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Abstract
The aim of this study was to investigating the mediating role of students’ academic optimism
on the relationship between school academic optimism and students’ self-efficacy. The
research method was correlational descriptive. 296 students were selected by stage sampling.
The data were gathered by using of three questionnaires: School Academic Optimism Hoy et
al, Student Academic Optimism Tschannen-Moran et al, and Self-efficacy Morris. Structural
equation modeling (path analysis) was used for data analysis. The direct effect of school
academic optimism on student academic optimism was positive and significant. Also, the
direct effect of student academic optimism on self-efficacy was positive and significant. In
addition, the results showed that the school academic optimism had an indirect effects on
self-efficacy through student academic optimism. The path analysis result indicate that the
conceptual model is good fitting the data. Therefore, it is possible to take a positive step
towards improving students' self-efficacy by increasing school academic optimism and
student academic optimism.
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چکیده
هدف پژوهش ،بررسي نقش واسطهای خوشبیني علمي دانشآموزان در رابطۀ بۀیخ خۀوشبینۀي علمۀي مدرسۀه و خودکارآمۀدی
دانشآموزان بود .روش تحقیق استفادهشده ،توصیفي از نوع همبستگي بود .تعداد  831دانشآموز با روش نمونۀهگیۀری مرحلۀهای
انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها ،از سه پرسشنام خوشبیني علمي مدرسه هوی و همکاران ،خوشبیني علمي دانۀشآمۀوزان
تي شانخ موران و همکاران و خودکارآمدی موريس استفاده شد .برای تحلیل دادهها از روشهای همبستگي پیرسۀون و مۀدليۀابي
معادالت ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد .يافته ها نشان دادند ضريب همبستگي بیخ خوشبیني علمي دانۀشآمۀوز ،خۀوشبینۀي
علمي مدرسه و خودکارآمدی دانشآموز مثبت و معنادار است .اثر مستقیم خوشبیني علمي مدرسه بر خوشبیني علمي دانشآموز
مثبت و معنادار بود .همچنیخ اثر مستقیم خوشبیني علمي دانشآموز بر خودکارآمدی نیز مثبت و معنادار بود .عالوه بر ايۀخ ،نتۀاي
تحقیق نشان دادند خوشبیني علمي مدرسه بهواسط خوشبیني علمي دانشآموز اثر غیرمستقیمي بر خودکارآمۀدی دارد .همچنۀیخ
نتاي تحلیل مسیر نشان دادند مدل مفهومي پژوهش از برازش کافي برخوردار است؛ بنابرايخ ميتوان با افزايش خۀوشبینۀي علمۀي
مدرسه و خوشبیني علمي دانشآموز ،گامي مثبت برای ارتقای خودکارآمدی فراگیران برداشت.
کلیدواژه :خوشبیني علمي مدرسه ،خوشبیني علمي دانشآموز ،خودکارآمدی دانشآموز
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مقدمه

عملکرد نگران اند و پیش از موقع تالش خۀود را ناتمۀام

خودکارآمدی و عوامل مؤثر بر آن ،سالها است در

مي گذارند .بديخ ترتیب افۀراد بۀا حۀس خودکارآمۀدی

کانون توجه روانشناسۀان پرورشۀي و ديگۀر کارشناسۀان

خۀۀۀوشبینانۀۀۀه ،سۀۀۀناريوهای موفقیۀۀۀت را ت ويرسۀۀۀازی

تعلیم و تربیت قرار دارد .در سۀالهۀای اخیۀر ،مطااعۀات

ميکنند که عمل آنها را هدايت ميکند و به آنها اجۀاز

کارشناسان و پژوهشگران از بررسي عوامۀل رفتۀاری بۀه

استقامت در مواجه شدن با موانۀع را مۀيدهۀد (دودانگۀه

سمت واکاوی عوامل شناختي تغییر کرده است .بنۀدورا

حسۀۀخ کیۀۀاده1931 ،؛ جمۀۀااي ،نۀۀوروزی و طهماسۀۀبي،

از نظريۀۀۀهپۀۀۀردازان شۀۀۀناختي اجتمۀۀۀاعي اسۀۀۀت کۀۀۀه

.)1938

سازوکارهای تأثیرگذار بسیاری را بررسي کۀرده اسۀت.

خودکارآمدی سازهای چندبعدی است کۀه بايۀد در

او در میۀۀان سۀۀازوکارهای تأثیرگۀۀذار ،هۀۀی کۀۀدام را در

زمینۀۀههۀۀای مختلۀۀز ارزيۀۀابي شۀۀود .خودکارآمۀۀدی

کنترل کارکرد ،پرنفوذتر از خودکارآمۀدی و باورهۀای

تح یلي ،اجتماعي و هیجاني ازجمله ابعادی انۀد کۀه در

افراد از توانايي نميداند (کريمزاده و محسني.)1921 ،

سالهای اخیۀر نظۀر پژوهشۀگران را بۀه خۀود اخت ۀا

خودکارآمدی سۀاز اصۀلي نظريۀ شۀناختي بنۀدورا

دادهانۀۀد .خودکارآمۀۀدی تح ۀۀیلي 1بۀۀه معنۀۀای احسۀۀاا

است و به برداشت افراد از تواناييهای خود برای انجۀام

توانمندبودن فرد در فعاایتهۀای يۀادگیری ،موضۀوعات

کار و فعاایت اشۀاره دارد .بۀر اسۀاا ايۀخ ،افۀراد تمايۀل

درسۀۀي و بۀۀرآوردهکۀۀردن انتظۀۀارات تح ۀۀیلي اسۀۀت

دارند به فعاایتهايي بپردازند که در انجام آنها احسۀاا

(موريس .)8331 ،خودکارآمۀدی هیجۀاني 8بۀهصۀورت

اطمینان کننۀد و اگۀر افۀراد در انجۀام فعاایۀت ،احسۀاا

باور فرد به توانۀابودن در کنتۀرل و مۀديريت احسۀاا و

نۀۀاتواني کننۀۀد ،بۀۀهطۀۀور معمۀۀول از انجۀۀام آن اجتنۀۀاب

عواطۀز خۀود در برقۀراری ارتبۀا بۀا ديگۀران و يۀۀا در

مۀۀيکننۀۀد .باورهۀۀای خودکارآمۀۀدی بۀۀر میۀۀزان م ۀۀرف

موقعیتهای اجتماعي تعريزشده است (پول و کۀوااتر،

انرژی برای انجام فعاایت هۀا و میۀزان مقاومۀت در برابۀر

8318؛ بۀۀۀۀه نقۀۀۀۀل از چنۀۀۀۀاری و يوسۀۀۀۀفي.)1939 ،

موانع اثرات مستقیم دارد (روحۀي و همکۀاران.)1938 ،

خودکارآمدی اجتماعي 9به قابلیتهای فرد در برخۀورد

خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیرگذار است؛ بۀرای

بۀۀا چۀۀااش اجتمۀۀاعي ،احسۀۀاا توانۀۀايي در روابۀۀ بۀۀا

مثۀۀال ،دانۀۀشآمۀۀوز دارای خودکارآمۀۀدی سۀۀطن پۀۀايیخ

همساالن و توانايي ادارهکردن ناسازگاریهای بیخفردی

ممکخ است حتي برای امتحان آمۀاده نشۀود؛ زيۀرا فکۀر

اشاره دارد (موريس.)8331 ،

ميکند هر اندازه زحمت بکشد فايدهای نخواهد داشت.

در سۀۀالهۀۀای اخیۀۀر ،تمرکۀۀز اصۀۀلي پۀۀژوهشهۀۀا در

در مقابل ،شخص برخوردار از خودکارآمدی سطن باال

روانشناسۀۀۀۀي مثبۀۀۀۀت بۀۀۀۀر مبنۀۀۀۀای مفۀۀۀۀاهیمي چۀۀۀۀون

در انجام کارها امیدوارتر و موفقتر اسۀت .وقتۀي عملۀي

خودکارآمۀۀۀدی ،سۀۀۀالمت روان ،اسۀۀۀترا ،افسۀۀۀردگي

درحۀۀال وقۀۀوع اسۀۀت ،خودکارآمۀۀدی میۀۀزان تۀۀالش

شغلي ،اضطراب و افسردگي بوده است (مۀايرز ،ورکۀام

صرفشده و ثبات قدم را تعییخ ميکنۀد .افۀرادی کۀه از

،

و بیکۀۀر8319 ،؛ پترسۀۀون8333 ،؛ سۀۀیر و والبردريۀۀ

خۀۀود مطمۀۀئخ نیسۀۀتند ،بیشۀۀتر متمايۀۀل بۀۀه پۀۀیشبینۀۀي
سناريوهای شکست اند؛ يعني دربار امکۀان کمبودهۀای

1 Academic Self- efficacy
2 Emotional Self-efficacy
3 Social Self-efficacy
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 .)8319روانشناسي مثبت ،بیشتر به کیفیت بهتۀر زنۀدگي

تارتر و ووافوا

م ۀيپۀۀردازد تۀۀا اينکۀۀه مشۀۀکالت موجۀۀود را حۀۀل کنۀۀد.

يکي از محدود خ وصیات سازماني است که با کنتۀرل

روانشناسۀي مثبۀۀت واژ متۀۀراکم از تندرسۀۀتي ،رضۀۀايت،

وضۀۀعیت اجتمۀۀاعي ،اقت ۀۀادی و موفقیۀۀتهۀۀای قبلۀۀي

شادی ،رضايت عاطفي ،خوشبیني و شوق بۀرای انجۀام

دانۀۀشآمۀۀوزان بۀۀر پیشۀۀرفت تح ۀۀیلي دانۀۀشآمۀۀوزان

کار است که همگۀي تجۀارب مثبۀت روانانۀد؛ بۀهويۀژه

تأثیرگذار است و باعث ايجاد تفاوتهۀايي در پیشۀرفت

خودکارآمدی که اعتقاد به ويژگي مثبت است که بايۀد

تح ۀۀیلي دانۀۀشآمۀۀوزان مۀۀيشۀۀود .خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي،

در پژوهش های آموزشي بررسي شۀود (هۀوی و تۀارتر،

به منزا ويژگي سازماني و فردی ،در پي ايجۀاد و حفۀظ

 8311بۀه نقۀل از سۀزگیخ و اردوگۀان 8311؛ سۀۀلیگمخ،

فرهنگ مدرسهای است کۀه معلمۀان را تشۀويق کنۀد تۀا

 8338به نقل از سۀزگیخ و اردوگۀان 8311؛ سۀلیگمخ و

باورهای خوش بینانه به ويژه دربار کارآمدی خودشۀان،

سۀۀیکزنمیهااي 8333 ،بۀۀه نقۀۀل از سۀۀزگیخ و اردوگۀۀان

اعتماد به دانشآموز و وااديخ آنها و اعمال تأکید علمي

.)8311

در وظايز آموزشي را در خود ايجۀاد و حفۀظ کننۀد و

مفهوم خوشبیني با پژوهشهای سلیگمخ و نظري او
دربۀۀۀار «درمانۀۀۀدگي آموختۀۀۀهشۀۀۀده ،»1وارد عرصۀۀۀه

هوی ( )8331شناسۀايي شۀده اسۀت و

بۀۀرای گسۀۀترش محۀۀی مدرسۀۀهای مثبۀۀتگۀۀرا و فعۀۀال و
شاداب بکوشند (حسخزاده.)1938 ،

روانشناسي شد (نوری و جان بزرگۀي .)1921 ،زنۀدگي

تأکید علمي ،خودکارآمدی جمعي و اعتماد مدرسه

با مشکالت ،ناماليمات ،شکستها ،موانع و بۀيعۀدااتي

از ويژگيهای جمعۀي مدرسۀه اسۀت کۀه ايۀخ مؤافۀههۀا

همراه است؛ بنۀابرايخ بۀه نظۀر مۀي رسۀد خودکارآمۀدی

مربو بۀه موفقیۀت دانۀشآمۀوزان مۀيشۀود و همچنۀیخ

خوشبینانه سودمند باشد .افراد پرتالش ،آنقدر احسۀاا

کنتۀۀرلکننۀۀدهای بۀۀرای شۀۀراي اجتمۀۀاعي و اقت ۀۀادی و

نیرومندی ميکننۀد کۀه قادرنۀد تۀالش فۀوقااعۀادهای از

سطن مدرسه است .ايخ سه ويژگي جمعي اگرچۀه شۀبیه

خود نشان دهند و شکسۀتهۀای زيۀادی را کۀه بۀه آنهۀا

ماهیت و کارکردشان نیسۀتند ،تۀأثیر مثبتۀي بۀر موفقیۀت

دچۀۀار مۀۀيشۀۀوند ،تحمۀۀل کننۀۀد (کۀۀريخ1379/1927 ،

دانش آموز مي گذارنۀد (اسۀمیت وايۀخ و هۀوی8331 ،؛

ترجم خويي نژاد و رجايي) .کارور و شییر ( )8339بیان

برد ،هوی و هوی؛ 8313؛ هوی و فلدمخ .)1321 ،هۀوی

ميکنند افراد خۀوشبۀیخ همۀواره در انتظۀار اتفۀاقهۀای

و همکاران ( )8331 ،8331وجۀوه مشۀترکي از ايۀخ سۀه

خوشايند در زندگي اند و اعمال انسان تا حۀد زيۀادی از

مفهوم را نشان دادند و واژ جديدی به نۀام خۀوشبینۀي

انتظارات نتاي آن اعمال تأثیر ميپۀذيرد .خۀوشبۀیخهۀا

علمي مدرسه 9پديد آوردند که ساختار کلي از مۀدارا

بهطور عادتي انتظارات مثبتي به آينده دارند؛ درحاايکه

است و تأکید علمي ،خودکارآمدی جمعي و اعتماد بۀه

بدبیخها منتظر نتاي منفياند.

دانۀۀشآمۀۀوزان و وااۀۀديخ را شۀۀامل مۀۀيشۀۀود .مفهۀۀوم

مفهۀۀوم خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي 8از دل پۀۀژوهشهۀۀای

خوشبیني علمي شامل ابعاد شۀناختي و عۀاطفي اسۀت و

صورت گرفتۀه دربۀار روانشناسۀي مثبۀت ،خۀوش بینۀي،

هم به منزا عن ر رفتاری عمل ميکنۀد .خودکارآمۀدی

سرماي اجتمۀاعي و تجهیۀزات جۀامع مۀدارا از هۀوی،

جمعي اعتقاد و نگرش جمعۀي اسۀت؛ بنۀابرايخ شۀناختي

1 Learned helplessness
2 Academic Optimism

3 Academic optimism of schools
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است .اعتماد به وااديخ و دانش آمۀوزان پاسۀخ مۀؤثر بۀه

عالوه بر خوشبیني علمي مدرسه ،دانشآمۀوزان نیۀز

ااگوهای تعاملي است و تأکید علمي نیز تأکیۀدی بۀرای

دارای خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀيانۀۀد و خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

رفتارهۀۀای پیشۀۀرفتگۀۀرا در محۀۀی کۀۀار مدرسۀۀه اسۀۀت

دانۀشآمۀوز دارای سۀۀه مؤافۀ «اعتمۀاد دانۀۀشآمۀوز بۀۀه

)8333 ،؛ بنۀابرايخ خۀوشبینۀي

معلمان ،7ادراک دانش آموز از تأکید علمي 1و شناسايي

علمۀۀي ،متغیۀۀر بۀۀا سۀۀه ويژگۀۀي اساسۀۀي خودکارآمۀۀدی،

دانشآموز با مدرسه 1يا هويۀت مدرسۀه» بۀه شۀرح ذيۀل

اعتماد و تأکید علمي اسۀت .هۀوی و همکۀاران ()8331

است :اعتماد دانش آموز به معلمان :اعتماد دانشآموز به

نتیجه ميگیرند «خودکارآمدی جمعي بازتۀابي از افکۀار

معلمان رابط مبتني بر اعتماد شامل احساا خیرخواهي،

و عقايد گروههاست؛ اعتماد مدرسه بُعد تأثیرگذار است

قابلیت اطمینۀان ،صۀالحیت (شايسۀتگي) ،راسۀتگۀويي

و تأکید علمي برگرفته از قواعد رفتاری خودکارآمۀدی

(صداقت) و پۀذيرابودن (گشۀودگي) اسۀت (تۀي شۀانخ

و اعتماد است».

مۀۀوران و هۀۀوی1332 ،؛ آدامۀۀز ،فورسۀۀیس و میچۀۀل،

(اوپوس

و زوپانکیۀ

خوشبیني علمي مدرسه ،سۀازهای اسۀت کۀه شۀامل

 .)8333ادراک دانۀۀشآمۀۀوز از تأکیۀۀد علمۀۀي بۀۀه معنۀۀي

سه خرده مقیاا به شرح ذيل است :تأکید علمي :1تأکید

توانۀۀايي معلۀۀم در تأکیۀۀد بۀۀر وظۀۀايز تح ۀۀیلي بۀۀیش از

علمي به میۀزان اهمیتۀي گفتۀه مۀيشۀود کۀه مدرسۀه بۀر

وظۀۀۀايز اجتمۀۀۀاعي و عۀۀۀاطفي دانۀۀۀشآمۀۀۀوزان اسۀۀۀت

فعاایت های تح یلي و فکری مي دهد .در ايۀخ مۀدارا

(ووافوا ۀ

 .)8313 ،شناس ۀايي دانۀۀشآمۀۀوز بۀۀا مدرسۀۀه

دانش آموزان برای پیشرفت تح یلي بیشتر سخت تالش

(هويت مدرسه) :دانشآموزاني که بۀا مدرسۀه شناسۀايي

ميکنند و برای دسۀتیابي بۀه درجۀههۀای علمۀي بهتۀر بۀا

مۀۀۀيشۀۀۀوند ،بیشۀۀۀتر بۀۀۀا عنۀۀۀاويني ازقبیۀۀۀل وابسۀۀۀتگي،1

يکۀۀديگر همکۀۀاری مۀۀيکننۀۀد و بۀۀه يکۀۀديگر احتۀۀرام

دلبسۀۀتگي ،2مشۀۀارکت ،3تعهۀۀد 13و تعلۀۀقداشۀۀتخ 11يۀۀا

مۀۀيگذارنۀۀد .خودکارآمۀۀدی جمعۀۀي :8خودکارآمۀۀدی

برعکس بیگانه 18نسۀبت بۀه مدرسۀه توصۀیز مۀيشۀوند

جمعۀۀۀۀۀي مدرسۀۀۀۀۀه ،قوۀۀۀۀۀاوتي از خودکارآمۀۀۀۀۀدی

(فردري

 ،بلومنفلد و پريس.)8337 ،

سازماندهيشده و اجرای فعاایتهای معلمۀان اسۀت کۀه

ايخ سه مؤافه طبق نظري شناختي  -اجتمۀاعي بنۀدورا،

نیازمند اثرگذاری مثبت بر دانشآمۀوزان اسۀت .اعتمۀاد

با يکديگر در تعاملاند و پژوهشهای انجامشده بر ايۀخ

دانۀۀشآمۀۀوزان و وااۀۀديخ :9اعتمۀۀاد بۀۀه مدرسۀۀه ،تمايۀۀل

سۀۀه مؤافۀۀه ،در دو قااۀۀب روانشناسۀۀي مثبۀۀت و نظريۀۀ

اعوۀۀای مدرسۀۀه بۀۀه حسۀۀاابۀۀودن در قبۀۀال وااۀۀديخ و

شناخت اجتمۀاعي بنۀدورا متمرکۀز شۀده اسۀت (مسۀی ،

دانش آموزان اشاره دارد؛ زيۀرا آنهۀا بۀرای حسۀخ نیۀت،

کنسلر و اندرسون.)8318 ،

صۀۀداقت و بۀۀازبودن ،اعتمادبۀۀهنفۀۀس دارنۀۀد .اعتمۀۀاد بۀۀه

نگۀۀرشهۀۀای دانۀۀشآمۀۀوزان نسۀۀبت بۀۀه مدرسۀۀه،

مدرسۀۀه بۀۀا مقیۀۀاا اعتمۀۀاد چندگانۀۀه سۀۀنجیده مۀۀيشۀۀود

مدت زمۀاني را کۀه صۀرف يۀادگیری مۀيکننۀد و رشۀد

(گۀۀدارد833 ،؛ هۀۀوی و هۀۀوی8333 ،؛ اسۀۀمیت وايۀۀخ و
هوی.)8331 ،
1 Academic emphasis
2 Collective efﬁcacy
3 Faculty trust in students and parents

4 Student trust in teachers
5 Student perceptions of academic press
6 Student identification with school
7. Affiliation
8. Attachment
9. Involvement
10. Commitment
11. bonding
12. Alienated

بررسي نقش واسطهای خوشبیني علمي دانشآموزان در رابط بیخ خوشبیني علمي مدرسه و خودکارآمدی دانشآموزان11/

بلندمدت آنها را پیشبیني مۀيکنۀد .در بیشۀتر مۀدارا،

خسروی ( )8339با مطااعه ای که بر  183دانش آموز

دانش آموزان عالقه مندند رابطهای با اعتمۀاد بیشۀتر را بۀا

انجۀۀام داد دريافۀۀت دانۀۀشآمۀۀوزان قۀۀوی در مقايسۀۀه بۀۀا

معلمان خود برقرار کنند و ايخ اعتماد با احتمال زيۀاد بۀه

دانشآموزان ضعیز باور مثبتي نسبت به تواناييهايشۀان

مۀيکنۀد.

دارنۀۀد و کمتۀۀر از خودشۀۀان انتظۀۀار شکسۀۀت دارنۀۀد.

مدارسي وجود دارند که دانشآمۀوزان درک مۀيکننۀد

محمدزاده ( )1939در پژوهش «نقش واسطهای نگۀرش

موفقیت تح یلي در مدرسه برايشان مهۀم و افتخۀارآمیز

نسبت به رياضي و خودکارآمدی رياضي در رابطۀ بۀیخ

است؛ درحاايکه در مدارا ديگۀر تۀالش صۀرفشۀده

ادراک از خوشبیني آموزشي معلم با پیشۀرفت رياضۀي

برای موفقیت تح یلي ،مهۀم در نظۀر گرفتۀه نمۀيشۀود.

دانۀۀشآمۀۀوزان متوسۀۀطه شۀۀهر بیرجنۀۀد» کۀۀه بۀۀر 911

عۀۀالوه بۀۀر ايۀۀخ ،برخۀۀي از مۀۀدارا شۀۀرايطي بۀۀه وجۀۀود

دانۀۀشآمۀۀوز انجۀۀام داد بۀۀه ايۀۀخ نتیجۀۀه رسۀۀید کۀۀه اثۀۀر

ميآورند که بیشۀتر دانۀش آمۀوزان در مدرسۀه احسۀاا

غیرمسۀۀتقیم ادراک از خۀۀوشبینۀۀي آموزش ۀي معلۀۀم بۀۀر

ارزشۀۀمندی و تعلۀۀق م ۀيکننۀۀد؛ ام ۀا در مۀۀدارا ديگۀۀر

پیشۀۀرفت تح ۀیلي رياض ۀي ازطريۀق نگۀۀرش نسۀۀبت بۀۀه

دانشآموزان تمايلي به وابستگي به مدرسه ندارنۀد .ايۀخ

رياضي و خودکارآمدی رياضي معنادار است.

تقويت نگرش سازندهتر دانشآموزان کمۀ

نگرش ها به يکديگر مرتب و با همديگر به موفقیۀت در

صااحي ،عبداالهي ،ابواافوۀلي و تقۀوی ( )8317در

ميکننۀد (تۀي شۀانخ مۀوران ،بنکۀل،

مطااعۀۀ «بررسۀۀۀي رابطۀۀ بۀۀۀیخ خۀۀۀوشبینۀۀي علمۀۀۀي و

سطوح بهتر کم

خودکارآمدی معلمان» به ايخ نتیجه رسۀیدند کۀه رابطۀ

بنکل و مور.)8318 ،
سۀۀیديکیو ،السۀۀال ريسۀۀي ،گلۀۀس ،آرنکۀۀز و ديۀۀاز

مثبتي بیخ خۀوشبینۀي علمۀي و خودکارآمۀدی معلمۀان

( )8331در مطااعهای بر دانشۀجويان کارشناسۀي حقۀوق

وجود دارد .همچنیخ ايخ مطااعه نشان داد بیخ مؤافههۀای

به ايۀخ نتیجۀه رسۀیدند کۀه خودکارآمۀدی تح ۀیلي بۀا

خودکارآمدی و خوش بیني معلمان رابط مثبتۀي وجۀود

خوشبیني رابط مثبۀت دارد؛ يعنۀي دانشۀجوياني کۀه از

دارد .سۀۀۀۀۀزگیخ و اردوگۀۀۀۀۀان ( )8311در پۀۀۀۀۀژوهش

سۀۀۀطن بهتۀۀۀری از خۀۀۀوشبینۀۀۀي برخۀۀۀوردار بودنۀۀۀد،

«خۀۀوشبینۀي علمۀۀي ،امیۀۀد و شۀۀوق بۀۀرای کۀۀار بۀۀهمنزاۀ

خودکارآمدی تح یلي آنها نیز بیشتر بۀود .بۀهطۀورکلي

پ ۀیشبین ۀيکننۀۀده خودکارآمۀۀدی و ادراک از موفقیۀۀت

مطااعۀۀات گونۀۀاگوني نشۀۀان مۀۀيدهۀۀد رابطۀ مثبتۀۀي بۀۀیخ

معلم» به ايخ نتیجه دست يافتند که رواب معناداری بۀیخ

خۀۀوشبین ۀي و خودکارآمۀۀدی وجۀۀود دارد (ال-انۀۀزی،

خودکارآمۀۀۀۀدی معلۀۀۀۀم ،ادراک از موفقیۀۀۀۀت معلۀۀۀۀم،

8331؛ اشیر ،کارور و برايدج.)1337 ،

خوشبیني علمي ،امید و شۀوقداشۀتخ بۀرای انجۀام کۀار

همچنیخ مطااعات متعددی نشان دادنۀد رابطۀ مثبتۀي

وجود دارد و ايخ مؤافهها بهطور مثبۀت ،خودکارآمۀدی

بیخ خوشبیني علمي و موفقیت مدارا و دانشآمۀوزان

معلۀۀم را پ ۀیشبین ۀي م ۀيکننۀۀد .همچنۀۀیخ ايۀۀخ فاکتورهۀۀا

وجۀۀود دارد (هۀۀوی8338 ،؛ هۀۀوی و همکۀۀاران8331 ،؛

خودکارآمۀۀدی معلۀۀم را بۀۀا ادراک از موفقیۀۀت معلۀۀم

اسۀۀۀمیت وايۀۀۀخ و هۀۀۀوی .)8331 ،همچنۀۀۀیخ اسۀۀۀنی

و

رابینسون ( )8333در مطااعه ای نشان دادنۀد خۀوشبینۀي
اثر مثبت بر موفقیتهای علمي دارد.

پیشبیني ميکنند.
بۀۀا مۀۀرور نظريۀۀههۀۀای مختلۀۀز دربۀۀار ارتبۀۀا بۀۀیخ
متغیرهای تحقیق استنتاج ميشود که خۀوشبینۀي علمۀي

 /18پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)11پايیز1931

بر خودکارآمدی دانشآموزان اثر ميگۀذارد (صۀااحي
و همکاران8317 ،؛ دانش ،شمشیری ،کاکاوند و سلیمي
نیا8319 ،؛ بیرامي و پورفرج مران8319 ،؛ آريۀان پۀور و
دنیۀۀا رود .)8318 ،بۀۀر اسۀۀاا ايۀۀخ ،بۀۀا توجۀۀه بۀۀه اهمیۀۀت
خوش بیني علمي و خودکارآمدی که از عوامل مؤثر در
موفقیت تح یلي شاگردان اسۀت ،ايۀخ پۀژوهش بۀر آن

 .1خۀۀوشبین ۀي علمۀۀي مدرسۀۀه بۀۀر خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي
دانشآموزان تأثیر دارد.
 .8خوشبیني علمي دانۀشآمۀوزان بۀر خودکارآمۀدی
دانشآموزان تأثیر دارد.
 .9خۀۀۀوشبینۀ ۀي علمۀۀۀي مدرسۀۀۀه بۀۀۀر خودکارآمۀۀۀدی
دانشآموزان تأثیر دارد.

است که به بررسي نقۀش واسۀطهای خۀوشبینۀي علمۀي

 .7خۀوشبینۀي علمۀي دانۀشآمۀوز نقۀش واسۀطهای در

دانش آموز در رابطۀ بۀیخ خۀوشبینۀي علمۀي مدرسۀه و

رابط بیخ خوشبیني علمي مدرسه و خودکارآمۀدی

خودکارآمدی دانش آموزان دور متوسطه دوم بپردازد؛

دانشآموزان دارد.
مدل مفهومي پژوهش در شکل ( )1ارائه شده است.

بنابرايخ فرضیههای پژوهش به شرح ذيلاند:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش

اسۀۀت .در ايۀۀخ پۀۀژوهش تعۀۀداد  991پرسۀۀشنامۀۀه میۀۀان

روش پژوهش ،جامع آماری و نمونه :روش تحقیۀق

دانشآمۀوزان ،توزيۀع و جمۀعآوری شۀد کۀه درنهايۀت

استفاده شده در ايخ پژوهش از منظر هۀدف ،توصۀیفي و

دادههۀۀای حاصۀۀل از  831پرسۀۀشنامۀۀه معۀۀادل 22/91

از نوع همبستگي بۀود .جامعۀ آمۀاری عبۀارت اسۀت از

درصد پرسشنامهها تجزيه و تحلیل شد.

تمامي دانش آموزان دور متوسطه دوم شهرستان بیرجند

ابزارهای سنجش :در ايخ پۀژوهش از سۀه پرسشۀنامه بۀه

که در سال تح ۀیلي  1939-1937مشۀغول بۀه تح ۀیل

شرح ذيل استفاده شده است :ااز) مقیۀاا خۀوشبینۀي

بودند و تعداد کل آنها  8183نفر بود .برای تعییخ حجۀم

علمي مدرسه :1ايخ مقیۀاا  93سۀؤال و  9خۀردهمقیۀاا

نمونه ،از روش نمونه گیری مرحله ای استفاده شد .بۀرای

شامل تأکید علمي ( 2سؤال) دارد که در قااۀب طیۀز 1

ايخ منظور ،ابتدا مۀدارا متوسۀطه دوم شۀهر بیرجنۀد بۀه

گزينۀۀهای ایکۀۀرت تنظۀۀیم شۀۀده اسۀۀت و خودکارآمۀۀدی

چهار منطقه تقسیم شدند ،بعۀد از هۀر منطقۀه بۀهصۀورت

جمعي ( 18سؤال) و اعتماد به وااۀديخ و دانۀشآمۀوزان

مدرسۀه بۀرای نمونۀه گیۀری انتخۀاب شۀد.

( 13سؤال) است که در قااب طیز  1درجۀهای ایکۀرت

ت ادفي ي

برای تعییخ حجم نمونه از جدول مورگان اسۀتفاده شۀده
School Academic Optimism Scale

1
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آمده است که نحۀو نمۀرهگۀذاری آن بۀه ايۀخ صۀورت

دانش آمۀوز ( 13سۀؤال) ،ادراک دانۀشآمۀوز از تأکیۀد

است که کامالً مخاافم ،نمر  1و کامالً موافقم ،نمۀر 1

تح یلي ( 2سؤال) و هويۀت مدرسۀه ( 13سۀؤال) اسۀت

گرفتۀۀه اسۀۀت و هۀۀوی و همکۀۀاران ( )8331ايۀۀخ ابۀۀزار را

که در قااب طیز  1درجهای ایکرت تنظیم شدهاند کۀه

تنظیم کۀرده انۀد .روايۀي و پايۀايي خۀردهمقیۀاا تأکیۀد

نحو نمره گذاری آن به ايۀخ صۀورت اسۀت کۀه کۀامالً

علمي را پژوهشهای (هوی و همکاران1331 ،؛ هوی و

مخاافم ،نمره  1و کامالً موافقم ،نمۀره  1گرفتۀه اسۀت و

تارتر1331 ،؛ به نقل از اسمیت وايۀخ و هۀوی )8331 ،و

تي شانخ موران و همکاران ( )8318ايۀخ ابۀزار را تنظۀیم

روايي و پايايي خۀردهمقیۀاا خودکارآمۀدی جمعۀي را

کردهاند .همچنیخ حسخزاده ( )1938ايخ پرسۀشنامۀه را

پژوهشهای (گدارد ،اوگرف و هوی )8337 ،و روايۀي

اجرا کرد که ضريب پايايي آن با آافای کرونبا مقدار

و پايۀۀايي مؤاف ۀ اعتمۀۀاد بۀۀه وااۀۀديخ و دانۀۀشآمۀۀوزان را

 ./37محاسبه شۀده اسۀت .همچنۀیخ روايۀي پرسۀشنامۀ

پژوهش (هوی و تي شانخ موران )8339 ،تأيیۀد کردنۀد.

فوق ،با استفاده از تحلیۀل عۀاملي تأيیۀدی محاسۀبه شۀده

همچنیخ اسمیت وايخ و هوی ( )8331در پژوهش خۀود

اسۀۀت کۀۀه مجموع ۀ مقۀۀادير اسۀۀتخراجشۀۀده بۀۀرای سۀۀه

عالوه بر تأيید روايي ايخ پرسشنامه پايايي ايۀخ مؤافۀههۀا

خرده مقیاا ،بعۀد از چۀرخش واريمۀاکس ،درمجمۀوع

را برحسب ضريب آافای کرونبۀا بۀرای مؤافۀ تأکیۀد

 11/21درصد از واريانس را تبییخ ميکند.

علمۀۀي 3/23 ،و بۀۀرای خودکارآمۀۀدی جمعۀۀي 3/31 ،و

در ايخ پژوهش ،ضريب پايايي کۀل برحسۀب آافۀای

برای خردهمقیۀاا اعتمۀاد بۀه وااۀديخ و دانۀشآمۀوزان،

کرونبا  3/31بۀه دسۀت آمۀد .همچنۀیخ مقۀدار آافۀای

 3/31گزارش کردهاند.

کرونبا برای خۀردهمقیۀاا اعتمۀاد دانۀشآمۀوز ،3/22

برای روايي ايخ پرسشنامه از تحلیل عاملي اکتشۀافي

برای ادراک دانشآموز از تأکید تح یلي  3/18و برای

استفاده شد که نتاي آزمون بارتلت 1با آماره  829/21و

هويت مدرسه  3/12به دست آمده است.

سۀطن معنۀاداری کمتۀر از  )p<3/331( 3/331و انۀداز

ج) مقیاا خودکارآمدی دانۀش آمۀوزان :9ايۀخ مقیۀاا

کفايت نمونهگیری ( )KMOمقدار  3/13به دست آمۀد

دارای  87سؤال و  9خردهمقیاا شۀامل خودکارآمۀدی

که نشان ميدهۀد حجۀم نمونۀه از کفايۀت نمونۀهگیۀری

تح یلي ( 2سؤال) ،خودکارآمدی اجتماعي ( 2سؤال)،

برخۀۀوردار اسۀۀت؛ بنۀۀابرايخ مقیۀۀاا خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

خودکارآمۀۀدی هیجۀۀاني ( 2سۀۀؤال) اسۀۀت کۀۀه مۀۀوريس

مدرسه از روايي کافي برخوردار است .همچنۀیخ پايۀايي

( )8331بر اساا طیز  1درجهای ایکۀرت از هرگۀز تۀا

ايخ پرسشنامه بر اساا آافای کرونبا محاسبه شۀد کۀه

خیلي زياد تنظیم کۀرده اسۀت .مۀوريس ( )8331روايۀي

برای خۀوش بینۀي علمۀي مدرسۀه 3/21 ،بۀهدسۀتآمۀده

پرسشۀۀنامه بۀۀا اسۀۀتفاده از روش تحلیۀۀل عۀۀاملي بۀۀه روش

است.

تحلیۀۀل مؤافۀۀههۀۀای اصۀۀلي بۀۀا چۀۀرخش متعامۀۀد و نیۀۀز

ب) مقیاا خوشبیني علمي دانۀشآمۀوز :8ايۀخ مقیۀاا

همبستگي هر نمره با نمر کل را محاسبه و تأيیۀد کۀرده

دارای  82سۀۀۀؤال و  9خۀۀۀردهمقیۀۀۀاا شۀۀۀامل اعتمۀۀۀاد

اسۀۀت .تحلیۀۀل عۀۀاملي او سۀۀه خودکارآمۀۀدی هیجۀۀاني،
عاطفي و تح یلي را نشان داده است و بهطۀورکلي ايۀخ

Bartlett
Student Academic Optimism Scale

1
2

Students’ Self-efficacy Scale

3
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سه عامل  11/1درصد از واريانس کل را تبیۀیخ کردنۀد.

انجام آن به شکلي شفاف برای شرکتکنندگان توضین

همچنۀۀیخ او پايۀۀايي ايۀۀخ ابۀۀزار را بۀۀا اسۀۀتفاده از ضۀۀريب

داده شد و بعد از کسب رضايت ،پرسشنامهها در اختیۀار

آافۀۀای کرونبۀۀا بۀۀرای خودکارآمۀۀدی کۀۀل و انۀۀواع

آنها گذاشته شۀد .پۀژوهش بۀا رعايۀت اصۀل رازداری و

خودکارآمدیها را  3/21تا  3/22گزارش کرد .چناری

حفظ اسرار شرکتکنندگان انجام شۀد .هرگونۀه انتشۀار

و يوسفي ( )1939برای تعییخ روايي از روش همبسۀتگي

دادهها يا اطالعات بهدستآمده از شرکتکننۀدگان نیۀز

هۀۀر بعۀۀد بۀۀا نمۀۀر کۀۀل مقیۀۀاا اسۀۀتفاده شۀۀد کۀۀه بۀۀرای

بر اساا رضايت آگاهانه آنها صورت گرفته است .پس

خودکارآمدی تح یلي ضۀريب  ،3/13خودکارآمۀدی
اجتماعي  3/11و خودکارآمدی هیجاني  3/12به دسۀت
آمد .همچنیخ به منظۀور محاسۀب پايۀايي ايۀخ مقیۀاا ،از
روش آافای کرونبۀا اسۀتفاده کردنۀد کۀه نتۀاي بۀرای
ابعۀۀاد خودکارآمۀۀدی تح ۀۀیلي  ،3/13خودکارآمۀۀدی
اجتمۀۀاعي  ،3/11خودکارآمۀۀدی عۀۀاطفي  3/17و بۀۀرای
خودکارآمدی کل  3/27به دست آوردند.
در ايخ پرسشنامه برای بررسۀي پايۀايي از روش محاسۀبه

از دريافت پرسشنامه ها با استفاده از کد عددی که به هر
پرسشنامه داده شده بود ،پرسشنامههۀا در بسۀت نۀرمافۀزار
آماری  SPSSنسخ  12وارد شدند .به منظۀور بررسۀي و
تجزيه و تحلیل اطالعات ،همبستگي پیرسون و مدل يابي
معادالت ساختاری به کم

نرم افزارهۀای و SPSSv18و

 AMOSv20انجام شد.
یافتهها
نمون ايخ پژوهش را  118دانشآمۀوز پسۀر در پايۀ

آافای کرونبا استفاده شد که ضريب آافۀای کرونبۀا

دوم دبیرستان ( 133 ،)91/23دانۀشآمۀوز در پايۀ سۀوم

بۀۀرای خودکارآمۀۀدی کۀۀل  3/38و بۀۀرای مؤافۀۀههۀۀای

دبیرسۀۀۀۀۀتان ( )99/23و  27دانۀۀۀۀۀشآمۀۀۀۀۀوز در پايۀۀۀۀ

خودکارآمدی اجتماعي  ،3/23خودکارآمۀدی هیجۀاني

پیشدانشگاهي ( )82/73تشکیل دادند .جدول شۀماره 1

 3/11و برای خودکارآمۀدی تح ۀیلي  3/11بۀه دسۀت

میانگیخ ،انحۀراف اسۀتاندارد و ضۀرايب همبسۀتگي بۀیخ

آمد.

متغیرهای پژوهش را نشان ميدهد .بۀا توجۀه بۀه جۀدول

روش اجرا و تحلیل :برای گردآوری اطالعۀات پۀس از

شماره  ،1هم ضرايب همبستگي بیخ متغیرهای پژوهش

همۀۀاهنگيهۀۀای الزم بۀۀا مۀۀديريت آمۀۀوزش و پۀۀرورش

در سۀۀۀطن  3/31مثبۀۀۀت و معنۀۀۀادار اسۀۀۀت و بیشۀۀۀتريخ

شهرستان بیرجند و دسۀتیابي بۀه تعۀداد دانۀش آمۀوزان و

همبستگي بیخ خوشبینۀي علمۀي مدرسۀه و خۀوشبینۀي

ایسۀۀت مۀۀدارا متوسۀۀطه دوم ،قبۀۀل از اجۀۀرای پۀۀژوهش

علمي دانشآموز با ضريب همبسۀتگي  3/12و کمتۀريخ

بۀۀۀۀۀرای کسۀۀۀۀۀب رضۀۀۀۀۀايت آگاهانۀۀۀۀۀه و آزادانۀۀۀۀۀه

همبستگي بیخ خودکارآمدی دانشآمۀوز و خۀوشبینۀي

شرکت کنندگان ،ابتدا هدف از اجرای پژوهش و نحۀو

علمي مدرسه با ضريب همبستگي  3/99است.

جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

M

SD

1

 .1خوشبیني علمي دانشآموز

9/71

3/12

 .8خوشبیني علمي مدرسه

9/11

3/11

**

 .9خودکارآمدی دانشآموز

9/71

3/11

**3/92

** همبستگيها در سطن  3/31معنادار ميباشند

2

3

1
3/12

8
**3/99

9

بررسي نقش واسطهای خوشبیني علمي دانشآموزان در رابط بیخ خوشبیني علمي مدرسه و خودکارآمدی دانشآموزان11/

جدول شماره  ،8اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثۀرات

معنادار است؛ اما اثر مستقیم خوشبیني علمي مدرسه بۀر

کلي بیخ متغیرهای پژوهش را نشان ميدهد .اثر مسۀتقیم

خودکارآمۀۀدی دانۀۀشآمۀۀوزان در سۀۀطن  3/31معنۀۀادار

خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي مدرسۀۀه بۀۀر خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

نیست .به عبارتي ديگۀر ،خۀوشبینۀي علمۀي مدرسۀه بۀر

دانۀۀۀشآمۀۀۀوزان و اثۀۀۀر مسۀۀۀتقیم خۀۀۀوشبینۀۀۀي علمۀۀۀي

خودکارآمدی دانشآموزان اثر غیرمستقیم دارد.

دانشآموزان بر خودکارآمدی در سۀطن  3/31مثبۀت و
جدول .2نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلی
اثر

اثر غیر

اثر

متغیر مالک

متغیر پیشبین

مستقیم

مستقیم

کل

3/331

3/133

خوشبیني علمي دانشآموز

خوشبیني علمي مدرسه

3/128

3/831

خودکارآمدی دانشآموز

خوشبیني علمي دانشآموز

3/831

3/331

3/993

خودکارآمدی دانشآموز

خوشبیني علمي مدرسه

3/191

3/133

بۀۀرای بررسۀۀي نقۀۀش واسۀۀطهای خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

ريشۀ ۀ واريۀۀۀانس خطۀۀۀای تقريۀۀۀب ( )RMSEA1بايۀۀۀد

دانۀۀشآمۀۀوزان از آزمۀۀون رگرسۀۀیون و آزمۀۀون سۀۀوبل

کوچ

تر از  1باشد کۀه در ايۀخ مۀدل  3/32بۀه دسۀت

استفاده شد .برای بررسي ايخ فرضیه ،ضرايب رگرسیون

آمده است .شاخص  pبايد کمتر از  1باشۀد کۀه در ايۀخ

استانداردشده و خطای انحراف معیار آنها بۀا اسۀتفاده از

مدل  3/331اسۀت .شۀاخصهۀای برازنۀدگي مقايسۀهای

آزمۀۀون سۀۀوبل بۀۀرای بررسۀۀي نقۀۀش میۀۀانجي متغیۀۀر

( ،)CFI8توکر -اوئیز ( ،)TLI9برازش نۀرمشۀده ()NFI7

خوشبیني علمي دانشآموزان استفاده شۀد .همۀانطۀور

در مدلهای مناسب بايد بزرگتر از  3/31باشۀد کۀه در

کۀۀه خۀۀوشبین ۀي علمۀۀي مدرسۀۀه بۀۀر خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

ايخ مدل بهترتیۀب  3/31 ،3/31و  3/31بۀه دسۀت آمۀده

دانشآموزان اثر ميگذارد و همچنیخ خوشبیني علمۀي

است؛ بنابرايخ مدل ارائهشۀده کۀامالً اشۀباع شۀده اسۀت.

دانش آموزان بر خودکارآمدی دانۀشآمۀوزان اثرگۀذار

شکل ( )8ت وير رواب مدل را نشان ميدهد.

اسۀۀت؛ بنۀۀابرايخ انتظۀۀار مۀۀيرود خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

بۀۀه طۀۀورکلي نتۀۀاي ايۀۀخ پۀۀژوهش نشۀۀان دادنۀۀد

دانشآموزان نقش واسطهای بۀیخ دو متغیۀر داشۀته باشۀد

خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي مدرسۀۀه بۀۀر خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

که طبۀق يافتۀههۀا در صۀورت افۀت ضۀرايب رگرسۀیون

دانۀۀشآمۀۀوزان و خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي دانۀۀشآمۀۀوزان بۀۀر

استانداردشده نقش میانجي متغیر مشۀخص مۀيشۀود .بۀا

خودکارآمدی آنها تأثیر مسۀتقیم دارد؛ بنۀابرايخ فرضۀی

توجه به مقدار آزمون سوبل ( )7/79و سۀطن معنۀاداری

اول و دوم تأيیۀۀد شۀۀد .همچنۀۀیخ يافتۀۀههۀۀا نشۀۀان دادنۀۀد

 3/31مشۀۀخص شۀۀد کۀۀه متغیۀۀر خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

خوشبیني علمي مدرسه بر خودکارآمدی دانشآموزان

دانشآموزان مۀيتوانۀد متغیۀر میۀانجي بۀیخ خۀوشبینۀي

تأثیر غیرمسۀتقیم دارد و فرضۀی سۀوم رد شۀد .همچنۀیخ

علمي مدرسه و خودکارآمدی دانشآموزان باشد.

خوشبیني علمي دانشآمۀوز نقۀش واسۀطهای در رابطۀ

مهمتريخ يافت پۀژوهش ،دسۀتیابي بۀه مۀدل مفهۀومي
است کۀه بايۀد از بۀرازش و معنۀاداری کۀافي برخۀوردار
باشد .در مدلهای مناسۀب ،مجۀذور خۀي دو ( )X2بايۀد
کوچ

تر از  9باشد که در مۀدل حاضۀر  8/21اسۀت و

نشاندهند برازش خوب مدل اسۀت .همچنۀیخ شۀاخص

بۀۀۀیخ خۀۀۀوشبینۀۀۀي علمۀۀۀي مدرسۀۀۀه و خودکارآمۀۀۀدی
دانشآموزان دارد که فرضی چهارم تأيید شد.
1

. Root Mean Square Error of Approximation
. Comparative Fit Index
. Tucker-Lewis Index
4
. Normed Fit Index
2
3
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شکل  .2مدل نهایی پژوهش

بحث

در ايۀۀخ راسۀۀتا آدامۀۀز و همکۀۀاران ( )8333بیۀۀان

ايۀۀخ پۀۀژوهش بۀۀهمنظۀۀور بررسۀۀي نقۀۀش واسۀۀطهای

ميکنند وقتۀي معلمۀان محیطۀي سرشۀار از اعتمۀاد را بۀه

خوش بیني علمي دانشآموز در رابطۀ بۀیخ خۀوشبینۀي

وجود ميآورند ،احتماالً دانشآموزان فرصۀت بیشۀتری

علمۀۀي مدرسۀۀه و خودکارآمۀۀدی دانۀۀشآمۀۀوزان دوره

بۀۀرای يۀۀادگیری از اشۀۀتباهات خۀۀود دارنۀۀد و انگیۀۀز

متوسطه دوم انجام شۀد .نتۀاي نشۀان دادنۀد خۀوشبینۀي

شاگردانشان برای بروز عاليق در محیطۀي مثبۀت فۀراهم

علمۀۀي مدرسۀۀه اثۀۀر مسۀۀتقیمي بۀۀر خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

مي شود؛ بنابرايخ خوش بیني آنها افزايش پیۀدا مۀيکنۀد.

دانۀشآمۀوزان دارد .بۀۀا توجۀه بۀه اينکۀۀه همبسۀتگي بۀۀیخ

همچنیخ بۀر اسۀاا يافتۀههۀای ووافواۀ

(-783:8313

خوشبیني علمي دانشآموز و خوشبیني علمي مدرسۀه

 ،)781بۀۀاوجود اينکۀۀه دانۀۀشآمۀۀوزان زمۀۀان کمتۀۀری در

مثبۀۀت و معنۀۀادار اسۀۀت ،دانۀۀشآمۀۀوزان بۀۀا نمۀۀر بیشۀۀتر

مدرسه اند ،معلمان پويۀا دانۀشآمۀوزان را بۀهطۀور فعۀال

خوشبیني علمۀي مدرسۀه ،نمۀر بهتۀری در خۀوشبینۀي

درگیۀۀر فعاایۀۀتهۀۀای يۀۀادگیری مۀۀيکننۀۀد تۀۀا زمۀۀان

علمۀۀي دانۀۀشآمۀۀوز کسۀۀب مۀۀيکننۀۀد .ايۀۀخ يافتۀۀه بۀۀا

دانش آموزان در مدرسه را پربار کننۀد؛ بنۀابرايخ ادراک

پژوهشهای (هوی و همکاران8331 ،؛ اسۀمیت وايۀخ و

شۀۀاگرد از تأکیۀۀد علمۀۀي را رشۀۀد مۀۀيدهنۀۀد .احسۀۀاا

و رابینسون )8333 ،همسۀو اسۀت.

کارآمۀۀۀدی معلۀۀۀم در مدرسۀۀۀه همۀۀۀواره بۀۀۀا موفقیۀۀۀت

هۀۀوی و همکۀۀارانش ( )8331نشۀۀان دادنۀۀد سۀۀه ويژگۀۀي

دانشآموز ارتبا دارد (اشتون و وب 1321 ،1به نقۀل از

جمعۀۀي مۀۀدارا يعنۀۀي خودکارآمۀۀدی جمعۀۀي ،تأکیۀۀد

بۀۀرد و همکۀۀاران8313 ،؛ را 1338 ،8بۀۀه نقۀۀل از بۀۀرد و

علمۀۀي و اعتمۀۀاد بۀۀه دانۀۀشآمۀۀوزان و وااۀۀديخ بۀۀهطۀۀور

همکۀۀاران8313 ،؛ ووافۀۀوک هۀۀوی ،ديۀۀويس و پی ۀ ،9

يکپارچۀۀه محۀۀی علمۀۀي مثبتۀۀي را ايجۀۀاد مۀۀيکننۀۀد کۀۀه

8331؛ به نقل از برد و همکاران .)8313 ،در ايۀخ راسۀتا

خوش بینۀي علمۀي دانۀش آمۀوزان را افۀزايش مۀيدهۀد.

تيشانخ موران و هوی ( )1332بیان ميکننۀد اگۀر معلۀم

عۀۀالوه بۀۀر ايۀۀخ ،نتۀۀاي پۀۀژوهش نشۀۀان دادنۀۀد اعتمۀۀاد بۀۀه

اعتقۀۀاد داشۀۀته باشۀۀد کۀۀه او مۀۀيتوانۀۀد بۀۀر يۀۀادگیری

دانۀۀۀۀۀشآمۀۀۀۀۀوزان و وااۀۀۀۀۀديخ ،بیشۀۀۀۀۀتريخ قۀۀۀۀۀدرت

دانۀۀشآمۀۀوزان مۀۀؤثر باشۀۀد ،مجموعۀۀهای از انتظۀۀارات و

هوی 8331 ،و اسنی

پیشبینيکننۀدگي خۀوشبینۀي علمۀي دانۀشآمۀوزان را
دارد.

1

. Ashton & Webb
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3
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تالشهای بیشتری را اعمال ميکند و در برابر مشکالت

همچنیخ نتاي نشان دادند خوشبیني علمۀي مدرسۀه

انعطافپذير عمۀل مۀيکنۀد و دانۀشآمۀوزان نسۀبت بۀه

بر خودکارآمدی دانش آموزان تأثیر مسۀتقیم نۀدارد .بۀه

مدرسه احساا هويت ميکنند و خوشبیني آنهۀا رشۀد

عبۀۀارتي ديگۀۀر ،در تأيیۀۀد ايۀۀخ يافتۀۀه نتۀۀاي نشۀۀان دادنۀۀد

ميکند.

خوش بیني علمي مدرسۀه بۀه واسۀط خۀوش بینۀي علمۀي

همچنۀۀیخ نتۀۀاي نشۀۀان دادنۀۀد خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

دانۀۀشآمۀۀوزان بۀۀر خودکارآمۀۀدی دانۀۀشآمۀۀوزان تۀۀأثیر

دانۀۀشآمۀۀوزان بۀۀر خودکارآمۀۀدی دانۀۀشآمۀۀوزان تۀۀأثیر

مۀۀيگۀۀذارد .ايۀۀخ يافتۀۀه همسۀۀو بۀۀا نتۀۀاي پۀۀژوهشهۀۀای

مسۀۀۀتقیم دارد .بۀۀۀا توجۀۀۀه بۀۀۀه اينکۀۀۀه همبسۀۀۀتگي بۀۀۀیخ

(خسروی8339 ،؛ صااحي و همکۀاران8317 ،؛ سۀزگیخ

خودکارآمۀۀدی دانۀۀشآمۀۀوزان و خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

و اردوگان )8311 ،اسۀت .در تبیۀیخ ايۀخ يافتۀه ،گۀدارد

دانش آموزان ،مثبت و معنۀادار اسۀت ،دانۀشآمۀوزان بۀا

( )8333بیان ميکند در مدرسهای با تأکید علمۀي زيۀاد،

نمر بیشتر در خوشبیني علمي دانشآموز ،نمر بهتۀری

معلمان اهداف دستيۀافتني بۀرای دانۀشآموزانشۀان در

در خودکارآمدی کسب مۀيکننۀد .ايۀخ يافتۀه بۀا نتۀاي

نظر ميگیرند و بۀه توانمنۀدی آنهۀا بۀاور دارنۀد ،محۀی

پژوهشهای (ال-انزی8331 ،؛ اشیر و همکاران1337 ،؛

يۀادگیری جۀۀدی اسۀۀت و موفقیۀت علمۀۀي شۀۀايان توجۀۀه

سۀۀیديکیو و همکۀۀاران )8331 ،همخۀۀوان اسۀۀت .در ايۀۀخ

دانشآموزان است و شاگردان به تواناييهای خود بۀاور

و همکۀۀاران ( )8337بیۀۀان مۀۀيکننۀۀد

دارنۀۀد .نتۀۀاي پۀۀژوهشهۀۀای (هۀۀوی و هۀۀوی8333 ،؛

دانش آموزاني که به مدرسه احساا تعلۀق مۀيکننۀد بۀه

ووافوا

 )8313 ،نشان دادند بیخ کارآمۀدی مدرسۀه و

کار علمي بها مۀي دهنۀد و سۀطوح بیشۀتری از درگیۀری

معلم با آموزش مۀؤثر و مۀديريت فعۀال کۀالا درا و

رفتۀۀاری را دارنۀۀد و بۀۀاور خودکارآمۀۀدی آنهۀۀا رشۀۀد

موفقیت و خودکارآمدی دانشآموز رابط مثبت وجۀود

( )8333در

دارد .همچنیخ هوی و همکاران ( )8331دربۀار اعتمۀاد

مطااعه ای نشان دادنۀد تأکیۀد علمۀي در کۀالا درا و

بۀۀه وااۀۀديخ و دانۀۀشآمۀۀوز و اثۀۀر آن بۀۀر خودکارآمۀۀدی

رفتارهۀۀايي کۀۀه بۀۀه پیشۀۀرفت و توسۀۀع يۀۀادگیری منجۀۀر

دانش آموز بیان مۀيکننۀد سۀطوح کارآمۀدی مدرسۀه و

چشۀۀمگیری بۀۀه رشۀۀد خودکارآمۀۀدی

اعتمۀۀاد بۀۀه وااۀۀديخ و دانۀۀشآمۀۀوز نشۀۀاندهنۀۀد بۀۀاور بۀۀه

راسۀۀتا فردريۀۀ

ميکننۀد .همچنۀیخ اوپوسۀ

مۀۀيشۀۀود کمۀ

و زوپانکیۀ

دانش آموزان مي کند .هوی ( )8338در مطااعۀهای روی

تواناييهای دانشآموزان است.

 31مدرسۀۀه متوسۀۀطه بۀۀه ايۀۀخ نتیجۀۀه رسۀۀید کۀۀه اعتمۀۀاد

همچنۀۀیخ يافتۀۀههۀۀا نشۀۀان دادنۀۀد خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي

دانش آموز به معلمان و وااديخ بر موفقیت دانشآموزان

دانشآمۀوز نقۀش واسۀطهای در رابطۀ بۀیخ خۀوشبینۀي

و بۀۀه تبۀۀع آن بۀۀر خودکارآمۀۀدی آنهۀۀا اثۀۀر مثبۀۀت دارد و

علمي مدرسه و خودکارآمدی دانش آموزان دارد .مرور

مديران مدارا بايد فوايي سرشار از اعتماد را در میۀان

پژوهشهۀا نشۀان دادنۀد خۀوشبینۀي علمۀي مدرسۀه بۀر

دانشآموزان و معلمان نهادينه کنند .عۀالوه بۀر ايۀخ ،در

خوشبیني علمي دانشآمۀوزان اثۀر مۀيگۀذارد (هۀوی،

مدرسۀۀهای بۀۀا تأکیۀۀد علم ۀي زيۀۀاد ،اهۀۀداف و انتظۀۀارات

8338؛ هوی و همکاران8331 ،؛ اسمیت وايۀخ و هۀوی،

زيادی از مدرسه وجود دارد و معلمۀان بۀه توانۀاييهۀای

 .)8331همچنۀۀیخ خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي دانۀۀشآمۀۀوزان بۀۀر

دانۀۀشآمۀۀوزان اعتمۀۀاد دارنۀۀد و دانۀۀشآمۀۀوزان نیۀۀز بۀۀه

خودکارآمدی آنها اثرگذار است (صااحي و همکاران،

توانايي های خود برای تحقۀق معیارهۀای علمۀي مدرسۀه

8317؛ دانش ،شمشیری ،کاکاونۀد و سۀلیمينیۀا8319 ،؛

باور دارند (هوی و فلدمخ.)1321 ،

بیرامي و پۀورفرج مۀران8319 ،؛ آريۀانپۀور و دنیۀا رود،

 /12پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)11پايیز1931

)8318؛ بنابرايخ همانطور که انتظار ميرفت نتۀاي ايۀخ

دانشآمۀوز گۀامي مثبۀت بۀرای ارتقۀای خودکارآمۀدی

پۀۀژوهش نیۀۀز نشۀۀان دادنۀۀد خۀۀوشبین ۀي علم ۀي مدرسۀۀه

شاگردان بردارند.

به واسط خوش بیني علمي دانش آموزان اثۀر غیرمسۀتقیم
بر خودکارآمدی دانشآموزان دارد.
بنۀۀابرايخ نتۀۀاي ايۀۀخ فرضۀۀیه بیۀۀان مۀۀيکننۀۀد چنانچۀۀه

ايخ پژوهش مانند تمامي پۀژوهشهۀای ديگۀر نیۀز بۀا
محۀۀۀدوديتهۀۀۀايي مواجۀۀۀه بۀۀۀوده اسۀۀۀت؛ ازجملۀۀۀه
محۀۀدوديتهۀۀای پۀۀژوهش ايۀۀخ اسۀۀت کۀۀه گۀۀروه نمونۀ

خوشبیني علمي مدرسه افزايش يابد ،خوشبیني علمۀي

پژوهش حاضۀر را دانۀشآمۀوزان متوسۀطه دوم تشۀکیل

دانش آموزان ،افزايش و به تبع آن ،خودکارآمدی آنهۀا

دادند؛ بنۀابرايخ بايۀد در تعمۀیم نتۀاي جانۀب احتیۀا را

نیز ارتقا مييابد و برعکس .در ايخ زمینه تيشانخ موران

رعايت کرد.

و همکۀۀاران ( )8318بیۀۀان مۀۀيکننۀۀد بۀۀا بهبۀۀود نگۀۀرش

منابع

دانش آموزان نسبت به تح یل و مدرسه ،افزايش اعتماد

جمااي ،م؛ نۀوروزی ،آ؛ طهماسۀبي ،ر .)1938( .عوامۀل

فراگیران به معلمان و ايجاد محی مبتني بۀر يۀادگیری و

مؤثر بر خودکارآمدی تح یلي در دانشجويان علوم

آمۀۀوزش ،خۀۀوشبینۀۀي علمۀۀي دانۀۀشآمۀۀوزان افۀۀزايش

پزشکي بوشهر سال  .1931-38مجل ايراني آموزش

م ۀييابۀۀد .همچنۀۀیخ وااۀۀديخ و معلمۀۀان بايۀۀد بۀۀا حمايۀۀت

در علوم پزشکي.171-183 ،)2( 19 ،

اجتمۀۀاعي ازطريۀۀق ايجۀۀاد تقويۀۀت مثبۀۀت هنگۀۀام انجۀۀام

چناری ،ا؛ يوسفي ،ف .)1939( .ابعاد خودکارآمۀدی

تکلیز ،يادگیری مشاهدهای با ااگوسازی ،فراهمکۀردن

نوجوانۀۀان در گونۀۀههۀۀای مختلۀۀز خۀۀانواده در مۀۀدل

فرصتهايي برای مقايسههۀای اجتمۀاعي و ترغیۀبهۀای

بافت نگر فرآيند و محتوای خانواده .نشۀري روش هۀا

کالمۀۀي ،خودکارآمۀۀدی دانۀۀشآمۀۀوزان را ارتقۀۀا دهنۀۀد

و مدلهای روانشناختي.87-1 ،)12( 1 ،

(جمۀۀۀااي و همکۀۀۀاران)1938 ،؛ بنۀۀۀابرايخ بۀۀۀا افۀۀۀزايش

حسخزاده ،م .)1938( .پیشبیني سب

تدريس از طريق

خۀۀۀوشبینۀۀۀي علمۀۀۀي مدرسۀۀۀه و خۀۀۀوشبینۀۀۀي علمۀۀۀي

ادراک از خوشبیني علمي دبیران و دانۀشآمۀوزان.

دانش آموزان و خودکارآمدی فراگیران افزايش مييابد

پايۀۀاننام ۀ کارشناسۀۀي ارشۀۀد برنامۀۀهريۀۀزی درسۀۀي.

و خوش بیني علمۀي دانۀشآمۀوزان ،نقۀش میۀانجي بۀیخ

دانشگاه بیرجند.

خوشبیني علمي مدرسه و خودکارآمدی دانشآمۀوزان

دودانگۀۀۀه حسۀۀۀخ کیۀۀۀاده ،ا .)1931( .رابطۀۀۀ بۀۀۀیخ

دارد .همچنۀۀیخ در بخۀۀش ديگۀۀری از پۀۀژوهش ،بۀۀرازش

خودکارآمۀۀۀدی و شۀۀۀادکامي بۀۀۀا کمۀۀۀالگرايۀۀۀي

مدل مفهومي پژوهش بررسي شۀد و نتۀاي نشۀان دادنۀد

دانۀۀشآمۀۀوزان دختۀۀر دور متوسۀۀطه شۀۀهر تهۀۀران.

مۀۀدل مفهۀۀومي پۀۀژوهش از بۀۀرازش و معنۀۀاداری کۀۀافي

پايۀۀاننامۀۀ کارشناسۀۀي ارشۀۀد روانشناسۀۀي تربیتۀۀي.

برخوردار است.

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی.

بۀۀا توجۀۀه بۀۀه نتۀۀاي ايۀۀخ پۀۀژوهش پیشۀۀنهاد مۀۀيشۀۀود

روحي ،ق؛ آسايش ،ح؛ بطحۀايي ،ا؛ شۀعوری بیۀدگلي،

مدارا به موفقیت تح یلي شۀاگردان ،توجۀه و اعتمۀاد

ع؛ باداۀۀۀۀۀه ،م؛ رحمۀۀۀۀۀاني ،ح .)1938( .ارتبۀۀۀۀۀا

اوایا و دانش آموزان را جلب کنند تۀا دانۀشآمۀوزان بۀه

خودکارآمدی و انگیز تح یلي در بیخ گروهۀي از

معلمان خودشۀان ،اعتمۀاد و نسۀبت بۀه مدرسۀه احسۀاا

دانشجويان علوم پزشۀکي .مجلۀ مرکۀز مطااعۀات و

هويت کنند و درنهايت ،پیشرفت تح یلي آنها افۀزايش

توسع آموزش پزشکي يزد.11-1،71)2( ،
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