
 
 Positive Psychology Research, Vol. 3, No. 3, 2017  

 
 

 

 
Investigating the mediating Role of Students Academic Optimism on the 

Relationship between School Academic Optimism and Students 
 Self-Efficacy 

 
Sadegh Hamedinasab

1
, Ali Asgari

2
, Hadi Pourshafei

3 

 1- PhD student of Curriculum, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, 

University of Birjand, Birjand,Iran. 
2-Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of 

Birjand, Birjand, Iran. 
 3-Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of 

Birjand, Birjand, Iran. 
 

 
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

بینۀي علمۀي مدرسۀه و خودکارآمۀدی      آموزان در رابطۀ  بۀیخ خۀوش    بیني علمي دانش ای خوش نقش واسطه ، بررسيهدف پژوهش

 ای مرحلۀه  گیۀری  نمونۀه روش با  آموز دانش 831. تعداد بود ياز نوع همبستگ يفیتوص ،شده استفاده قی. روش تحقبودآموزان  دانش

 آمۀوزان  ي دانۀش علم ينیب خوشبیني علمي مدرسه هوی و همکاران،  خوش  ها، از سه پرسشنام داده یگردآور یانتخاب شدند. برا

يۀابي   های همبستگي پیرسۀون و مۀدل   ها از روش دادهاستفاده شد. برای تحلیل  سيمور یخودکارآمد و و همکاران انشانخ مور يت

بینۀي   آمۀوز، خۀوش   بیني علمي دانۀش  ها نشان دادند ضريب همبستگي بیخ خوش معادالت ساختاری )تحلیل مسیر( استفاده شد. يافته

آموز  مي دانشبیني عل بیني علمي مدرسه بر خوش اثر مستقیم خوش .آموز مثبت و معنادار است علمي مدرسه و خودکارآمدی دانش

آموز بر خودکارآمدی نیز مثبت و معنادار بود. عالوه بر ايۀخ، نتۀاي     بیني علمي دانش مثبت و معنادار بود. همچنیخ اثر مستقیم خوش

آموز اثر غیرمستقیمي بر خودکارآمۀدی دارد. همچنۀیخ    بیني علمي دانش   خوشواسط بهي علمي مدرسه نیب خوشتحقیق نشان دادند 

بینۀي علمۀي    توان با افزايش خۀوش  ؛ بنابرايخ ميبرخوردار است يپژوهش از برازش کاف يمدل مفهومنشان دادند مسیر  تحلیلنتاي  

 آموز، گامي مثبت برای ارتقای خودکارآمدی فراگیران برداشت. بیني علمي دانش مدرسه و خوش

 

آموز آموز، خودکارآمدی دانش بیني علمي دانش مدرسه، خوشبیني علمي  خوشلیدواژه: ک
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 مقدمه

ها است در  خودکارآمدی و عوامل مؤثر بر آن، سال     

ديگۀر کارشناسۀان   کانون توجه روانشناسۀان پرورشۀي و   

هۀای اخیۀر، مطااعۀات     تعلیم و تربیت قرار دارد. در سۀال 

کارشناسان و پژوهشگران از بررسي عوامۀل رفتۀاری بۀه    

سمت واکاوی عوامل شناختي تغییر کرده است. بنۀدورا  

پۀۀۀردازان شۀۀۀناختي اجتمۀۀۀاعي اسۀۀۀت کۀۀۀه     از نظريۀۀۀه

سازوکارهای تأثیرگذار بسیاری را بررسي کۀرده اسۀت.   

کۀۀدام را در  سۀۀازوکارهای تأثیرگۀۀذار، هۀۀی او در میۀۀان 

کنترل کارکرد، پرنفوذتر از خودکارآمۀدی و باورهۀای   

  (.1921زاده و محسني،  داند )کريم افراد از توانايي نمي

خودکارآمدی سۀاز  اصۀلي نظريۀ  شۀناختي بنۀدورا           

های خود برای انجۀام   است و به برداشت افراد از توانايي

ارد. بۀر اسۀاا ايۀخ، افۀراد تمايۀل      کار و فعاایت اشۀاره د 

هايي بپردازند که در انجام آنها احسۀاا   دارند به فعاایت

اطمینان کننۀد و اگۀر افۀراد در انجۀام فعاایۀت، احسۀاا       

طۀۀور معمۀۀول از انجۀۀام آن اجتنۀۀاب    نۀۀاتواني کننۀۀد، بۀۀه 

کننۀۀد. باورهۀۀای خودکارآمۀۀدی بۀۀر میۀۀزان م ۀۀرف  مۀۀي

اومۀت در برابۀر   هۀا و میۀزان مق   انرژی برای انجام فعاایت

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

بۀرای   خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیرگذار است؛

آمۀۀوز دارای خودکارآمۀۀدی سۀۀطن پۀۀايیخ  دانۀۀش مثۀۀال،

ممکخ است حتي برای امتحان آمۀاده نشۀود؛ زيۀرا فکۀر     

ای نخواهد داشت.  کند هر اندازه زحمت بکشد فايده مي

بل، شخص برخوردار از خودکارآمدی سطن باال در مقا

تر اسۀت. وقتۀي عملۀي     در انجام کارها امیدوارتر و موفق

درحۀۀال وقۀۀوع اسۀۀت، خودکارآمۀۀدی میۀۀزان تۀۀالش      

کنۀد. افۀرادی کۀه از     شده و ثبات قدم را تعییخ مي صرف

بینۀۀي  خۀۀود مطمۀۀئخ نیسۀۀتند، بیشۀۀتر متمايۀۀل بۀۀه پۀۀیش     

ن کمبودهۀای  اند؛ يعني دربار  امکۀا  سناريوهای شکست

اند و پیش از موقع تالش خۀود را ناتمۀام    عملکرد نگران

گذارند. بديخ ترتیب افۀراد بۀا حۀس خودکارآمۀدی      مي

بینانۀۀۀه، سۀۀۀناريوهای موفقیۀۀۀت را ت ويرسۀۀۀازی  خۀۀۀوش

کند و به آنها اجۀاز    کنند که عمل آنها را هدايت مي مي

دودانگۀه  ) دهۀد  شدن با موانۀع را مۀي   استقامت در مواجه

ي، طهماسۀۀبی و نۀۀوروز ي،جمۀۀاا؛ 1931ده، حسۀۀخ کیۀۀا

1938.) 

ای چندبعدی است کۀه بايۀد در    خودکارآمدی سازه

هۀۀای مختلۀۀز ارزيۀۀابي شۀۀود. خودکارآمۀۀدی      زمینۀۀه

انۀد کۀه در    و هیجاني ازجمله ابعادی تح یلي، اجتماعي

های اخیۀر نظۀر پژوهشۀگران را بۀه خۀود اخت ۀا         سال

بۀۀه معنۀۀای احسۀۀاا  1خودکارآمۀۀدی تح ۀۀیلي انۀۀد. داده

هۀای يۀادگیری، موضۀوعات     توانمندبودن فرد در فعاایت

کۀۀردن انتظۀۀارات تح ۀۀیلي اسۀۀت    درسۀۀي و بۀۀرآورده 

صۀورت   بۀه  8خودکارآمۀدی هیجۀاني   (.8331)موريس، 

باور فرد به توانۀابودن در کنتۀرل و مۀديريت احسۀاا و     

عواطۀز خۀود در برقۀراری ارتبۀا  بۀا ديگۀران و يۀۀا در       

شده است )پول و کۀوااتر،   ي تعريزهای اجتماع موقعیت

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

های فرد در برخۀورد   به قابلیت 9خودکارآمدی اجتماعي

بۀۀا چۀۀااش اجتمۀۀاعي، احسۀۀاا توانۀۀايي در روابۀۀ  بۀۀا    

فردی  های بیخ کردن ناسازگاری همساالن و توانايي اداره

 (. 8331اشاره دارد )موريس، 

 درهۀۀا  خیۀۀر، تمرکۀۀز اصۀۀلي پۀۀژوهش ی اهۀۀا سۀۀالدر      

شناسۀۀۀۀي مثبۀۀۀۀت بۀۀۀۀر مبنۀۀۀۀای مفۀۀۀۀاهیمي چۀۀۀۀون  روان

خودکارآمۀۀۀدی، سۀۀۀالمت روان، اسۀۀۀترا، افسۀۀۀردگي 

شغلي، اضطراب و افسردگي بوده است )مۀايرز، ورکۀام   

؛ سۀۀیر و والبردريۀۀ ،  8333؛ پترسۀۀون، 8319و بیکۀۀر، 

                                                           
1 Academic Self- efficacy 

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

اينکۀۀه مشۀۀکالت موجۀۀود را حۀۀل کنۀۀد.  تۀۀا  پۀۀردازد يمۀۀ

  متۀۀراکم از تندرسۀۀتي، رضۀۀايت، واژي مثبۀۀت ناسۀۀشروان

بۀرای انجۀام     ي و شوقنیب خوششادی، رضايت عاطفي، 

 ژهيۀ و بۀه انۀد؛   کار است که همگۀي تجۀارب مثبۀت روان   

خودکارآمدی که اعتقاد به ويژگي مثبت است که بايۀد  

، هۀوی و تۀارتر  شۀود ) های آموزشي بررسي  در پژوهش

؛ سۀۀلیگمخ، 8311نقۀل از سۀزگیخ و اردوگۀان     بۀه  8311

؛ سۀلیگمخ و  8311نقل از سۀزگیخ و اردوگۀان    به 8338

نقۀۀل از سۀۀزگیخ و اردوگۀۀان    بۀۀه 8333سۀۀیکزنمیهااي، 

8311.) 

های سلیگمخ و نظري  او  بیني با پژوهش مفهوم خوش     

وارد عرصۀۀۀه  ،«1شۀۀۀده درمانۀۀۀدگي آموختۀۀۀه »دربۀۀۀار  

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

عۀدااتي   ها، موانع و بۀي  با مشکالت، ناماليمات، شکست

رسۀد خودکارآمۀدی    بنۀابرايخ بۀه نظۀر مۀي     همراه است؛

بینانه سودمند باشد. افراد پرتالش، آنقدر احسۀاا   خوش

ای از  ااعۀاده  کننۀد کۀه قادرنۀد تۀالش فۀوق      نیرومندی مي

ه آنهۀا  هۀای زيۀادی را کۀه بۀ     خود نشان دهند و شکسۀت 

 1927/1379شۀۀوند، تحمۀۀل کننۀۀد )کۀۀريخ،   دچۀۀار مۀۀي

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

هۀای   بۀیخ همۀواره در انتظۀار اتفۀاق     کنند افراد خۀوش  مي

اند و اعمال انسان تا حۀد زيۀادی از    خوشايند در زندگي

هۀا   بۀیخ  پۀذيرد. خۀوش   انتظارات نتاي  آن اعمال تأثیر مي

که  عادتي انتظارات مثبتي به آينده دارند؛ درحاايطور  به

 اند. ها منتظر نتاي  منفي بدبیخ

هۀۀای  از دل پۀۀژوهش 8بینۀۀي علمۀۀي  مفهۀۀوم خۀۀوش 

بینۀي،   گرفتۀه دربۀار  روانشناسۀي مثبۀت، خۀوش      صورت

سرماي  اجتمۀاعي و تجهیۀزات جۀامع مۀدارا از هۀوی،      

                                                           
1 Learned helplessness 
2 Academic Optimism 

( شناسۀايي شۀده اسۀت و    8331) تارتر و ووافوا  هوی

حدود خ وصیات سازماني است که با کنتۀرل  يکي از م

هۀۀای قبلۀۀي   وضۀۀعیت اجتمۀۀاعي، اقت ۀۀادی و موفقیۀۀت  

آمۀۀوزان  آمۀۀوزان بۀۀر پیشۀۀرفت تح ۀۀیلي دانۀۀش   دانۀۀش

هۀايي در پیشۀرفت    تأثیرگذار است و باعث ايجاد تفاوت

بینۀۀي علمۀۀي،  خۀۀوش. شۀۀود آمۀۀوزان مۀۀي تح ۀۀیلي دانۀۀش

ظ منزا  ويژگي سازماني و فردی، در پي ايجۀاد و حفۀ   به

ای است کۀه معلمۀان را تشۀويق کنۀد تۀا       فرهنگ مدرسه

ويژه دربار  کارآمدی خودشۀان،   بینانه به باورهای خوش

آموز و وااديخ آنها و اعمال تأکید علمي  اعتماد به دانش

در وظايز آموزشي را در خود ايجۀاد و حفۀظ کننۀد و    

گۀۀرا و فعۀۀال و  ای مثبۀۀت بۀۀرای گسۀۀترش محۀۀی  مدرسۀۀه

 (.1938زاده،  حسخ) شاداب بکوشند

تأکید علمي، خودکارآمدی جمعي و اعتماد مدرسه 

هۀا   های جمعۀي مدرسۀه اسۀت کۀه ايۀخ مؤافۀه       از ويژگي

شۀود و همچنۀیخ    آمۀوزان مۀي   مربو  بۀه موفقیۀت دانۀش   

ای بۀۀرای شۀۀراي  اجتمۀۀاعي و اقت ۀۀادی و  کننۀۀده کنتۀۀرل

ايخ سه ويژگي جمعي اگرچۀه شۀبیه    .سطن مدرسه است

ند، تۀأثیر مثبتۀي بۀر موفقیۀت     ماهیت و کارکردشان نیسۀت 

؛ 8331گذارنۀد )اسۀمیت وايۀخ و هۀوی،      آموز مي دانش

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

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

بینۀي   مفهوم را نشان دادند و واژ  جديدی به نۀام خۀوش  

مۀدارا  پديد آوردند که ساختار کلي از  9علمي مدرسه

است و تأکید علمي، خودکارآمدی جمعي و اعتماد بۀه  

 شۀۀود. مفهۀۀوم  آمۀۀوزان و وااۀۀديخ را شۀۀامل مۀۀي   دانۀۀش

عۀاطفي اسۀت و    و ابعاد شۀناختي  شامل علمي بیني خوش

کنۀد. خودکارآمۀدی    رفتاری عمل مي عن ر منزا  هم به

جمعي اعتقاد و نگرش جمعۀي اسۀت؛ بنۀابرايخ شۀناختي     

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

ااگوهای تعاملي است و تأکید علمي نیز تأکیۀدی بۀرای   

 گۀۀرا در محۀۀی  کۀۀار مدرسۀۀه اسۀۀت رفتارهۀۀای پیشۀۀرفت

بینۀي   (؛ بنۀابرايخ خۀوش  8333)اوپوس  و زوپانکیۀ ،  

علمۀۀي، متغیۀۀر بۀۀا سۀۀه ويژگۀۀي اساسۀۀي خودکارآمۀۀدی،  

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

خودکارآمدی جمعي بازتۀابي از افکۀار   »گیرند  ينتیجه م

هاست؛ اعتماد مدرسه بُعد تأثیرگذار است  و عقايد گروه

و تأکید علمي برگرفته از قواعد رفتاری خودکارآمۀدی  

 .«و اعتماد است

ای اسۀت کۀه شۀامل     بیني علمي مدرسه، سۀازه  خوش

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

شۀود کۀه مدرسۀه بۀر      زان اهمیتۀي گفتۀه مۀي   علمي به میۀ 

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

آموزان برای پیشرفت تح یلي بیشتر سخت تالش  دانش

هۀای علمۀي بهتۀر بۀا      کنند و برای دسۀتیابي بۀه درجۀه    مي

کننۀۀد و بۀۀه يکۀۀديگر احتۀۀرام    يکۀۀديگر همکۀۀاری مۀۀي 

خودکارآمۀۀدی  :8گذارنۀۀد. خودکارآمۀۀدی جمعۀۀي  مۀۀي

جمعۀۀۀۀۀي مدرسۀۀۀۀۀه، قوۀۀۀۀۀاوتي از خودکارآمۀۀۀۀۀدی   

اسۀت کۀه    های معلمۀان  شده و اجرای فعاایت سازماندهي

آمۀوزان اسۀت. اعتمۀاد     نیازمند اثرگذاری مثبت بر دانش

 تمايۀۀل مدرسۀۀه، بۀۀه : اعتمۀۀاد9و وااۀۀديخ آمۀۀوزان دانۀۀش

 و وااۀۀديخ قبۀۀال در بۀۀودن حسۀۀاا بۀۀه مدرسۀۀه اعوۀۀای

 نیۀت،  حسۀخ  بۀرای  دارد؛ زيۀرا آنهۀا   اشاره آموزان دانش

 بۀۀه اعتمۀۀاد. دارنۀۀد نفۀۀس اعتمادبۀۀه بۀۀازبودن، و صۀۀداقت

شۀۀود  مۀۀي سۀۀنجیده چندگانۀۀه اعتمۀۀاد مقیۀۀاا بۀۀا مدرسۀۀه

؛ اسۀۀمیت وايۀۀخ و 8333؛ هۀۀوی و هۀۀوی، 833)گۀۀدارد، 

 (.8331هوی، 

                                                           
1 Academic emphasis 

2 Collective efficacy 
3 Faculty trust in students and parents 

نیۀز   آمۀوزان  ، دانشبیني علمي مدرسه عالوه بر خوش    

ي علمۀۀي نۀۀیب و خۀۀوشانۀۀد  بینۀۀي علمۀۀي  دارای خۀۀوش

آمۀوز بۀۀه   دانۀۀش اعتمۀاد »ی سۀۀه مؤافۀ   دارا آمۀوز  دانۀش 

و شناسايي  1آموز از تأکید علمي ، ادراک دانش7معلمان

بۀه شۀرح ذيۀل     «يا هويۀت مدرسۀه   1آموز با مدرسه دانش

آموز به  آموز به معلمان: اعتماد دانش اعتماد دانش است:

اعتماد شامل احساا خیرخواهي،  رابط  مبتني بر معلمان

گۀويي   راسۀت )شايسۀتگي(،   یتقابلیت اطمینۀان، صۀالح  

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

؛ آدامۀۀز، فورسۀۀیس و میچۀۀل،   1332، و هۀۀوی مۀۀوران

آمۀۀوز از تأکیۀۀد علمۀۀي بۀۀه معنۀۀي   ادراک دانۀۀش (.8333

توانۀۀايي معلۀۀم در تأکیۀۀد بۀۀر وظۀۀايز تح ۀۀیلي بۀۀیش از 

آمۀۀۀوزان اسۀۀۀت  وظۀۀۀايز اجتمۀۀۀاعي و عۀۀۀاطفي دانۀۀۀش

آمۀۀوز بۀۀا مدرسۀۀه  ايي دانۀۀش(. شناسۀۀ8313)ووافواۀۀ ، 

آموزاني که بۀا مدرسۀه شناسۀايي     )هويت مدرسه(: دانش

، 1شۀۀۀوند، بیشۀۀۀتر بۀۀۀا عنۀۀۀاويني ازقبیۀۀۀل وابسۀۀۀتگي  مۀۀۀي

يۀۀا  11داشۀۀتخ و تعلۀۀق 13، تعهۀۀد3، مشۀۀارکت2بسۀۀتگي دل

شۀوند   نسۀبت بۀه مدرسۀه توصۀیز مۀي      18برعکس بیگانه

 (.8337)فردري ، بلومنفلد و پريس، 

اجتمۀاعي بنۀدورا،    - شناختي نظري طبق سه مؤافه  ايخ   

ايۀخ   شده بر انجام های و پژوهش اند يکديگر در تعامل با

  نظريۀۀو  در دو قااۀۀب روانشناسۀۀي مثبۀۀت  سۀۀه مؤافۀۀه،  

، متمرکۀز شۀده اسۀت )مسۀی      شناخت اجتمۀاعي بنۀدورا  

 (.8318کنسلر و اندرسون، 

نسۀۀبت بۀۀه مدرسۀۀه،    آمۀۀوزان دانۀۀشی هۀۀا نگۀۀرش

و رشۀد   کننۀد  يمۀ زمۀاني را کۀه صۀرف يۀادگیری      مدت

                                                           
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 
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بیشۀتر مۀدارا،    . درکنۀد  يمۀ ي نیب شیپرا  آنها بلندمدت

ی با اعتمۀاد بیشۀتر را بۀا    ا رابطه مندند عالقه آموزان دانش

 بۀه  زيۀاد  احتمال با ايخ اعتماد و برقرار کنندمعلمان خود 

. کنۀد  يمۀ کمۀ    آموزان تر دانش سازنده نگرش تقويت

 کننۀد  يمۀ درک  آمۀوزان  دانشمدارسي وجود دارند که 

موفقیت تح یلي در مدرسه برايشان مهۀم و افتخۀارآمیز   

شۀده   در مدارا ديگۀر تۀالش صۀرف    که يدرحاا است؛

. شۀود  ينمۀ برای موفقیت تح یلي، مهۀم در نظۀر گرفتۀه    

بۀۀه وجۀۀود  شۀۀرايطي مۀۀدارا از برخۀۀي ايۀۀخ، بۀۀر عۀۀالوه

در مدرسۀه احسۀاا   آمۀوزان   دانۀش  بیشۀتر  که آورند يم

ا در مۀۀدارا ديگۀۀر امۀۀ ؛کننۀۀد يمۀۀارزشۀۀمندی و تعلۀۀق 

 تمايلي به وابستگي به مدرسه ندارنۀد. ايۀخ   آموزان دانش

 موفقیۀت در  همديگر به با و مرتب  يکديگر به ها نگرش

، بنکۀل،  تۀي شۀانخ مۀوران   ) کننۀد  يمبهتر کم   سطوح

 (.8318 ،و مور بنکل

سۀۀیديکیو، السۀۀال ريسۀۀي، گلۀۀس، آرنکۀۀز و ديۀۀاز 

ی بر دانشۀجويان کارشناسۀي حقۀوق    ا مطااعه( در 8331)

به ايۀخ نتیجۀه رسۀیدند کۀه خودکارآمۀدی تح ۀیلي بۀا        

ي رابط  مثبۀت دارد؛ يعنۀي دانشۀجوياني کۀه از     نیب خوش

ي برخۀۀۀوردار بودنۀۀۀد،  نۀۀۀیب خۀۀۀوشسۀۀۀطن بهتۀۀۀری از  

ي طۀورکل  بۀه  نیز بیشتر بۀود.  آنهاخودکارآمدی تح یلي 

  مثبتۀۀي بۀۀیخ رابطۀۀدهۀۀد  مطااعۀۀات گونۀۀاگوني نشۀۀان مۀۀي

انۀۀزی، -الدارد )ي و خودکارآمۀۀدی وجۀۀود نۀۀیب خۀۀوش

 (.1337؛ اشیر، کارور و برايدج، 8331

  مثبتۀي  رابطۀ همچنیخ مطااعات متعددی نشان دادنۀد  

آمۀوزان   ي علمي و موفقیت مدارا و دانشنیب خوشبیخ 

؛ 8331؛ هۀۀوی و همکۀۀاران، 8338هۀۀوی، دارد )وجۀۀود 

(. همچنۀۀۀیخ اسۀۀۀنی  و 8331اسۀۀۀمیت وايۀۀۀخ و هۀۀۀوی، 

ي نۀ یب خۀوش ی نشان دادنۀد  ا مطااعه( در 8333) رابینسون

 ی علمي دارد.ها تیموفقاثر مثبت بر 

 آموز دانش 183ای که بر  ( با مطااعه8339) یخسرو

 بۀۀاآمۀۀوزان قۀۀوی در مقايسۀۀه  انجۀۀام داد دريافۀۀت دانۀۀش

 شۀان يها ييتواناضعیز باور مثبتي نسبت به  آموزان دانش

نۀۀد. دارنۀۀد و کمتۀۀر از خودشۀۀان انتظۀۀار شکسۀۀت دار    

نگۀرش   یا نقش واسطه»( در پژوهش 1939محمدزاده )

 خیبۀ   در رابطۀ  ياضير یو خودکارآمد ياضينسبت به ر

 ياضۀ ير شۀرفت یمعلم با پ يآموزش ينیب ادراک از خوش

 911بۀۀر  کۀۀه «رجنۀۀدیآمۀۀوزان متوسۀۀطه شۀۀهر ب   دانۀۀش

اثۀۀر نتیجۀۀه رسۀۀید کۀۀه   انجۀۀام داد بۀۀه ايۀۀخ  آمۀۀوز دانۀۀش

معلۀۀم بۀۀر  يآموزشۀۀ ينۀۀیب ادراک از خۀۀوش میرمسۀۀتقیغ

نگۀۀرش نسۀۀبت بۀۀه  قيۀۀازطر ياضۀۀير يلیتح ۀۀ شۀۀرفتیپ

 معنادار است. ياضير یو خودکارآمد ياضير

( در 8317صااحي، عبداالهي، ابواافوۀلي و تقۀوی )  

ي علمۀۀۀي و نۀۀۀیب خۀۀۀوش  بۀۀۀیخ رابطۀۀۀبررسۀۀۀي »  مطااعۀۀۀ

  رابطۀ به ايخ نتیجه رسۀیدند کۀه   « خودکارآمدی معلمان

ي علمۀي و خودکارآمۀدی معلمۀان    نۀ یب خۀوش مثبتي بیخ 

ی هۀا  مؤافهوجود دارد. همچنیخ ايخ مطااعه نشان داد بیخ 

  مثبتۀي وجۀود   رابطي معلمان نیب خوشخودکارآمدی و 

( در پۀۀۀۀۀژوهش 8311دارد. سۀۀۀۀۀزگیخ و اردوگۀۀۀۀۀان ) 

منزاۀۀ   بۀۀهي علمۀۀي، امیۀۀد و شۀۀوق بۀۀرای کۀۀار نۀۀیب خۀۀوش»

کننۀۀده خودکارآمۀۀدی و ادراک از موفقیۀۀت  ينۀۀیب شیپۀۀ

ی بۀیخ  معناداربه ايخ نتیجه دست يافتند که رواب  « معلم

خودکارآمۀۀۀۀدی معلۀۀۀۀم، ادراک از موفقیۀۀۀۀت معلۀۀۀۀم، 

داشۀتخ بۀرای انجۀام کۀار      ي علمي، امید و شۀوق نیب خوش

مثبۀت، خودکارآمۀدی    طور به ها مؤافهوجود دارد و ايخ 

. همچنۀۀیخ ايۀۀخ فاکتورهۀۀا کننۀۀد يمۀۀي نۀۀیب شیپۀۀمعلۀۀم را 

از موفقیۀۀت معلۀۀم   خودکارآمۀۀدی معلۀۀم را بۀۀا ادراک  

 .کنند يمي نیب شیپ

هۀۀای مختلۀۀز دربۀۀار  ارتبۀۀا  بۀۀیخ   بۀۀا مۀۀرور نظريۀۀه

 بینۀي علمۀي   شود که خۀوش  متغیرهای تحقیق استنتاج مي
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صۀااحي  ) گۀذارد  آموزان اثر مي بر خودکارآمدی دانش

دانش، شمشیری، کاکاوند و سلیمي  ؛8317و همکاران، 

آريۀان پۀور و    ؛8319بیرامي و پورفرج مران،  ؛8319نیا، 

(. بۀۀر اسۀۀاا ايۀۀخ، بۀۀا توجۀۀه بۀۀه اهمیۀۀت 8318رود،  دنیۀۀا

بیني علمي و خودکارآمدی که از عوامل مؤثر در  خوش

موفقیت تح یلي شاگردان اسۀت، ايۀخ پۀژوهش بۀر آن     

بینۀي علمۀي    ای خۀوش  نقۀش واسۀطه   ررسياست که به ب

بینۀي علمۀي مدرسۀه و     آموز در رابطۀ  بۀیخ خۀوش    دانش

 زان دور  متوسطه دوم بپردازد؛آمو خودکارآمدی دانش

 اند:   های پژوهش به شرح ذيل بنابرايخ فرضیه

بینۀۀي علمۀۀي  ي علمۀۀي مدرسۀۀه بۀۀر خۀۀوشنۀۀیب خۀۀوش  .1

 آموزان تأثیر دارد. دانش

آمۀوزان بۀر خودکارآمۀدی     بیني علمي دانۀش  خوش  .8

 آموزان تأثیر دارد. دانش

ي علمۀۀۀي مدرسۀۀۀه بۀۀۀر خودکارآمۀۀۀدی نۀۀۀیب خۀۀۀوش .9

 آموزان تأثیر دارد. دانش

ای در  آمۀوز نقۀش واسۀطه    بینۀي علمۀي دانۀش    خۀوش  .7

بیني علمي مدرسه و خودکارآمۀدی   رابط  بیخ خوش

 آموزان دارد. دانش

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

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 روش

: روش تحقیۀق  روش پژوهش، جامع  آماری و نمونه

شده در ايخ پژوهش از منظر هۀدف، توصۀیفي و    استفاده

از نوع همبستگي بۀود. جامعۀ  آمۀاری عبۀارت اسۀت از      

آموزان دور  متوسطه دوم شهرستان بیرجند  تمامي دانش

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

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

ای استفاده شد. بۀرای   گیری مرحله روش نمونهنمونه، از 

ايخ منظور، ابتدا مۀدارا متوسۀطه دوم شۀهر بیرجنۀد بۀه      

صۀورت   چهار منطقه تقسیم شدند، بعۀد از هۀر منطقۀه بۀه    

گیۀری انتخۀاب شۀد.     ت ادفي ي  مدرسۀه بۀرای نمونۀه   

برای تعییخ حجم نمونه از جدول مورگان اسۀتفاده شۀده   

نامۀۀه میۀۀان  رسۀۀشپ 991اسۀۀت. در ايۀۀخ پۀۀژوهش تعۀۀداد  

آوری شۀد کۀه درنهايۀت     آمۀوزان، توزيۀع و جمۀع    دانش

 91/22نامۀۀه معۀۀادل   پرسۀۀش 831هۀۀای حاصۀۀل از   داده

 ها تجزيه و تحلیل شد. درصد پرسشنامه

در ايخ پۀژوهش از سۀه پرسشۀنامه بۀه     : ابزارهای سنجش

بینۀي   ااز( مقیۀاا خۀوش   شرح ذيل استفاده شده است:

مقیۀاا   خۀرده  9سۀؤال و   93ايخ مقیۀاا  : 1علمي مدرسه

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

ای ایکۀۀرت تنظۀۀیم شۀۀده اسۀۀت و خودکارآمۀۀدی  گزينۀۀه

آمۀوزان   سؤال( و اعتماد به وااۀديخ و دانۀش   18جمعي )

ای ایکۀرت   درجۀه  1سؤال( است که در قااب طیز  13)

                                                           
1 School Academic Optimism Scale 
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ت گۀذاری آن بۀه ايۀخ صۀور     آمده است که نحۀو  نمۀره  

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

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

مقیۀاا تأکیۀد    انۀد. روايۀي و پايۀايي خۀرده     تنظیم کۀرده 

؛ هوی و 1331هوی و همکاران، ) های علمي را پژوهش

و  (8331؛ به نقل از اسمیت وايۀخ و هۀوی،   1331تارتر، 

مقیۀاا خودکارآمۀدی جمعۀي را     يي خۀرده روايي و پايا

( و روايۀي  8337های )گدارد، اوگرف و هوی،  پژوهش

آمۀۀوزان را  و پايۀۀايي مؤافۀۀ  اعتمۀۀاد بۀۀه وااۀۀديخ و دانۀۀش 

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

( در پژوهش خۀود  8331همچنیخ اسمیت وايخ و هوی )

هۀا   يي ايۀخ مؤافۀه  عالوه بر تأيید روايي ايخ پرسشنامه پايا

را برحسب ضريب آافای کرونبۀا  بۀرای مؤافۀ  تأکیۀد     

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

آمۀوزان،   مقیۀاا اعتمۀاد بۀه وااۀديخ و دانۀش      برای خرده

 اند.  گزارش کرده 31/3

برای روايي ايخ پرسشنامه از تحلیل عاملي اکتشۀافي  

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

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

 به دست آمۀد  13/3مقدار  (KMO) گیری کفايت نمونه

گیۀری   دهۀد حجۀم نمونۀه از کفايۀت نمونۀه      که نشان مي

بینۀۀي علمۀۀي  برخۀۀوردار اسۀۀت؛ بنۀۀابرايخ مقیۀۀاا خۀۀوش 

مدرسه از روايي کافي برخوردار است. همچنۀیخ پايۀايي   

بر اساا آافای کرونبا  محاسبه شۀد کۀه   ايخ پرسشنامه 

آمۀده   دسۀت  بۀه  21/3بینۀي علمۀي مدرسۀه،     برای خۀوش 

 است.

ايۀخ مقیۀاا    :8آمۀوز  بیني علمي دانۀش  ب( مقیاا خوش

مقیۀۀۀاا شۀۀۀامل اعتمۀۀۀاد   خۀۀۀرده 9سۀۀۀؤال و  82دارای 

                                                           
1
 Bartlett 

2
 Student Academic Optimism Scale 

آمۀوز از تأکیۀد    سۀؤال(، ادراک دانۀش   13آمۀوز )  دانش

ت سۀؤال( اسۀ   13سؤال( و هويۀت مدرسۀه )   2تح یلي )

اند کۀه   ای ایکرت تنظیم شده درجه 1که در قااب طیز 

گذاری آن به ايۀخ صۀورت اسۀت کۀه کۀامالً       نحو  نمره

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

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

نامۀه را   ( ايخ پرسۀش 1938زاده ) اند. همچنیخ حسخ کرده

ه ضريب پايايي آن با آافای کرونبا  مقدار اجرا کرد ک

نامۀ    /. محاسبه شۀده اسۀت. همچنۀیخ روايۀي پرسۀش     37

فوق، با استفاده از تحلیۀل عۀاملي تأيیۀدی محاسۀبه شۀده      

شۀۀده بۀۀرای سۀۀه  اسۀۀت کۀۀه مجموعۀۀ  مقۀۀادير اسۀۀتخراج 

مقیاا، بعۀد از چۀرخش واريمۀاکس، درمجمۀوع      خرده

 کند.  درصد از واريانس را تبییخ مي 21/11

در ايخ پژوهش، ضريب پايايي کۀل برحسۀب آافۀای        

بۀه دسۀت آمۀد. همچنۀیخ مقۀدار آافۀای        31/3کرونبا  

، 22/3آمۀوز   مقیۀاا اعتمۀاد دانۀش    کرونبا  برای خۀرده 

و برای  18/3آموز از تأکید تح یلي  برای ادراک دانش

 به دست آمده است. 12/3هويت مدرسه 

ايۀخ مقیۀاا    :9آمۀوزان  ج( مقیاا خودکارآمدی دانۀش 

مقیاا شۀامل خودکارآمۀدی    خرده 9سؤال و  87دارای 

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

سۀۀؤال( اسۀۀت کۀۀه مۀۀوريس  2خودکارآمۀۀدی هیجۀۀاني )

ای ایکۀرت از هرگۀز تۀا     درجه 1( بر اساا طیز 8331)

( روايۀي  8331خیلي زياد تنظیم کۀرده اسۀت. مۀوريس )   

روش تحلیۀۀل عۀۀاملي بۀۀه روش پرسشۀۀنامه بۀۀا اسۀۀتفاده از 

هۀۀای اصۀۀلي بۀۀا چۀۀرخش متعامۀۀد و نیۀۀز     تحلیۀۀل مؤافۀۀه 

همبستگي هر نمره با نمر  کل را محاسبه و تأيیۀد کۀرده   

اسۀۀت. تحلیۀۀل عۀۀاملي او سۀۀه خودکارآمۀۀدی هیجۀۀاني،  

طۀورکلي ايۀخ    عاطفي و تح یلي را نشان داده است و به

                                                           
3 Students’ Self-efficacy Scale 
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درصد از واريانس کل را تبیۀیخ کردنۀد.    1/11سه عامل 

نۀۀیخ او پايۀۀايي ايۀۀخ ابۀۀزار را بۀۀا اسۀۀتفاده از ضۀۀريب  همچ

آافۀۀای کرونبۀۀا  بۀۀرای خودکارآمۀۀدی کۀۀل و انۀۀواع     

چناری  گزارش کرد. 22/3تا  21/3ها را  خودکارآمدی

( برای تعییخ روايي از روش همبسۀتگي  1939و يوسفي )

هۀۀر بعۀۀد بۀۀا نمۀۀر  کۀۀل مقیۀۀاا اسۀۀتفاده شۀۀد کۀۀه بۀۀرای   

کارآمۀدی  ، خود13/3 خودکارآمدی تح یلي ضۀريب 

به دسۀت   12/3و خودکارآمدی هیجاني  11/3اجتماعي 

منظۀور محاسۀب  پايۀايي ايۀخ مقیۀاا، از       آمد. همچنیخ به

 روش آافای کرونبۀا  اسۀتفاده کردنۀد کۀه نتۀاي  بۀرای      

، خودکارآمۀۀدی 13/3ابعۀۀاد خودکارآمۀۀدی تح ۀۀیلي  

و بۀۀرای  17/3، خودکارآمۀۀدی عۀۀاطفي 11/3اجتمۀۀاعي 

 ت آوردند.به دس 27/3خودکارآمدی کل 

در ايخ پرسشنامه برای بررسۀي پايۀايي از روش محاسۀبه    

آافای کرونبا  استفاده شد که ضريب آافۀای کرونبۀا    

هۀۀای  و بۀۀرای مؤافۀۀه  38/3بۀۀرای خودکارآمۀۀدی کۀۀل  

، خودکارآمۀدی هیجۀاني   23/3خودکارآمدی اجتماعي 

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

 آمد. 

 از پۀس  اطالعۀات  گردآوری رایب: تحلیل و اجرا روش

آمۀۀوزش و پۀۀرورش  مۀۀديريت بۀۀا الزم هۀۀای همۀۀاهنگي

 و آمۀوزان  بۀه تعۀداد دانۀش    دسۀتیابي  شهرستان بیرجند و

مۀۀدارا متوسۀۀطه دوم، قبۀۀل از اجۀۀرای پۀۀژوهش  ایسۀۀت

بۀۀۀۀۀرای کسۀۀۀۀۀب رضۀۀۀۀۀايت آگاهانۀۀۀۀۀه و آزادانۀۀۀۀۀه   

کنندگان، ابتدا هدف از اجرای پژوهش و نحۀو    شرکت

کنندگان توضین  شفاف برای شرکتانجام آن به شکلي 

ها در اختیۀار   داده شد و بعد از کسب رضايت، پرسشنامه

آنها گذاشته شۀد. پۀژوهش بۀا رعايۀت اصۀل رازداری و      

کنندگان انجام شۀد. هرگونۀه انتشۀار     حفظ اسرار شرکت

کننۀدگان نیۀز    آمده از شرکت دست ها يا اطالعات به داده

 فته است. پسبر اساا رضايت آگاهانه آنها صورت گر

 هر به که عددی کد از استفاده با ها پرسشنامه دريافت از

 افۀزار  نۀرم  بسۀت   در هۀا  پرسشنامه بود، شده داده پرسشنامه

 و بررسۀي  منظۀور  به. شدند وارد 12 نسخ  SPSS آماری

 يابي مدل و پیرسون همبستگي اطالعات، تحلیل و تجزيه

 و SPSSv18و افزارهۀای  نرم کم  به ساختاری معادالت

AMOSv20 شد انجام. 

 

 ها یافته

پسۀر در پايۀ     آمۀوز  دانش 118نمون  ايخ پژوهش را 

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

در پايۀۀۀۀۀ   آمۀۀۀۀۀوز دانۀۀۀۀۀش 27( و 23/99دبیرسۀۀۀۀۀتان )

 1( تشکیل دادند. جدول شۀماره  73/82دانشگاهي ) یشپ

بۀیخ  میانگیخ، انحۀراف اسۀتاندارد و ضۀرايب همبسۀتگي     

دهد. بۀا توجۀه بۀه جۀدول      يممتغیرهای پژوهش را نشان 

، هم  ضرايب همبستگي بیخ متغیرهای پژوهش 1شماره 

مثبۀۀۀت و معنۀۀۀادار اسۀۀۀت و بیشۀۀۀتريخ   31/3در سۀۀۀطن 

ینۀي  ب خۀوش ینۀي علمۀي مدرسۀه و    ب خوشهمبستگي بیخ 

و کمتۀريخ   12/3با ضريب همبسۀتگي   آموز دانشعلمي 

ینۀي  ب خۀوش آمۀوز و   همبستگي بیخ خودکارآمدی دانش

 است. 99/3علمي مدرسه با ضريب همبستگي 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 

3 2 1 SD M متغیرها 

 آموز بیني علمي دانش خوش .1 71/9 12/3 1  

 8 
 بیني علمي مدرسه خوش .8 11/9 11/3 12/3**

9 
**99/3 

 آموز خودکارآمدی دانش .9 71/9 11/3 92/3**

 باشند يمعنادار م 31/3در سطن  ها ي** همبستگ                      
 



 
  11/آموزان بیني علمي مدرسه و خودکارآمدی دانش آموزان در رابط  بیخ خوش بیني علمي دانش ای خوش بررسي نقش واسطه

 

 

، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثۀرات  8جدول شماره 

دهد. اثر مسۀتقیم   يمکلي بیخ متغیرهای پژوهش را نشان 

 علمۀۀي بینۀۀي خۀۀوش بۀۀر مدرسۀۀه علمۀۀي بینۀۀي خۀۀوش

ینۀۀۀي علمۀۀۀي ب خۀۀۀوشو اثۀۀۀر مسۀۀۀتقیم  آمۀۀۀوزان دانۀۀۀش

مثبۀت و   31/3بر خودکارآمدی در سۀطن   آموزان دانش

 بۀر  مدرسه علمي بیني ؛ اما اثر مستقیم خوشاستمعنادار 

معنۀۀادار  31/3در سۀۀطن  آمۀۀوزان دانۀۀش خودکارآمۀۀدی

 بۀر  مدرسۀه  علمۀي  بینۀي  نیست. به عبارتي ديگۀر، خۀوش  

 آموزان اثر غیرمستقیم دارد. دانش خودکارآمدی

 . نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلی2جدول

اثر 

 کل

اثر غیر 

 مستقیم

اثر 

 مستقیم

 متغیر مالک بین متغیر پیش

 آموز دانشبیني علمي  خوش یني علمي مدرسهب خوش 128/3 331/3 133/3

 آموز دانشخودکارآمدی  آموز دانشیني علمي ب خوش 831/3 331/3 831/3

 آموز دانشخودکارآمدی  یني علمي مدرسهب خوش 191/3 133/3 993/3

ینۀۀي علمۀۀي ب خۀۀوشی ا واسۀۀطهبۀۀرای بررسۀۀي نقۀۀش 

سۀۀوبل  آزمۀۀونرگرسۀۀیون و  آزمۀۀوناز  آمۀۀوزان دانۀۀش

ی بررسي ايخ فرضیه، ضرايب رگرسیون برا استفاده شد.

بۀا اسۀتفاده از    آنهاو خطای انحراف معیار  استانداردشده

سۀۀوبل بۀۀرای بررسۀۀي نقۀۀش میۀۀانجي متغیۀۀر       آزمۀۀون

 طۀور  همۀان  .استفاده شۀد  آموزان دانشیني علمي ب خوش

ینۀۀي علمۀۀي ب خۀۀوشي علمۀۀي مدرسۀۀه بۀۀر نۀۀیب خۀۀوشکۀۀه 

مۀي  یني علب خوشو همچنیخ  گذارد اثر مي آموزان دانش

آمۀوزان اثرگۀذار    بر خودکارآمدی دانۀش  آموزان دانش

ینۀۀي علمۀۀي  ب خۀۀوشرود  يمۀۀاسۀۀت؛ بنۀۀابرايخ انتظۀۀار   

ی بۀیخ دو متغیۀر داشۀته باشۀد     ا واسطهنقش  آموزان دانش

 ونیرگرسۀ  بيدر صۀورت افۀت ضۀرا    هۀا  افتۀه که طبۀق ي 

. بۀا  شۀود  يمشۀخص مۀ   ریمتغ يانجیاستانداردشده نقش م

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

ینۀۀي علمۀۀي   ب خۀۀوش  ریۀۀ مشۀۀخص شۀۀد کۀۀه متغ   31/3

بینۀي   خۀوش  خیبۀ  يانجیۀ م ریۀ متغ توانۀد  يآموزان مۀ  دانش

 باشد. آموزان علمي مدرسه و خودکارآمدی دانش

يخ يافت  پۀژوهش، دسۀتیابي بۀه مۀدل مفهۀومي      تر مهم

است کۀه بايۀد از بۀرازش و معنۀاداری کۀافي برخۀوردار       

Xمناسۀب، مجۀذور خۀي دو )   ی ها مدلباشد. در 
( بايۀد  2

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

  برازش خوب مدل اسۀت. همچنۀیخ شۀاخص    دهند نشان

RMSEAريشۀۀۀ  واريۀۀۀانس خطۀۀۀای تقريۀۀۀب )
( بايۀۀۀد 1

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

باشۀد کۀه در ايۀخ     1بايد کمتر از  pاست. شاخص  آمده

ای  يسۀه مقای برازنۀدگي  هۀا  شۀاخص  ت.اسۀ  331/3مدل 

(CFI
TLIاوئیز ) -(، توکر8

NFIشۀده )  (، برازش نۀرم 9
7 )

باشۀد کۀه در    31/3از  تر بزرگی مناسب بايد ها مدلدر 

 آمۀده  دسۀت  بۀه  31/3و  31/3، 31/3 ترتیۀب  ايخ مدل به

اسۀت.   شۀده  اشۀباع  کۀامالً  شۀده  ارائهبنابرايخ مدل ؛ است

 دهد.   يم( ت وير رواب  مدل را نشان 8شکل )

بۀۀه طۀۀورکلي نتۀۀاي  ايۀۀخ پۀۀژوهش نشۀۀان دادنۀۀد       

بینۀۀي علمۀۀي   ي علمۀۀي مدرسۀۀه بۀۀر خۀۀوش   نۀۀیب خۀۀوش

آمۀۀوزان بۀۀر  بینۀۀي علمۀۀي دانۀۀش آمۀۀوزان و خۀۀوش دانۀۀش

خودکارآمدی آنها تأثیر مسۀتقیم دارد؛ بنۀابرايخ فرضۀی     

ادنۀۀد هۀۀا نشۀۀان د اول و دوم تأيیۀۀد شۀۀد. همچنۀۀیخ يافتۀۀه 

آموزان  ي علمي مدرسه بر خودکارآمدی دانشنیب خوش

تأثیر غیرمسۀتقیم دارد و فرضۀی  سۀوم رد شۀد. همچنۀیخ      

ای در رابطۀ    آمۀوز نقۀش واسۀطه    بیني علمي دانش خوش

بینۀۀۀي علمۀۀۀي مدرسۀۀۀه و خودکارآمۀۀۀدی  بۀۀۀیخ خۀۀۀوش

 آموزان دارد که فرضی  چهارم تأيید شد. دانش

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Comparative Fit Index 
3. Tucker-Lewis Index 
4. Normed Fit Index 
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. مدل نهایی پژوهش2شکل 

 بحث

ای  منظۀۀور بررسۀۀي نقۀۀش واسۀۀطه   ايۀۀخ پۀۀژوهش بۀۀه 

بینۀي   آموز در رابطۀ  بۀیخ خۀوش    بیني علمي دانش خوش

آمۀۀوزان دوره  علمۀۀي مدرسۀۀه و خودکارآمۀۀدی دانۀۀش  

 بینۀي  متوسطه دوم انجام شۀد. نتۀاي  نشۀان دادنۀد خۀوش     

 علمۀۀي بینۀۀي خۀۀوش بۀۀر اثۀۀر مسۀۀتقیمي  مدرسۀۀه علمۀۀي

دارد. بۀۀا توجۀه بۀه اينکۀۀه همبسۀتگي بۀۀیخ     آمۀوزان  دانۀش 

بیني علمي مدرسۀه   آموز و خوش بیني علمي دانش خوش

  بیشۀۀتر نمۀۀرآمۀۀوزان بۀۀا  مثبۀۀت و معنۀۀادار اسۀۀت، دانۀۀش 

بینۀي   یني علمۀي مدرسۀه، نمۀر  بهتۀری در خۀوش     ب خوش

کننۀۀد. ايۀۀخ يافتۀۀه بۀۀا    يمۀۀآمۀۀوز کسۀۀب   علمۀۀي دانۀۀش 

؛ اسۀمیت وايۀخ و   8331های )هوی و همکاران،  پژوهش

سۀو اسۀت.    ( هم8333اسنی  و رابینسون،  و 8331هوی، 

( نشۀۀان دادنۀۀد سۀۀه ويژگۀۀي 8331هۀۀوی و همکۀۀارانش )

جمعۀۀي مۀۀدارا يعنۀۀي خودکارآمۀۀدی جمعۀۀي، تأکیۀۀد  

طۀۀور  آمۀۀوزان و وااۀۀديخ بۀۀه  علمۀۀي و اعتمۀۀاد بۀۀه دانۀۀش 

نۀۀد کۀۀه کن محۀۀی  علمۀۀي مثبتۀۀي را ايجۀۀاد مۀۀي  يکپارچۀۀه

دهۀد.   آمۀوزان را افۀزايش مۀي    بینۀي علمۀي دانۀش    خوش

عۀۀالوه بۀۀر ايۀۀخ، نتۀۀاي  پۀۀژوهش نشۀۀان دادنۀۀد اعتمۀۀاد بۀۀه 

آمۀۀۀۀۀوزان و وااۀۀۀۀۀديخ، بیشۀۀۀۀۀتريخ قۀۀۀۀۀدرت  دانۀۀۀۀۀش

آمۀوزان را   بینۀي علمۀي دانۀش    کننۀدگي خۀوش   بیني پیش

 دارد.

بیۀۀان  (8333در ايۀۀخ راسۀۀتا آدامۀۀز و همکۀۀاران )   

از اعتمۀاد را بۀه    کنند وقتۀي معلمۀان محیطۀي سرشۀار     مي

آموزان فرصۀت بیشۀتری    آورند، احتماالً دانش وجود مي

بۀۀرای يۀۀادگیری از اشۀۀتباهات خۀۀود دارنۀۀد و انگیۀۀز       

شاگردانشان برای بروز عاليق در محیطۀي مثبۀت فۀراهم    

 .کنۀد  بیني آنها افزايش پیۀدا مۀي   شود؛ بنابرايخ خوش مي

-8313:783هۀای ووافواۀ  )   همچنیخ بۀر اسۀاا يافتۀه   

آمۀۀوزان زمۀۀان کمتۀۀری در  بۀۀاوجود اينکۀۀه دانۀۀش(، 781

طۀور فعۀال    آمۀوزان را بۀه   اند، معلمان پويۀا دانۀش   مدرسه

کننۀۀد تۀۀا زمۀۀان    هۀۀای يۀۀادگیری مۀۀي   درگیۀۀر فعاایۀۀت 

آموزان در مدرسه را پربار کننۀد؛ بنۀابرايخ ادراک    دانش

دهنۀۀد. احسۀۀاا  شۀۀاگرد از تأکیۀۀد علمۀۀي را رشۀۀد مۀۀي  

وفقیۀۀۀت کارآمۀۀۀدی معلۀۀۀم در مدرسۀۀۀه همۀۀۀواره بۀۀۀا م 

به نقۀل از   1321، 1آموز ارتبا  دارد )اشتون و وب دانش

بۀۀه نقۀۀل از بۀۀرد و  1338 ،8؛ را8313بۀۀرد و همکۀۀاران، 

، 9؛ ووافۀۀوک هۀۀوی، ديۀۀويس و پیۀۀ  8313همکۀۀاران، 

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

کننۀد اگۀر معلۀم     ( بیان مي1332شانخ موران و هوی ) تي

توانۀۀد بۀۀر يۀۀادگیری    ه باشۀۀد کۀۀه او مۀۀي  اعتقۀۀاد داشۀۀت 

ای از انتظۀۀارات و  آمۀۀوزان مۀۀؤثر باشۀۀد، مجموعۀۀه دانۀۀش

                                                           
1
. Ashton & Webb 

2
. Ross  

3
. Woolfolk Hoy, Davis & Pape 
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کند و در برابر مشکالت  های بیشتری را اعمال مي تالش

آمۀوزان نسۀبت بۀه     کنۀد و دانۀش   پذير عمۀل مۀي   انعطاف

بیني آنهۀا رشۀد    کنند و خوش مدرسه احساا هويت مي

 کند. مي

 علمۀۀي بینۀۀي همچنۀۀیخ نتۀۀاي  نشۀۀان دادنۀۀد خۀۀوش   

 تۀۀأثیر آمۀۀوزان دانۀۀش خودکارآمۀۀدی بۀۀر آمۀۀوزان دانۀۀش

دارد. بۀۀۀا توجۀۀۀه بۀۀۀه اينکۀۀۀه همبسۀۀۀتگي بۀۀۀیخ   مسۀۀۀتقیم

بینۀۀي علمۀۀي   آمۀۀوزان و خۀۀوش  خودکارآمۀۀدی دانۀۀش 

آمۀوزان بۀا    آموزان، مثبت و معنۀادار اسۀت، دانۀش    دانش

آموز، نمر  بهتۀری   یني علمي دانشب خوش  بیشتر در نمر

ايۀخ يافتۀه بۀا نتۀاي       نۀد. کن يمۀ در خودکارآمدی کسب 

؛ 1337؛ اشیر و همکاران، 8331انزی، -ال)های  پژوهش

( همخۀۀوان اسۀۀت. در ايۀۀخ 8331سۀۀیديکیو و همکۀۀاران، 

کننۀۀد  ( بیۀۀان مۀۀي 8337راسۀۀتا فردريۀۀ  و همکۀۀاران ) 

کننۀد بۀه    آموزاني که به مدرسه احساا تعلۀق مۀي   دانش

دهنۀد و سۀطوح بیشۀتری از درگیۀری      کار علمي بها مۀي 

را دارنۀۀد و بۀۀاور خودکارآمۀۀدی آنهۀۀا رشۀۀد     رفتۀۀاری

( در 8333) کننۀد. همچنۀیخ اوپوسۀ  و زوپانکیۀ      مي

ای نشان دادنۀد تأکیۀد علمۀي در کۀالا درا و      مطااعه

رفتارهۀۀايي کۀۀه بۀۀه پیشۀۀرفت و توسۀۀع  يۀۀادگیری منجۀۀر  

شۀۀود کمۀۀ  چشۀۀمگیری بۀۀه رشۀۀد خودکارآمۀۀدی  مۀۀي

ای روی  ( در مطااعۀه 8338کند. هوی ) آموزان مي دانش

مدرسۀۀه متوسۀۀطه بۀۀه ايۀۀخ نتیجۀۀه رسۀۀید کۀۀه اعتمۀۀاد    31

آموزان  آموز به معلمان و وااديخ بر موفقیت دانش دانش

و بۀۀه تبۀۀع آن بۀۀر خودکارآمۀۀدی آنهۀۀا اثۀۀر مثبۀۀت دارد و 

مديران مدارا بايد فوايي سرشار از اعتماد را در میۀان  

 در ايۀخ،  بۀر  عۀالوه آموزان و معلمان نهادينه کنند.  دانش

اهۀۀداف و انتظۀۀارات  يۀۀاد،ز يعلمۀۀ یۀۀدتأک بۀۀا ای مدرسۀۀه

هۀای   رد و معلمۀان بۀه توانۀايي   از مدرسه وجود دا زيادی

 بۀۀه نیۀۀز آمۀۀوزان دارنۀۀد و دانۀۀش اعتمۀۀاد آمۀۀوزان دانۀۀش

 مدرسۀه  علمۀي  معیارهۀای  تحقۀق  برای خود های توانايي

 (.1321 فلدمخ، و هوی) دارند باور

 مدرسۀه  علمۀي  بیني همچنیخ نتاي  نشان دادند خوش

نۀدارد. بۀه    مسۀتقیم  تأثیر آموزان دانش خودکارآمدی بر

عبۀۀارتي ديگۀۀر، در تأيیۀۀد ايۀۀخ يافتۀۀه نتۀۀاي  نشۀۀان دادنۀۀد 

بینۀي علمۀي    واسۀط  خۀوش   مدرسۀه بۀه   علمي بیني خوش

آمۀۀوزان تۀۀأثیر  دانۀۀش خودکارآمۀۀدی بۀۀر آمۀۀوزان دانۀۀش

هۀۀای  گۀۀذارد. ايۀۀخ يافتۀۀه همسۀۀو بۀۀا نتۀۀاي  پۀۀژوهش  مۀۀي

؛ سۀزگیخ  8317 ؛ صااحي و همکۀاران، 8339)خسروی، 

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

ای با تأکید علمۀي زيۀاد،    کند در مدرسه ( بیان مي8333)

آموزانشۀان در   يۀافتني بۀرای دانۀش    معلمان اهداف دست

گیرند و بۀه توانمنۀدی آنهۀا بۀاور دارنۀد، محۀی         نظر مي

يۀادگیری جۀۀدی اسۀۀت و موفقیۀت علمۀۀي شۀۀايان توجۀۀه   

های خود بۀاور   وزان است و شاگردان به تواناييآم دانش

؛ 8333هۀۀای )هۀۀوی و هۀۀوی،    دارنۀۀد. نتۀۀاي  پۀۀژوهش  

( نشان دادند بیخ کارآمۀدی مدرسۀه و   8313ووافوا ، 

معلم با آموزش مۀؤثر و مۀديريت فعۀال کۀالا درا و     

آموز رابط  مثبت وجۀود   موفقیت و خودکارآمدی دانش

بۀار  اعتمۀاد   ( در8331هوی و همکاران ) همچنیخ دارد.

آمۀۀوز و اثۀۀر آن بۀۀر خودکارآمۀۀدی  بۀۀه وااۀۀديخ و دانۀۀش

کننۀد سۀطوح کارآمۀدی مدرسۀه و      آموز بیان مۀي  دانش

دهنۀۀد  بۀۀاور بۀۀه  آمۀۀوز نشۀۀان اعتمۀۀاد بۀۀه وااۀۀديخ و دانۀۀش

 آموزان است. های دانش توانايي

 علمۀۀي بینۀۀي هۀۀا نشۀۀان دادنۀۀد خۀۀوش  همچنۀۀیخ يافتۀۀه

 بینۀي  وشخۀ  بۀیخ  رابطۀ   در ای واسۀطه  نقۀش  آمۀوز  دانش

مرور  .دارد آموزان دانش خودکارآمدی و مدرسه علمي

بینۀي علمۀي مدرسۀه بۀر      هۀا نشۀان دادنۀد خۀوش     پژوهش

هۀوی،  ) گۀذارد  آمۀوزان اثۀر مۀي    بیني علمي دانش خوش

؛ اسمیت وايۀخ و هۀوی،   8331؛ هوی و همکاران، 8338

آمۀۀوزان بۀۀر  بینۀۀي علمۀۀي دانۀۀش (. همچنۀۀیخ خۀۀوش8331

ست )صااحي و همکاران، خودکارآمدی آنها اثرگذار ا

 ؛8319نیۀا،   دانش، شمشیری، کاکاونۀد و سۀلیمي   ؛8317

رود،  پۀور و دنیۀا   آريۀان  ؛8319بیرامي و پۀورفرج مۀران،   
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نتۀاي  ايۀخ    رفت يمکه انتظار  طور همان؛ بنابرايخ (8318

 مدرسۀۀه يعلمۀۀ ينۀۀیب خۀۀوشپۀۀژوهش نیۀۀز نشۀۀان دادنۀۀد  

 میرمسۀتق یاثۀر غ آموزان  بیني علمي دانش خوش  واسط به

 دارد. آموزان خودکارآمدی دانشبر 

کننۀۀد چنانچۀۀه  بنۀۀابرايخ نتۀۀاي  ايۀۀخ فرضۀۀیه بیۀۀان مۀۀي

بیني علمۀي   ي علمي مدرسه افزايش يابد، خوشنیب خوش

آن، خودکارآمدی آنهۀا   تبع بهو  شيافزاآموزان،  دانش

شانخ موران  و برعکس. در ايخ زمینه تي ابدي يمنیز ارتقا 

بۀۀا بهبۀۀود نگۀۀرش   کننۀۀد يمۀۀ ( بیۀۀان8318و همکۀۀاران )

آموزان نسبت به تح یل و مدرسه، افزايش اعتماد  دانش

فراگیران به معلمان و ايجاد محی  مبتني بۀر يۀادگیری و   

آمۀۀوزان افۀۀزايش  ي علمۀۀي دانۀۀشنۀۀیب خۀۀوشآمۀۀوزش، 

همچنۀۀیخ وااۀۀديخ و معلمۀۀان بايۀۀد بۀۀا حمايۀۀت  .ابۀۀدي يمۀۀ

اجتمۀۀاعي ازطريۀۀق ايجۀۀاد تقويۀۀت مثبۀۀت هنگۀۀام انجۀۀام  

کۀردن   ای با ااگوسازی، فراهم یز، يادگیری مشاهدهتکل

هۀای   هۀای اجتمۀاعي و ترغیۀب    هايي برای مقايسه فرصت

آمۀۀوزان را ارتقۀۀا دهنۀۀد  کالمۀۀي، خودکارآمۀۀدی دانۀۀش

(؛ بنۀۀۀابرايخ بۀۀۀا افۀۀۀزايش 1938)جمۀۀۀااي و همکۀۀۀاران، 

بینۀۀۀي علمۀۀۀي  بینۀۀۀي علمۀۀۀي مدرسۀۀۀه و خۀۀۀوش خۀۀۀوش

يابد  مي آموزان و خودکارآمدی فراگیران افزايش دانش

آمۀوزان، نقۀش میۀانجي بۀیخ      بیني علمۀي دانۀش   و خوش

آمۀوزان   بیني علمي مدرسه و خودکارآمدی دانش خوش

دارد. همچنۀۀیخ در بخۀۀش ديگۀۀری از پۀۀژوهش، بۀۀرازش 

مدل مفهومي پژوهش بررسي شۀد و نتۀاي  نشۀان دادنۀد     

مۀۀدل مفهۀۀومي پۀۀژوهش از بۀۀرازش و معنۀۀاداری کۀۀافي   

 برخوردار است.

شۀۀود    ايۀۀخ پۀۀژوهش پیشۀۀنهاد مۀۀيبۀۀا توجۀۀه بۀۀه نتۀۀاي

مدارا به موفقیت تح یلي شۀاگردان، توجۀه و اعتمۀاد    

آمۀوزان بۀه    آموزان را جلب کنند تۀا دانۀش   اوایا و دانش

معلمان خودشۀان، اعتمۀاد و نسۀبت بۀه مدرسۀه احسۀاا       

هويت کنند و درنهايت، پیشرفت تح یلي آنها افۀزايش  

و بینۀۀي علمۀۀي مدرسۀۀه   يابۀۀد؛ بنۀۀابرايخ بۀۀا رشۀۀد خۀۀوش  

آمۀوز گۀامي مثبۀت بۀرای ارتقۀای خودکارآمۀدی        دانش

 شاگردان بردارند.

هۀای ديگۀر نیۀز بۀا      ايخ پژوهش مانند تمامي پۀژوهش 

هۀۀۀايي مواجۀۀۀه بۀۀۀوده اسۀۀۀت؛ ازجملۀۀۀه      محۀۀۀدوديت

هۀۀای پۀۀژوهش ايۀۀخ اسۀۀت کۀۀه گۀۀروه نمونۀۀ   محۀۀدوديت

آمۀوزان متوسۀطه دوم تشۀکیل     پژوهش حاضۀر را دانۀش  

نتۀاي  جانۀب احتیۀا  را    دادند؛ بنۀابرايخ بايۀد در تعمۀیم    

 رعايت کرد.

 منابع

(. عوامۀل  1938ر. ) ،يطهماسۀب  ؛آ ،ینۀوروز  ؛م ،يجماا

علوم  انيدر دانشجو يلیتح  یمؤثر بر خودکارآمد

آموزش  يرانيا  مجل. 1931-38بوشهر سال  يپزشک
 .171-183(، 2) 19 ،يدر علوم پزشک

 خودکارآمۀدی  (. ابعاد1939چناری، ا؛ يوسفي، ف. )

 مۀۀدل در خۀۀانواده مختلۀۀز هۀۀای گونۀۀه در نوجوانۀۀان

 هۀا  روش نشۀري   خانواده. محتوای و فرآيند نگر بافت
 . 87-1 ،(12) 1 ،روانشناختي های مدل و

بیني سب  تدريس از طريق  پیش. (1938. )م زاده، حسخ

 آمۀوزان.  بیني علمي دبیران و دانۀش  ادراک از خوش
. درسۀۀيريۀۀزی  برنامۀۀه ارشۀۀد کارشناسۀۀي نامۀۀ  پايۀۀان

 بیرجند. دانشگاه

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

گرايۀۀۀي  خودکارآمۀۀۀدی و شۀۀۀادکامي بۀۀۀا کمۀۀۀال  
. دور  متوسۀۀطه شۀۀهر تهۀۀران  آمۀۀوزان دختۀۀر  دانۀۀش

 روانشناسۀۀي تربیتۀۀي.  ارشۀۀد کارشناسۀۀي نامۀۀ  پايۀۀان

 آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی. دانشگاه

دگلي، شۀعوری بیۀ   ا؛ ح؛ بطحۀايي،  روحي، ق؛ آسايش،

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

خودکارآمدی و انگیز  تح یلي در بیخ گروهۀي از  

مجلۀ  مرکۀز مطااعۀات و     دانشجويان علوم پزشۀکي. 
 .11-1،71(2، )توسع  آموزش پزشکي يزد
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 رابطۀۀۀ  بررسۀۀۀي(. 1921. )ن محسۀۀۀني، م؛ زاده، کۀۀۀريم

 در تح ۀۀیلي پیشۀۀرفت بۀۀا تح ۀۀیلي خودکارآمۀۀدی

 تهۀران  شۀهر  دبیرسۀتان  دوم سۀال  دختر آموزان دانش

 ف ۀلنام  (. انساني علوم و رياضي علوم های گرايش)
 .83-81 ،(8)7 ،زنان مطااعات

نۀژاد   . ترجم  غ خویهای رشد نظريه(. 1927کريخ، و. )

و ع رجايي. تهۀران: رشۀد. )انتشۀار بۀه زبۀان اصۀلي،       

1379.) 

ای نگرش نسبت بۀه   نقش واسطه(. 1939) محمدزاده، م.
رياضۀۀي و خودکارآمۀۀدی رياضۀۀي در رابطۀۀ  بۀۀیخ    

بینۀۀي آموزشۀۀي معلۀۀم بۀۀا پیشۀۀرفت   ادراک از خۀۀوش
 نامۀ   پايانآموزان متوسطه شهر بیرجند.  رياضي دانش

 دانشۀۀۀگاه. روانشناسۀۀۀي تربیتۀۀۀي ارشۀۀۀد کارشناسۀۀۀي

 .بیرجند
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