331

 96/45

پسر

109

101/54

دختر

 331

 147/33

پسر

109

150/32

دختر

 331

 50

پسر

109

52/71

بر اساس جدول ( )1از لحاظ متغیرهای عملکرد

خوشبینی تحصیلی

ریاضی ( (t=2/14 ، Sig=0/03و 
( )Sig=0/03 ، t= 2 /11بین دختران و پسران تفاوت

t

درجهآزادی

سطحمعناداری

 2/14

438

0/03

 2/11

438

0/03

 1/34

438

0/17

 1/53

438

0/12

معنادار وجود دارد ولی از لحاظ متغیرهای هیجانات
تحصیلیوبهزیستیمدرسهبیندوگروهتفاوتمعنادار
وجودندارد .

جدول  .2ضرایب همبستگی عملکرد ریاضی با خوشبینی تحصیلی ،هیجان تحصیلی و بهزیستی مدرسه
متغیر 

1

2

3

4

عملکردریاضی 

1







خوشبینیتحصیلی 


* 0/16

1





هیجانتحصیلی 

** 0/23

* 0/11

1



بهزیستیمدرسه 

** 0/20

** 0/23

** 0/14

1

(*) p<0/01)**(p<0/05

با توجه به جدول ( )2نتیجه گرفته میشود که

استقالل خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شد.

عملکردریاضیباهیجاناتتحصیلی(،)r=0/23، p<0/01
خوشبینی تحصیلی ( (r=0/16 ، p<0/05و بهزیستی


نتایج نشان داد مفروضه استقالل برقرار است
( .)DW=1/56

مدرسه ( )r=0/20 ، p< 0/01رابطه مثبت و معنادار
وجوددارد.
پیشبین با
به منظور تعیین رابطه چندگانه متغیرهای  

مفروضه همخطی چندگانه از طریق آماره تلرانس
( )0/92و همچنین تورم واریانس ( )1/05بررسی شد.
میدهد همخطی چندگانه بین متغیرهای
نتایج نشان  

آنها از
عملکرد ریاضی و تعیین سهم هر یک از  
رگرسیونچندگانهبهروشگامبهگاماستفادهشد .

مفروضههای

مستقل وجود ندارد .پس از بررسی 
رگرسیون چندگانه و حصول اطمینان از برقراری

قابل ذکر است که در نمونه داده پرتی وجود

پیشبین در
مفروضهها ،به منظور تعیین سهم متغیرهای  


نداشت و توزیع نرمال بود .همچنین به منظور بررسی

تبیین واریانس متغیر مالک از رگرسیون چندگانه به


دانشآموزان 17/
نقشخوشبینیتحصیلی،هیجاناتتحصیلیوبهزیستیمدرسهدرعملکردریاضی 

گروهجداگانهارائهشدهاست .

روش گام به گام استفاده شد .نتایج در ادامه برای هر

جدول  .3خالصه مدل رگرسیون گام به گام برای دختران
مدل 

متغیرها 

R

R2

F

1

بهزیستیمدرسه 

 0/39

 0/11

 27/761


 0/279

** 5/26

2

هیجاناتتحصیلی 

 0/32

 0/16

 18/785

 0/164

* 3/02

T

(*) p<0/01)**(p<0/05

میدهد که در
نتایج ارائه شده در جدول ( )3نشان  

مجموعاً  16درصد از واریانس عملکرد ریاضی

گام اول ،متغیر بهزیستی مدرسه وارد تحلیل شده و

دانشآموزان دختر توسط متغیرهای بهزیستی مدرسه و


دانشآموزان
 11درصد از واریانس عملکرد ریاضی  

خوشبینیتحصیلی

هیجاناتتحصیلیتبیینشدهاست.

دختر را تبیین نموده است .در گام دوم با اضافه شدن

دانشآموزان دختر را
قدرت تبیین عملکرد ریاضی  

متغیر هیجانات تحصیلی ،میزان واریانس تبیین شده از

نداشتهاست.

 11درصد به  16درصد افزایش یافته است .بنابراین
جدول  .4خالصه مدل رگرسیون گام به گام برای پسران
مدل 

متغیرها 

R

R2

F

1

بهزیستیمدرسه 

 0/29

 0/09

 9/89


 0/319

** 3/63

2

خوشبینیتحصیلی 


 0/40

 0/17

 10/36

 0/276

** 3/15

T

(**) p<0/01

میدهد که در
نتایج ارائه شده در جدول ( )4نشان  

یکند.درگروه
یشبینیم 
واریانسعملکرد ریاضیراپ 

مدل اول  ،متغیر  بهزیستی مدرسه  وارد تحلیل شده و

نمونه پسران نیز بهزیستی مدرسه با عملکرد تحصیلی

دانشآموزانپسر
9درصدازواریانسعملکردریاضی 

رابطه مثبت و معناداری داشته و  9درصد از واریانس

را تبیین نموده است .در گام دوم با اضافه شدن متغیر

یکند .کونو و لینتونن
آنها را تبیین م 
عملکرد ریاضی  

خوش بینی  تحصیلی  ،میزان  واریانس  تبیین شده از 

( )2005طبق مدل بهزیستی مدرسه (کونو و ریمپال،

 9درصد به  17درصد افزایش یافته است .بنابراین

)2002اذعانکردندکهبهزیستیبایادگیریوعملکرد

مجموعاً  17درصد از واریانس عملکرد ریاضی

همخوان است و بعالوه بین بهزیستی و موفقیت

دانشآموزان پسر توسط متغیرهای بهزیستی مدرسه و


رابطه برقرار است .پذیرفتن این نتایج دشوار
تحصیلی  

خوشبینیتحصیلیتبیینشدهاست.هیجاناتتحصیلی


نیست .زیرا زمانی که شرایط مدرسه مناسب باشد،

دانشآموزان پسر را
قدرت تبیین عملکرد ریاضی  

دانشآموزهست .
احتمالباالرفتنسطحعملکرد 

نداشتهاست .

مدرسهای را در نظر بگیرید که محیط فیزیکی




دانشآموزان نگران بروز اتفاقات
مساعدی دارد و  

بحث

غیرمترقبه و خاص نیستند ،سیستم تهویه به خوبی کار

نتایجحاصلازدادههامربوطبهبهزیستیمدرسهدر

دانشآموزان در کالس متناسب با
یکنند و تعداد  
م 

دختران نشان داد که این متغیر با عملکرد ریاضی

حجم درس و توان علمی معلم است .در این شرایط

رابطهی مثبت و معناداری دارد و بعالوه  11درصد از


دانشآموزان داوطلبانه و با میل بیشتری اوقات خود را
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یکنند و با تمرکز بیشتری به مطالب
در مدرسه سپری م 

بین هیجانات تحصیلی و عملکرد تحصیلی هم جهت

توجه میکنند ،همچنین معلم زمان و انرژی کافی برای

است .همچنین تحقیقات ویالویسنسیو و برناردو

دانشآموزان خواهد داشت .احتمال
رسیدگی به تمام  

( )2013و بوش ( )2006موید اثر هیجانات تحصیلی بر

دانشآموزان در چنین محیطی
باال رفتن سطح عملکرد  

دانشآموز به صورت کلی است .به شکل
عملکرد  

بیشتر از سایرین است .آالرد ( )1989معتقد است وضع

جزییتر کیم و هوگز ( )2012به اثر هیجانات تحصیلی


دانشآموز بر عملکرد
سالمت جسمی و روانی  

دانشآموز اشاره کردند .عالوه بر
بر عملکرد ریاضی  

یگذارد .در مواقع بیماری سطح
دانشآموزان اثر م 


این رابطه ،ویالویسنسیو و برناردو ( )2013در اشاره به

تمرکز بسیار کمتر از حالت عادی است و بدن نیز توان

میکنند که
مدل شناختی انگیزشی پکران ( )1992ادعا  

یتهای سنگین از جمله
زیادی برای پرداختن به فعال 

پیشبینی
هیجانات تحصیلی نقشهای متعددی در  

دانشآموز و
امور درسی ندارد ،پس حفظ سالمت  

دانشآموز دارد .همچنین هیجانات
عملکرد تحصیلی  

دانشآموز موثر
یتواند در افزایش عملکرد  
ارتقاء آن م 

دامنهای از متغیرهای مرتبط با انگیزش در
مثبت با  

دانشآموزایجادشودو
باشد.زمانیکهحسارزشدر 

ارتباطاستازجملهباوربه شایستگیتمایلبهمطالعه،

خود را عضو مهمی در مدرسه در نظر بگیرد ،هیجان و

یچیدهتروخودگردانی .

تالش،راهبردهاییادگیریپ

دانشآموز سعی در
یشود  
لذت ناشی از آن باعث م 

شاید بتوان ادعا کرد که احساس شایستگی در

همانطور که در بخشهای
حفظ آن احساس کند و  

ینکه صالحیت انجام
دانشآموزان دختر و باور به ا 


قبل ذکر شد ،یکی از راههایی که باعث حفظ جایگاه

کاری را دارند میتواند موجب پیشرفت در عملکرد

یشود باال بردن سطح عملکرد است و
دانشآموز م 


یبینیم که
آنها شود .با قبول این ادعا م 
ریاضی  

ینگونه خود شکوفایی نیز باعث افزایش عملکرد
ا 

برانگیخته شدن هیجانات مثبت و احساس شایستگی

دانشآموز خواهد شد .واضح است که نتایج مربوط به


دانشآموزان را باال ببرد .بعالوه
ممکن است عملکرد  

بهزیستی مدرسه در هر دو جنس همسو با نتایج قبل

هیجانات مثبت میتوانند موجب افزایش انگیزش

یدهد .
است،کهقدرتتبییناینمتغیررانشانم 

دانشآموزاندخترشوندودراثراینانگیزشمضاعف


نتایج به دست آمده از این تحقیق همچنین نشان

یپردازد .اما در مورد
دانشآموز به تالش مضاعف م 


رابطهیمثبت
میدهدکهدردخترانهیجاناتتحصیلی 


گروه پسران اولین تبیینی که در این مورد به ذهن

دانشآموز دارد؛
و معناداری با عملکرد ریاضی  

میرسد ،تاثیر نمونه بر نتیجه است .به بیان دیگر ممکن


همچنین این متغیر به همراه بهزیستی مدرسه  16درصد

نمونهی دیگر ،نتایج متفاوت و همسو با
است با انتخاب  

میکند ،یعنی اثر آن به
پیشبینی  
از عملکرد ریاضی را  

سایرتحقیقاتبهدستبیاید .

تنهایی5درصداست.امادرنمونهپسرانعلیرغمتایید

در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که خوشبینی

وجودرابطهبینایندومتغیر،هیجاناتتحصیلیقدرت

تحصیلی همراه با بهزیستی مدرسه  17درصد از

پیشینهی تحقیقات
تبیین عملکرد را ندارد .با نگاهی به  

دانشآموزان پسر را تبیین
واریانس عملکرد ریاضی  

مییابیمکهنتیجهدرگروهدخترانبانتایجحاصلاز
در 

میباشد .
یکند،کهدرواقعسهماینمتغیر8درصد 
م 

مدل شناختی انگیزشی پکران ( )1992مبنی بر ارتباط


دانشآموزان 19/
نقشخوشبینیتحصیلی،هیجاناتتحصیلیوبهزیستیمدرسهدرعملکردریاضی 

تحقیقات قبلی موید وجود رابطه بین خوشبینی
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Abstract
The objective of the study was to explain the role of academic optimism, academic
emotions and school well-being on the mathematical performance of girl and boy
students. The research method was descriptive and correlation. A sample of 440 (109
boys and 331 girls) students was selected by cluster random sampling. The research
instruments were Student Academic Optimism Scale (Tschannen-Moran, Bankole,
Mitchell & Moore), Academic Emotions Questionnaire (Pekrun, Goetz & Frenzel), and
School Well-being Questionnaire (Konu, Alanen, Lintonen, & Rimpela). A teachermade questionnaire was also used to evaluate math scores. The data were analyzed by
using descriptive statistics, Pearson correlation, stepwise multiple regression analysis
and independent t- test. Findings showed that academic optimism, academic emotions
and school well-being had significant positive correlation with math performance (0.20,
0.23, 0.16). The results showed academic well-being had significant positive
relationship whit mathematic performance of girls and boys and predicts mathematic
performance, too. Also, the results showed academic emotions had significant positive
relationship with students mathematic performance in the girls and in combination with
academic well-being explained %16 mathematic performance; but it was not the case in
the boys. Academic optimism with academic well-being could explain %17 of boys
mathematic performance, while in the girls there were not such explanation power.
Keywords: academic optimism, academic emotions, school well-being, mathematical
performance, students.
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