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با  لیی پیشرفت تحصیی علمی و انگیزهنیبرابطه خوش یبررس
 یلیتحص یخودکارآمد یگرتوجه به نقش واسطه

 
 2و علی عسگری *1صادق حامدی نسب

 ، بیرجند، ایران. )نویسنده مسئول(دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجنددانشجوی . 1

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.. 2

 دهیچک
آمدی  ای خود کارتوجه به نقش واسطه  ی پیشرفت تحصیلی با  ی علمی و انگیزهنیبخوش رابطه پژوهش، بررسی  هدف

نفر   296تعداد . است  همبستگی  نوع از توصیفی  پژوهش دوره متوسطه دوم، بوده است. روش  تحصیلی دانش آموزان  
از دانش آموزان با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه پژوهش، برآورد و با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب    

انگیزه پیشددرفت   (،2012مکاران)بینی علمی تی شددانم موران و هخوش سدده پرسددشددنامه  داده شددده اند. ابزار گردآوری
  شاخص های آماری توصیفی ها به کمک داده لیتحل .( بود2001موریس) ( و خودکارآمدی1970تحصیلی هرمانس )

. یافته ها نشددان داد  میزان  شددد انجامگام بهپیرسددون و رگرسددیون گام ی گشددتاوریهمبسددتگ نیز آزمون های آماری  و
شرف    ستقیم    خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پی ی علمی  نیبخوشت دانش آموزان باالتر از متوسط و معنی دار بود. اثر م

شرفت، مثبت و معنادار   دانش صیلی و انگیزه پی صیلی بر انگ  آموزان بر خودکارآمدی تح یزه  بود . اثر خودکار آمدی تح
م بر انگیزه  اثر غیرمستقی  کارآمدی تحصیلی  خود واسطه  بهآموزان ی علمی دانشنیبخوشپیشرفت مثبت و معنادار بود.  

 پیشرفت تحصیلی داشت. نتایج تحلیل مسیر مبیم برازش کافی مدل مفهومی پژوهش بوده است.
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 مقدمه  
طورکلی تحصیل بخش مهمی امروزه تعلیم و تربیت و به
عالوه کیفیت و کمیت دهد، بهاز زندگی هر فرد را تشکیل می

د. بر کنمیی فرد ایفا این تحصیل نیز نقش مهمی را در آینده
ورت صشناسان بهاین اساس نزدیک به یک قرن است که روان

ی هبینی کنندگسترده در تالش برای شناسایی عوامل پیش
های روانی آگاهی از جنبه. باشندپیشرفت تحصیلی می

آموزشی قدرتمند تواند همانند یک ابزار کمکآموزان میدانش
آموزان در دانش برای نمونه فهمیدن این نکته که. عمل کند

تواند منجر به افزایش کنند میشرایط خاص چگونه رفتار می
های آموزشی تأثیرگذاری ابزارهای آموزشی و همچنین روش

وپرورش و درنهایت پیشرفت معلم و سیستم آموزش
 [.1آموزان گردد ]دانش

آموز انگیزه است که در های روانی دانشازجمله جنبه
آموز نقش یدن به کمال مطلوب دانشها و رسپرورش توانایی

اهمیت انگیزه به حدی است که اگر یک نظام . مهمی دارد
ها را در مسیر موردنظر هدایت وپرورش بتواند انگیزهآموزش

ت دس دانش پایدار آگاهی، کمال، کند آنگاه به هدف موردنظر؛
انگیزه و انگیزش بیشتر اوقات به یک معنی به  .خواهد یافت

 تر از انگیزشتوان انگیزه را دقیقوجود مید. بااینرونکار می
فت انگیزه پیشر. دانست چراکه انگیزه عامل اصلی رفتار است

ز باشد و انگیزه پیشرفت تحصیلی را نییکی از انواع انگیزه می
 [.2]گیرددر برمی

صورت یک میل انگیزه پیشرفت را به [3] گیج و برالینر
. اندی فعالیتی خاص تعریف کردهیا عالقه به موفقیت درزمینه

بعضی افراد داری انگیزش سطح باالیی هستند و در رقابت با 
کارهای خود برای کسب موفقیت تالش زیادی  دیگران در

کنند و بعضی دیگر انگیزش چندانی به پیشرفت و موفقیت می
آماده خطر کردن برای موفقیت  ندارند و از ترس شکست،

ی ی ما از نقشتأثیرگذاری روزمره انگیزش به دلیل. نیستند
افکار و باورهای ماتحت  تمامی اعمال،. حیاتی برخوردار است

که  دهدها نشان میپژوهش. تأثیر نیروی درونی انگیزش است
هر چه شدت انگیزه پیشرفت بیشتر باشد به همان اندازه 

 موفقیت فرد افزایش خواهد یافت.

 های شناختی انگیزش دردر بررسی نظریه
وپرورش یکی از مفاهیمی که نقش مهمی را ایفا آموزش

ی مفهوم ادراک توانایی و انگیزش توانش است. ایده کند،می
 آموززیربنایی این ساختار انگیزشی در مورد نگرش دانش

 خود» ی توانایی عملکرد خویش یا همان مفهومدرباره

                                                           
1 Self efficacy 
2 Academic self- efficacy 

پژوهش[. 4] باشدساز انگیزش میاست که زمینه «1کارآمدی
کارآمدی فرد بهبود  دهد وقتی باورهای خودها نشان می

کارآمدی،  خود [.5] شود یابند، عملکرد او نیز بهتر میمی
باشد و به برداشت و شناختی بندورا می ی اصلی نظریهسازه

های خود برای انجام کار و فعالیت اشاره دارد. افراد از توانایی
د هایی بپردازنه فعالیتبر این اساس، افراد تمایل دارند که ب

ها احساس اطمینان کنند و اگر افراد در مورد که در انجام آن
ز طورمعمول اانجام یک فعالیت احساس عدم توانایی کنند، به

کارآمدی بر میزان  نمایند. باورهای خودانجام آن اجتناب می
ها و میزان مقاومت در برابر مصرف انرژی برای انجام فعالیت

  [.6]ات مستقیم دارد موانع اثر

 [ خود7] اجتماعی بندورا -مطابق نظریه شناختی
کارآمدی واسطه مهمی برای رفتارهای پیشرفت محسوب 

کارآمدی  یکی از انواع خود 2خودکارآمدی تحصیلی. شودمی
 خود کند.است که نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی ایفا می
و  موفقیتکارآمدی تحصیلی به باور فرد مبنی بر توانایی 
ا هپژوهش. عملکرد مناسب در تکالیف تحصیلی اشاره دارد

کارآمدی تحصیلی باال با پیشرفت  اند که خودنشان داده
  [.8] ای مثبت داردتحصیلی رابطه

ازجمله عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی انگیزه پیشرفت 
باشد که این انگیزه در ابتدا تحت تأثیر تجارب تحصیلی می

آموز چند سالی از آن که دانشواده است اما پس فرد در خان
ر موفقیت و انگیزش بر یکدیگ کند،در مدرسه کسب تجربه می

نیرومندی یکی باعث قدرتمندی  بنابراین، گذارند؛اثر می
های درسی از قبل شود. در مدارس گرچه برنامهدیگری می

و  اندشدهوپرورش تدوینی وزارت آموزشوسیلهبه
ی وسیلهطور هفتگی و روزمره بههای آموزش بهمشیخط

ی کارآمدی و انگیزه سهم خود شوند،معلمان تنظیم می
. یر استگچشم آموز نیز در پیشرفت تحصیلی،پیشرفت دانش

ی آموزانی که صرفاً به دلیل داشتن انگیزهبسا دانشچه
کارآمدتر از  یا قدرت مدیریت رفتاری، موفقیت باال

اند و اند که توان یادگیری بیشتری داشتهموزانی بودهآدانش
. در این رابطه پژوهش اوجاقی و [9]اندنمرات بهتری گرفته

آموزان نشان داد که انگیزه پیشرفت دانش [10]همکاران 
ها دارد. رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد تحصیلی آن

همیت ابنابراین بررسی عوامل مرتبط باانگیزه پیشرفت حائز 
  باشد.می

عوامل شناختی فراوانی باانگیزه پیشرفت زیاد در ارتباط 
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روشن ساختند که برخی افراد  [11] 1امس و امس. هستند
تری در مقایسه با برخی دارند؛ های اندیشیدن پیشرفتهروش

، انتظارات باال در 3، گرایش به تسلط2مانند ادراک توانایی باال
و سبک اسناد  5ومند از موفقیت، ارزیابی نیر4مورد موفقیت

شود افراد تکلیف به . گرایش به تسلط باعث می6بینانهخوش
نسبت دشوار را برگزیند و تالش خود را در جهت حل مشکل 

رفتارهای گرایشی همچون  افزایش دهند. انتظار موفقیت،
و عملکرد خوب را ایجاد  7های بهینهوجو کردن چالشجست

پیشرفت در یک حوزه خاص، کند. ارزش نهادن به می
 .دهداستقامت در آن حیطه را افزایش می

 8های مارتین ای.پی.سلیگمنبینی با پژوهشمفهوم خوش
وارد عرصه  ،«9شدهدرماندگی آموخته» و نظریه او در مورد

از دل  10بینی علمیمفهوم خوش [.12] شناسی شدروان
      شناسی مثبت، تحقیقات صورت گرفته در مورد روان

ی اجتماعی و تجهیزات جامع مدارس بینی، سرمایهخوش
شده است و یکی شناسایی [13] 11توسط هوی، تارتر و هوی

از محدود خصوصیات سازمانی است که با کنترل وضعیت 
آموزان بر روی های قبلی دانشاجتماعی، اقتصادی و موفقیت

آموزان تأثیرگذار است و باعث ایجاد پیشرفت تحصیلی دانش
. شودآموزان میهایی در پیشرفت تحصیلی دانشتفاوت
عنوان یک ویژگی سازمانی و فردی در بینی علمی، بهخوش

ای است که معلمین را پی ایجاد و حفظ فرهنگ مدرسه
خصوص در مورد بینانه بهتشویق نماید تا باورهای خوش

ها و آموز و والدین آنکارآمدی خودشان، اعتماد به دانش
أکید علمی در وظایف آموزشی را در خود ایجاد و اعمال ت

گرا و ای مثبتحفظ نموده و برای گسترش محیط مدرسه
                                                           
1 Ames & Ames 
2 Perception of high ability 
3 Adoption of a mastiry orientation 
4 High expectation for success 
5 Strong valuing of achievement 
6 Optimistic attributional style 
7 Seekikn Optimal challenge 
8 Martin E. P. sligman 
9 Learned helplessness 
10 Academic Optimism 
11 Hoy, Tarter & Hoy 
12 Student trust in teachers 
13 Student perceptions of academic press 
14 Student identification with school 
15 Affiliation 
16 Attachment 
17 Involvement 
18 Commitment 
19 Bonding 
20 Alienated 
21 Attributional style 
22 Optimistic explantory style 
22 Locus of control 

 فعال و شاداب بکوشند.

بینی یکی از انواع خوش آموزی علمی دانشنیبخوش
آموز به دانش اعتماد»ی ی سه مؤلفهداراعلمی است که 

یی و شناسا 13آموز از تأکید علمی، ادراک دانش12معلمان
  به شرح ذیل است: «یا هویت مدرسه 14آموز با مدرسهدانش

آموز اعتماد دانش آموز به معلمان:الف( اعتماد دانش
احساس  ؛اعتماد شامل ی مبتنی برک رابطهی به معلمان

)شایستگی(،  اطمینان، صالحیت خیرخواهی، قابلیت
 [.14)گشودگی( است ] و پذیرا بودن ()صداقتگویی راست

به معنی توانایی  آموز از تأکید علمی:دانش ب( ادراک
معلم در تأکید بر وظایف تحصیلی بیش از وظایف اجتماعی و 

 آموزان استعاطفی دانش
آموز با مدرسه )هویت مدرسه(: ج( شناسایی دانش

شوند، اغلب با آموزانی که با مدرسه شناسایی میدانش
 ،17، مشارکت16بستگی، دل15عناوینی از قبیل وابستگی

نسبت به مدرسه  20یا بالعکس بیگانه 19و تعلق داشتن 18تعهد
  شوند.توصیف می

اجتماعی بندورا،  -شناختی یطبق نظریهسه مؤلفه  این
سه  اینروی  شده برتحقیقات انجامو  اندیکدیگر در تعامل با

نظریه شناخت و  در دو قالب روانشناسی مثبتمؤلفه، 
ها در پژوهش [.15]متمرکزشده است  اجتماعی بندورا

روش » ی پیشرفت در قالببینی و انگیزهی رابطه خوشزمینه
و  «23کانون کنترل» ،«22بینانهروش تبیین خوش» ،«21اسناد

روش اسناد . ها باانگیزه پیشرفت مطرح شدرابطه آن
های مثبت مانند امیدواری و افتخار پس هیجان بینانه،خوش
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های منفی مانند ترس هیجاندهد و از موفقیت را افزایش می 
  [.12] سازدو اضطراب را از انسان دور می

کارآمدی،  خود در پژوهشی رابطه [16] 1کاردماس
بینی و حمایت اجتماعی با سالمت و عملکرد افراد را خوش

آمده نشان داد که دستموردبررسی قرارداد. نتایج به
صورت بینی و حمایت اجتماعی بهخودکارآمدی، خوش

 یداری با عملکرد و سالمت افراد رابطه دارد. پا
آموز ی خود کارآمدی دانشی رابطههایی دربارهژوهشپ

با متغیرهایی مانند انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، 
های تفکر، مدیریت کالس معلمان و جهت گیری هدف سبک
؛ [18]؛ عابدینی [17]شده است )سادات حسینی انجام

(. همچنین [21]، زوار و جعفری [20]؛ خدری [19]معصومی 
بینی علمی در چندین خوش رابطه بینی علمی،درباره خوش

ر تارت هوی،) مطالعه با عملکرد تحصیلی تأیید شده است
بینی ی خوشرابطه (.[22] 2هوی و اسمیت ؛[13]وهوی 

ری مدیریت کالس و پرخاشگ تحصیلی با هسته کنترل معلم با
بینی و همچنین پیش [23] برازجانیآموزان توسط دانش

بینی علمی دبیران و سبک تدریس از طریق ادراک از خوش
و بررسی رابطه انگیزه  [14] زادهآموزان توسط حسندانش

شناسی در تعامل با دین توسط بینی، روانپیشرفت و خوش
 تحقیقاتی صورت گرفته است. [12] نوری

اط بین متغیرهای های مختلف درباره ارتببا مرور نظریه 
آموزان روی بینی علمی دانشیابیم که خوشتحقیق درمی

صالحی، ) گذاردها اثر میکارآمدی تحصیلی آن خود
دانش، شمشیری،  ؛[24]عبداللهی، ابوالفضلی و تقوی، 

آریان پور  ؛[26]بیرامی و پورفرج  ؛[25] کاکاوند و سلیمی نیا
تحصیلی روی کارآمدی  ( و همچنین خود[27] رود و دنیا

آموزان اثرگذار است )بهرامی و عباسیان انگیزه پیشرفت دانش
 3کارن ؛[29]سپهریان آذر ؛[28]حسینی منش ؛[9]فرد

کارآمدی تحصیلی نقش  آید که خود. چنین برمی[(30]
بینی علمی و انگیزه پیشرفت ای بین خوشواسطه
 و نظری مبانی به توجه آموزان دارد. همچنین بادانش

بینی علمی پژوهشی که اثر خوش شده،انجام هایپژوهش
ها ی پیشرفت تحصیلی آنآموزان را بر روی انگیزهدانش

از  گری یکیبررسی نموده باشد و همچنین به بررسی واسطه
کارآمدی تحصیلی( در  خود) ترین عوامل انگیزشمهم

بینی علمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی ی میان خوشرابطه
بنابراین، پژوهش حاضر  یافت نشد؛ زان بپردازد،آمودانش

کردن چنین شکافی است و در پی پاسخگویی به  درصدد پر

                                                           
1 Karademas 
2 Hoy & Smith 
3 Karen 

ثر آموزان ابینی علمی دانشآیا خوش باشد کهاین مسئله می
ها دارد یا ی پیشرفت تحصیلی آنمستقیمی روی انگیزه

ی هواسطآموزان بهبینی علمی دانشدیگر آیا خوشعبارتیبه
گذارد؟ ها اثر میآن کارآمدی تحصیلی روی انگیزه خود

           ی متغیرهای پژوهش  سوال ها  وهمچنین در زمینه
 فرضیه های زیر بررسی شده اند.

 های پژوهشسوال
های آن آموزان و مؤلفهبینی علمی دانشمیزان خوش -1

 در چه وضعیتی قرار دارد؟

وزان در چه آممیزان خود کارآمدی تحصیلی دانش -2
 وضعیتی قرار دارد؟

آموزان در چه میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش -3
 وضعیتی قرار دارد؟

 های پژوهشفرضیه
آموزان اثر مستقیمی روی ی علمی دانشنیبخوش -1

 دارد. خودکارآمدی تحصیلی

آموزان اثر مستقیمی کارآمدی تحصیلی دانش خود -2
 دارد. ی پیشرفت تحصیلیروی انگیزه

آموزان اثر مستقیمی روی ی علمی دانشنیبخوش -3
 دارد. ی پیشرفت تحصیلیانگیزه

 خود واسطهبهی علمی دانش آموزان نیبخوش -4
کارآمدی تحصیلی اثر غیرمستقیمی بر انگیزه پیشرفت 

 تحصیلی دارد.

 پژوهش روش
 -روش در پژوهش حاضر از منظر هدف توصیفی

 همبستگی است.
آماری در  و روش نمونه گیری: جامعه جامعه، نمونه

دوره  آموزان دانش کلیه پژوهش حاضر عبارت است از
-1394 یلیتحص در سالمتوسطه دوم شهرستان بیرجند که 

باشند که تعداد کل آن ها می مشغول به تحصیل 1393
 یرگی از روش نمونهنمونه،  حجم تعیین برای. نفر است 2520
. برای این منظور ابتدا مدارس متوسطه استفاده شد ای خوشه

دوم شهر بیرجند به چهار قطب تبدیل شدند بعد از هر قطب 
به صورت تصادفی یک مدرسه برای نمونه گیری انتخاب شد. 

شده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان  استفاده
 2520که تعداد افراد جامعه ما  یطبق جدول مورگان زمان

. در این ی باشدنفر م 335آن  یمناسب برا ی نهنفر باشد نمو
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 عتوزی آموزان دانش انمی نامه پرسش 335تعداد  زیپژوهش ن
 296حاصل از  یهاداده تیشد که درنها آوری و جمع
 .قرار گرفت لیوتحلهینامه مورد تجزپرسش

در این پژوهش از سه پرسشنامه به  ابزارهای پژوهش:
 شرح ذیل استفاده شده است:

 نیا آموزان:کارآمدی دانش خود ف( پرسشنامهال 
شامل: خود  اسیخرده مق 3سؤال و  24 یدارا اسیمق

 8) یاجتماع یسؤال(، خود کارآمد 8) یلیتحص یکارآمد
که بر اساس  باشدیسؤال( م 8) یجانیه یسؤال(، خود کارآمد

 سیتوسط مور ادیز یلیاز هرگز تا خ رتیکل یادرجه 5 فیط
 سیمورروایی پرسشنامه توسط   است. شدهمی[، تنظ31]
با استفاده از روش تحلیل عاملی به روش تحلیل  [31]

های اصلی با چرخش متعامد و نیز همبستگی هر نمره مؤلفه
با نمره کل محاسبه و مورد تأیید قرارگرفته است. همچنین 
وی پایایی این ابزار را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای 

 88/0تا  85/0ها را ی کل و انواع خودکارآمدیخودکارآمد
برای تعیین روایی از  [32]چناری و یوسفی  گزارش کرد.

روش همبستگی هر بعد با نمره کل مقیاس استفاده شد که 
، خودکارآمدی 69/0برای خودکارآمدی تحصیلی ضریب 

به دست آمد.  78/0و خودکارآمدی هیجانی  76/0اجتماعی 
اسبه پایایی این مقیاس، از روش آلفای منظور محهمچنین به

ابعاد خودکارآمدی  کرونباخ استفاده کردند که نتایج برای
تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و خودکارآمدی کل به ترتیب 

به دست آوردند. در این  84/0و  74/0، 76/0، 79/0
پرسشنامه برای بررسی پایایی از روش محاسبه آلفای کرونباخ 

آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی کل  استفاده شد که ضریب
های خودکارآمدی اجتماعی، هیجانی و و برای مؤلفه 92/0

 به دست آمد.  67/0، 75/0، 89/0تحصیلی به ترتیب 
این  آموز:بینی علمی دانشی خوشنامهپرسش ب(

خرده مقیاس شامل اعتماد  3سؤال و  28مقیاس دارای 
 8) آموز از فشار تحصیلیدانشادراک  سؤال(، 10) آموزدانش

باشد که در قالب طیف می( سؤال 10) سؤال( و هویت مدرسه
ی توسط ت ای لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم،درجه 6

است. همچنین این  شدهمیتنظ [33] شانن موران و همکاران
[ اجرا شد که ضریب پایایی 14پرسش نامه توسط حسن زاده ]

. /. محاسبه گردیده است94فای کرونباخ مقدار آن از طریق آل
نامه فوق، مجدداً با استفاده از روش همچنین روایی پرسش

است که مجموعه مقادیر  شدهمحاسبههمبستگی 
 87/76 درمجموعشده بعد از چرخش واریماکس، استخراج

نماید.  در پژوهش حاضر جهت درصد از واریانس را تبیین می
همبستگی هر بعد با نمره کل مقیاس تعیین روایی از روش 

و برای ادراک  86/0آموز استفاده شد که برای اعتماد دانش

به  85/0و هویت مدرسه  83/0آموز از تأکید علمی دانش
دست آمد. در این پژوهش نیز ضریب پایایی کلی آن برحسب 

به دست آمد. همچنین مقدار آلفای  91/0آلفای کرونباخ 
، برای 88/0آموز قیاس اعتماد دانشکرونباخ برای خرده م

و برای هویت  72/0آموز از تأکید تحصیلی ادراک دانش
 آمده است.دستبه 78/0مدرسه 

 زهیپرسشنامه انگ :شرفتیپ زهیپرسشنامه انگج( 
 .سوال چهارگزینه ای است 29دارای   هرمانس شرفتیپ

هرمنس برای برآورد روایی آزمون، روش اعتبار محتوا را به 
ر گرفت که بنیان آن بر پژوهش های پیشین درباره انگیزه کا

پیشرفت بود. هرمنس پایایی فرم اصلی این آزمون را با روش 
محاسبه کرد.  85/0و  82/0آلفای کرونباخ و بازآزمایی 

همچنین ضریب روایی این پرسشنامه را با محاسبه همبستگی 
نین . همچ[34]محاسبه کرد  88/0با رفتارهای پیشرفت گرا 

برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از دو  [35]شیخ فینی 
روش محاسبه آزمون کرونباخ و روش آزمون مجدد استفاده 
کردند، به این صورت که در مطالعه مقدماتی برای بررسی 
ضریب همسانی درونی سواالت ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 

زان یشد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه را به م
گزارش کردند. همچنین با استفاده از روش آزمون  84/0

مجدد در مطالعه اصلی پرسشنامه، بعد از گذشت سه هفته 
مجددا آزمون به دانش آموزان داده شد. ضریب پایائی بدست 

بدست آوردند. در خصوص  82/0آمده با این روش نیز حدودا 
جا که هرمنس سواالت این پرسشنامه را بر روائی آزمون از آن

اساس پژوهش های قبلی درباره انگیزه پیشرفت نوشته و در 
نهایت ضریب همبستگی هر سوال با رفتارهای پیشرفت را 
محاسبه کرده است، از این نظر آزمون دارای روائی است. 

ضرایب همبستگی که برای   [36]خدیوی و وکیلی مفاخری 
زارش کردند به ترتیب سواالت پرسشنامه سواالت پرسشنامه گ

قرار دارد. عالوه بر این هرمنس   31/0تا  57/0در دامنه ای از 
در یک مطالعه به وجود ضریب همبستگی باال بین این 

تی( شاره دارد.  .ای پرسشنامه با آزمون اندریافت موضوع )تی.
همچنین در پژوهش حاضر ضریب پایایی این آزمون  بر 

به دست آمد و برای روائی این  81/0کرونباخ حسب آلفای 
مقیاس از همبستگی بین سواالت و نمره کل آزمون استفاده 
شد که ضرایب همبستگی بین هر سوال با نمره کل در دامنه 

 قرار دارد.  57/0تا  23/0ای از 
اطالعات و  لیتحل و هیتجزجهت  روش تحلیل داده ها:

وصیفی و استنباطی استفاده ، از آمار تشدهیآورجمعهای داده
شد. در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش 

 و پیرسون آماری همبستگی هایروش آمار استنباطی از 
 شد.  استفاده گامبهگام رگرسیون تحلیل
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 1اس. پی. اس.اس افزارنرموسیله به شدهیگردآورهای داده 
 است. شده لیتحل 21 2و آموس18

 هایافته
نفر از دانش آموزان دوره  296در این پژوهش تعداد 

متوسطه دوم شرکت کردند که از این تعداد دانش آموزان دوم 
درصد و پیش  8/33درصد، سوم دبیرستان  8/37دبیرستان 
درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص  4/28دانشگاهی 

دادند. که بیشترین حجم نمونه مربوط به دانش آموزان دوم 
دبیرستان و کمترین حجم نمونه مربوط به دانش آموزان پیش 

 8/31دانشگاهی می باشد. همچنین از این تعداد دانش آموز 
درصد رشته ی ریاضی و  9/45درصد رشته ی علوم انسانی، 

رین تدرصد رشته ی علوم تجربی بوده اند که بیش 22فیزیک 
حجم نمونه مربوط به دانش آموزان رشته ی علوم انسانی و 
کمترین حجم نمونه مربوط به دانش آموزان رشته ی علوم 

تجربی می باشد.  

 . ضریب همبستگی پیرسون و آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش1جدول 

 M SD 1 2 3 4 5 متغیر

     1 00/1 14/3 آموزدانشاعتماد -1

    1 **556/0 89/0 76/3 از فشار تحصیلی آموزدانشادراک -2

   1 **644/0 **548/0 86/0 51/3 هویت مدرسه-3

  1 **331/0 **288/0 **0/258 67/0 32/3 خودکارآمدی تحصیلی-4

 1 430/0** **570/0 **538/0 **403/0 34/0 94/2 انگیزه پیشرفت تحصیلی-5

 .باشندیدار ممعنا 01/0در سطح  های** همبستگ

آموزان و ی علمی دانشنیبخوشمیزان  اول: سؤال
 ی آن در چه وضعیتی قرار دارد؟هامؤلفه

خوش بینی علمی دانش آموز  1با توجه به جدول شماره 
 در( در سطح کمتر از -1.13) tو مقدار  3.45با میانگین 

اما با توجه به . معنادار نبود (<05/0p) 05/0کمتر از  طحس
ی مؤلفه ارزش آزمون میانگین باالتر از حد متوسط قرار دارد.

( در -6.07) tو مقدار  14/3با میانگین  آموزدانشاعتماد 
با معنی دار است و  (>01/0p) 01/0سطح معناداری کمتر از 

ی اعتماد مؤلفه( میانگین =3t)مقدار آزمون توجه به ارزش 
ادراک  مؤلفهباالتر از حد متوسط قرار دارد.  آموزدانش
t (95/4 )و مقدار  76/3از فشار تحصیلی با میانگین  آموزدانش

( معنی دار نیست >01/0p) 01/0در سطح معناداری کمتر از 
رار ق حد متوسطمیانگین باالتر از  آزمونبه ارزش  و با توجه

 tمقدار  و 51/3یانگین ی هویت مدرسه با ممؤلفه دارد.
اما  معنادار نیست (<05/0p) 05/0کمتر از  طحس در( 13/0)

با توجه به ارزش آزمون میانگین باالتر از حد متوسط قرار 
 دارد.

آموزان میزان خود کارآمدی تحصیلی دانش دوم: سؤال
، متغیر 1بر اساس جدول شماره  در چه وضعیتی قرار دارد؟

 tو مقدار  32/3با میانگین  آموزدانشخودکارآمدی تحصیلی 
(معنی دار >01/0p)01/0( در سطح معناداری کمتر از 8.18)

( میانگین باالتر از 3) tمقدارآزمون است و با توجه به ارزش 
 حد متوسط قرار دارد.

                                                           
1 SPSS 
2 AMOS 

آموزان میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش سوم: سؤال
 در چه وضعیتی قرار دارد؟

، متغیر انگیزه پیشرفت 1اره با توجه به جدول شم
( در 73/22) tو مقدار  95/2با میانگین  آموزدانشتحصیلی 

دار است و با معنی  (>01/0p)01/0سطح معناداری کمتر از 
(  میانگین باالتر از حد =t 5/2آزمون )مقدار توجه به ارزش 

 متوسط قرار دارد.
در ادامه به بیان ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 

همبستگی  بیضر، 1می پردازیم. با توجه به جدول شماره 
؛ است 342/0ی علمی نیبخوشبین خودکارآمدی تحصیلی با 

همچنین ضریب همبستگی بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با  و
 430/0 یلیتحصو با خودکارآمدی  584/0ی علمی نیبخوش

 .باشدیممعنادار  01/0کمتر از  در سطحمی باشد که 
لی و انگیزه پیشرفت تحصی یزان همبستگی بینم نیشتریب

ی علمی است و کمترین میزان همبستگی بین نیبخوش
 بیضری علمی است. نیبخوشخودکارآمدی تحصیلی و 

 وزآمدانشهمبستگی بین خودکارآمدی تحصیلی با اعتماد 
و با  288/0 یلیتحصاز فشار  آموزدانش، با ادراک 258/0

ضریب همبستگی بین  نیهمچن است. 331/0هویت مدرسه 
، با ادراک 403/0 آموزدانشانگیزه پیشرفت تحصیلی با اعتماد 

 570/0 ، با هویت مدرسه538/0 یلیتحصاز فشار  آموزدانش
کمتر  در سطحکه  باشدیم 430/0و با خودکارآمدی تحصیلی 

 .باشدیممعنادار  01/0از 
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حصیلی انگیزه پیشرفت ت میزان همبستگی بین نیشتریب 
و هویت مدرسه است و کمترین میزان همبستگی بین 

 است. آموزدانشخودکارآمدی تحصیلی و اعتماد 

 . نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش2جدول
 Beta T F Sig R2 متغیر پیش بین متغیرمالک

 117/0 /001 992/38 244/6 342/0 خوش بینی علمی تحصیلی خودکارآمدی

 185/0 001/0 849/66 176/8 430/0 خوکارآمدی تحصیلی انگیزه پیشرفت
 341/0 001/0 338/152 343/12 584/0 انگیزه پیشرفت خوش بینی علمی

آموزان اثر ی علمی دانشنیبخوش فرضیه اول:
 دارد. کارآمدی تحصیلی روی خودمستقیمی 

، ضریب همبستگی چند 2با توجه به جدول شماره     
و مجذور ضریب همبستگی چند متغیری  342/0متغیره 

 12ینی علمی دانش آموزان بخوش اینباشد. بنابریم 12/0
آنان را تبیین می کند. جدول  درصد از خودکارآمدی تحصیلی

فر که مجذور ضریب ، بیانگر نتایج آزمودن فرضیه ص2
( =0R-squareهمبستگی چند متغیری برابر صفر است )

که مجذور ضریب همبستگی صفر باشد یهنگام باشد.می
و  ینی علمیبخوشهای )یعنی اینکه رابطه خطی میان متغیر

دهد خودکارآمدی تحصیلی( وجود ندارد. این جدول نشان می
با سطح  همراه 99/38برابر است با  شدهمحاسبه Fکه 
این فرضیه صفر که . بنابر (>05/0p) 05/0داری کمتر از معنا

گونه رابطه خطی میان دو متغیر وجود ندارد، کرد هیچبیان می
گردد. نتایج تحلیل رگرسیون، بیانگر ضریب بتای رد می

ینی علمی و خودکارآمدی بخوش بین دو متغیر استانداردشده
 رازنظبتا در اینجا مثبت و ضریب  باشد.میآموز دانشتحصیلی 

بنابراین دانش آموزان ؛ باشددار میمعنا 05/0آماری در سطح 
ینی علمی، نمره باالتری در بخوشی باالتر در نمرهبا 

 کنند.یمخودکارآمدی تحصیلی کسب 
آموزان اثر کارآمدی تحصیلی دانش خود فرضیه دوم:

 دارد. ی پیشرفت تحصیلیمستقیمی روی انگیزه
، ضریب همبستگی چند 2توجه به جدول شماره با  

و مجذور ضریب همبستگی چند متغیری  430/0متغیره 
آموزان خودکارآمدی تحصیلی دانش اینباشد. بنابریم 19/0
یمآنان را تبیین  درصد از انگیزه پیشرفت تحصیلی 19
جدول، بیانگر نتایج آزمودن فرضیه صفر  .همچنین اینکند

همبستگی چند متغیری برابر صفر است که مجذور ضریب 
که مجذور ضریب یهنگام باشد.( می=0R-squareاست )

های همبستگی صفر باشد یعنی اینکه رابطه خطی میان متغیر
)خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی( وجود 

برابر است  شدهمحاسبه Fدهد که ندارد. این جدول نشان می
( >05/0p) 05/0داری کمتر از ابا سطح معن همراه 85/66با 

ی گونه رابطه خطکرد هیچاین فرضیه صفر که بیان میبنابر
 گردد.میان دو متغیر وجود ندارد، رد می

 انداردشدهاستنتایج تحلیل رگرسیون، بیانگر ضریب بتای  
خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت  بین دو متغیر

آماری  ازنظرا مثبت و ضریب بتا در اینج باشد.میآموز دانش
رهنمبنابراین دانش آموزان با ؛ باشددار میمعنا 05/0در سطح 

ی باالتر در خودکارآمدی تحصیلی، نمره باالتری در انگیزه 
 .کنندیمپیشرفت کسب 

آموزان اثر ی علمی دانشنیبخوش فرضیه سوم:
 دارد.  ی پیشرفت تحصیلیمستقیمی روی انگیزه

، ضریب همبستگی چند متغیره 2بر اساس جدول شماره 
 34/0و مجذور ضریب همبستگی چند متغیری  584/0

درصد  34ی علمی دانش آموزان نیبخوش اینباشد. بنابریم
همچنین  .کندیمآنان را تبیین  از انگیزه پیشرفت تحصیلی

این جدول، بیانگر نتایج آزمودن فرضیه صفر که مجذور ضریب 
( =0R-squareفر است )همبستگی چند متغیری برابر ص

که مجذور ضریب همبستگی صفر باشد یهنگام باشد.می
و  ینی علمیبخوشهای )یعنی اینکه رابطه خطی میان متغیر

انگیزه پیشرفت تحصیلی( وجود ندارد. این جدول نشان 
همراه با  34/152با برابر است  شدهمحاسبه Fدهد که می

این فرضیه بنابر (. >05/0p) 05/0داری کمتر از سطح معنا
گونه رابطه خطی میان دو متغیر کرد هیچصفر که بیان می

نتایج تحلیل رگرسیون، بیانگر  گردد.وجود ندارد، رد می
ی علمی و نیبخوش بین دو متغیر شده استانداردضریب بتای 

ضریب بتا در اینجا مثبت  باشد.می آموزدانشانگیزه پیشرفت 
بنابراین دانش ؛ باشددار میمعنا 05/0آماری در سطح  ازنظرو 

ی علمی، نمره باالتری در نیبخوشی باالتر در نمرهآموزان با 
 .کنندیمانگیزه پیشرفت کسب 

 واسطهبهی علمی دانش آموزان نیبخوش فرضیه چهارم:
کارآمدی تحصیلی اثر غیرمستقیمی بر انگیزه پیشرفت  خود

 تحصیلی دارد.
 آزمونرگرسیون و  آزمونبرای بررسی این فرضیه از  

ی بررسی این فرضیه ضرایب رگرسیون برا سوبل استفاده شد.
 آزمونبا استفاده از  هاآنو خطای انحراف معیار  استانداردشده

سوبل برای بررسی نقش میانجی متغیر خودکارآمدی 
ی علمی نیبخوشکه  طورهمان که .ی استفاده شدلیتحص

 گذاردها اثر میآموزان روی خود کارآمدی تحصیلی آندانش
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و همچنین خود کارآمدی تحصیلی روی انگیزه پیشرفت  
آموزان اثرگذار است لذا باید خودکارآمدی تحصیلی دانش
در  هاتهافی بین دو متغیر داشته باشد که طبق یاواسطهنقش 

 یانجیاستانداردشده نقش م ونیرگرس بیصورت افت ضرا

( 67/4. با توجه به مقدار آزمون سوبل )شودیمشخص م ریمتغ
خودکارآمدی  ریمشخص شد که متغ 01/0 یو سطح معنادار

ینی خوش ب نیب یانجیم ریمتغ کیعنوان به تواندیم تحصیلی
  باشد. علمی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان

 غیرمستقیم و کلی. نتایج اثرات مستقیم و 3جدول
 متغیر مالک متغیر پیش بین اثر مستقیم اثر غیر مستقیم اثر کل

 خوش بینی علمی دانش آموز خودکارآمدی تحصیلی 384/0 001/0 384/0

 خوش بینی علمی دانش آموز انگیزه پیشرفت تحصیلی 671/0 078/0 593/0

 خودکارآمدی تحصیلی انگیزه پیشرفت تحصیلی 202/0 001/0 202/0

که اثرات مستقیم و غیر  3همچنین نتایج جدول شماره 
مستقیم و کلی را نشان می دهد بیانگر آن است که خوش 
بینی علمی دانش آموز چه به صورت مستقیم و چه کلی اثر 

نسبت به اثر غیرمستقیم بر انگیزه پیشرفت تحصیلی  بیشتری
 دانش آموز دارد.
یافته پژوهش دستیابی به مدل معادله مهمترین 

ساختاری است که باید عالوه بر تبیین نقش واسطه ای 
بینی علمی و خودکارآمدی تحصیلی در رابطه ی بین خوش

در  انگیزه پیشرفت از برازش و معناداری کافی برخوردار باشد.
باید کوچکتر از   1مدل های مناسب، خی دو بر درجه آزادی

است و نشان دهنده برازش  106/1حاضر  باشد که در مدل 2
کامل مدل است. همچنین شاخص ریشه ی میانگین مربعات 

باشد که در این مدل  05/0باید کوچکتر از  2خطای برآورد
به دست آمده است. شاخص سطح معنی داری بیشتر  019/0

است.شاخص های  352/0باشد که در این مدل  05/0از 
در مدل های  5برازش هنجارشده، 4لویز-، تاکر3برازش تطبیقی

 باشد که در این مدل به ترتیب 95/0مناسب باید بزرگتر از 

به دست آمده است. بنابراین مدل  999/0و  998/0، 991/0
تصویر روابط مدل  1ارائه شده کامال اشباع شده است. نمودار

 را نشان می دهد.

 
 تغیر های پژوهش.  ضرایب مسیر م1نمودار

ی علمی دانشنیبخوشضریب مسیر  1بر اساس نمودار 
می باشد و  0.38آنان آموزان روی خودکارآمدی تحصیلی 

 تشرفیپضریب مسیر خودکارآمدی تحصیلی روی انگیزه 
ی علمی دانش نیبخوش ریمساست. همچنین ضریب  0.20

است که تمام ضرایب مسیر  0.59 شرفتیپآموزان روی انگیزه 
 معنادار است. 0.01از در سطح کمتر 

 

                                                           
1 X2/df 
2 RMSEA 
3 CFI 
4 TLI 
5 NFI 

 بحث و نتیجه گیری
خوش بینی علمی و  هدف از این پژوهش بررسی رابطه

 ای خودی پیشرفت تحصیلی با  توجه به نقش واسطهانگیزه
کارآمدی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. در این پژوهش 

یزه پیشرفت و ابتدا وضعیت خوش بینی علمی، انگ
خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بررسی شد که خوش 
بینی علمی دانش آموزان معنادار نبود اما با توجه به میانگین 
باالتر از آن قرار داشت. که در این زمینه موران و همکاران 



 

57 

 و علی عسگری صادق حامدی نسب                                 یلیتحص یخودکارآمد یگربا توجه به نقش واسطه ی پیشرفت تحصیلیی علمی و انگیزهنیبرابطه خوش یبررس

بیان می کند دانش آموزانی که معتقدند در مدرسه  [33]
ود، دانش آموزان شان از نمره های خوب قدردانی می ش

مدرسه به کسانی که نمره های خوب می گیرند احترام می 
گذارند، دانش آموزان مدرسه آن ها تالش زیادی برای بهبود 
وضعیت آموزشی خود می کنند، مدرسه آن ها نسبت به 
یادگیری دانش آموزان جدی است، میزان پیشرفت تحصیلی 

بیشتری  آن ها به چالش کشیده می شود، اگر مدرسه کمک
نیاز داشته باشد، آن ها توانایی این امر را دارند، معلمان 
مدرسه همیشه آماده کمک کردن هستند، معلمان به آسانی 
برای صحبت کردن در دسترس هستند، معلمان آن ها در 
نحوه آموزش دادن خوب عمل می کنند، دانش آموزان مدرسه 
، آن ها می توانند روی کمک معلمان خود حساب کنند

معلمان آن ها کارهای بزرگ و معرکه ای صورت می دهند، 
معلمان با آن ها صادق هستند و معلمان مدرسه آن ها واقعا 
به صحبت هاب دانش آموزان گوش فرا می دهند؛ می توان 

  انتظار داشت که خوش بینی علمی آن ها بیشتر است.
خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان معنی دار و باالتر از 

نگین بود. برای افزایش سطح خودکارآمدی تحصیلی دانش میا
پیشنهاد می کنند که  [37]آموزان سلطانی مجد و همکاران 

آشنا نمودن دانش آموزان با مهارت های تحصیلی و استفاده 
از راهبردهای یادگیری موثر، همچون: برنامه ریزی، مدیریت 
زمان، تمرکز حواس، تقویت حافظه، روش های صحیح 

عه، یادداشت برداری، خالصه نویسی، تندخوانی و نیز راه مطال
های کنترل و پیشگیری از اضطراب امتحان، موفقیت 
تحصیلی دانش آموزان را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر 
کسب موفقیت در تحصیل نیز به عنوان تجربه ای مثبت، 

 باورهای خودکارآمدی آنان را تقویت می کند.
یلی دانش آموزان نیز معنی دار و انگیزه پیشرفت تحص

باالتر از میانگین قرار داشت. اگر چه برای افت تحصیلی و بی 
انگیزه بودن دانش آموزان دالیل متعددی از قبیل: عملکرد 
ضعیف تحصیلی، نگرش منفی به مدرسه، جو خصمانه مدرسه، 
رابطه ضعیف بین دانش آموز و معلم، سطح تحصیالت والدین 

( ذکر گردیده است، [38]؛ نقل در شلنبرگ0720، 1)سو و سو

                                                           
1 Suh & suh 
2 Sezgin & Erdogan 
3 Tan & Tan 
4 Social Cognitive 
5 Social CapitalTheory 
6 Coleman 
7 Learned Optimism 
8 Pajares 
9 Zimmerman 
10 Mimi 
11 Nilsen 
12 Cheng & Chiou 

اما برای ارتقای سطح انگیزش پیشرفت دانش آموزان 
راهکارهای عملی، همچون: استفاده از شیوه های نوین 
آموزشی، تربیت مربیان و معلمان کارآزموده و از همه مهم تر، 
آموزش فنون یادگیری و مهارت های تحصیلی کارآمد به 

سو منجر به کسب موفقیت تحصیلی  دانش آموزان، از یک
شده و از سوی دیگر با ایجاد نگرش مثبت در فراگیران، بیش 
از پیش به رشد بهداشت روانی آن ها کمک کرده و انگیزش 

 .[39]پیشرفت آن ها را بهبود می بخشد 
نتایج نشان داد که اثر مستقیم خوش بینی علمی بر 

 ست. این یافتهخودکارآمدی تحصیلی مثبت و معنادار بوده ا
؛ [40] 2با یافته های مطالعات قبلی  مانند سزگین و اردوگان

رود  آریان پور و دنیا ؛[26]بیرامی و پورفرج  ؛[41] 3تان و تان
ی نیبخوشی سازههمسو است. چون  [42]؛ محمد زاده[27]

 ،4ی تئوریکی شناخت اجتماعیهاانیبنی از ریگبهرهعلمی با 
خودکارآمدی اجتماعی آلبرت بندورا، تئوری سرمایه 

ی و همچنین مفهوم جوسازمانو  فرهنگ ،6کلمن 5اجتماعی
         .[43] است گرفتهشکلسلیگمن  7ی اکتسابینیبخوش

لذا همانطور که انتظار می رفت یافته ها نیز نشان می دهد 
که هرچه سطح خوش بینی علمی دانش آموزان باالتر باشد، 

 ح خودکارآمدی تحصیلی آن ها نیز بیشتر است. سط
اثر مستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر انگیزه پیشرفت 
مثبت و معنادار بوده است. این یافته با یافته های مطالعات 

؛ [45] 9؛ زیمرمن[44] 8قبلی همخوان است )پاجارس
؛  [48] 12؛ چنگ و چیو[47] 11؛ نیلسن[46] 10میمی

(. بدین معنی که دانش آموزی که از سطح  [49]اکبرپور
خودکارآمدی باالیی برخوردار است، نسبت به نتایج کار خود 
دیدگاه مثبتی دارد و در نتیجه، سطح خودکارآمدی باال باعث 
افزایش انگیزه ی پیشرفت و برانگیختگی درونی در فرد می 

در تبیین رابطه مثبت و معنادار  [45] گردد. زیمرمن
ی تحصیلی و انگیزه پیشرفت این گونه بیان می خودکارآمد

 خودی هاییتوانای مثبت دانش آموزان درباره باورهاکند که 
دهی یادگیری بر میزان خودکارآمدی ایشان در عملکرد  نظم

سبب بهبود عملکرد تحصیلی  تیدرنهاو  دیافزایمتحصیلی 
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ی هاتیفعالکه  معناستو این به این  شودیمدانش آموزان  
یلی خودانگیخته دانشجویان از میزان باورهای تحص

  .شودیم متأثرخودکارآمدی 
هدف دیگر پژوهش بررسی اثر مستقیم خوش بینی علمی 
بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان بود که یافته ها مبین رابطه 
ی مثبت و معنادار این دو متغیر است. این یافته با مطالعات 

؛ کارن [50] 1پترسون و پارک؛ [9])بهرامی و عباسیان فرد 
( همسو است. [51] 2اکه و نجکو ؛[29]سپهریان آذر ؛ [30]

نشان داد که خوش بینی به  [52]در این زمینه پترسون 
عنوان یک ویژگی روان شناختی با پشتکار و انگیزه پیشرفت 
رابطه مثبت دارد. به این معنی که افراد خوش بین به موفقیت 

رو برای رسیدن به نتیجه، از خود پشتکار  امیدوارترند. از این
نشان می دهند. بنابر نظریه اتکینسون، افراد خوش بین با 
احتمال فاعلی بیشتر در پی دست یابی به نتیجه و موفقیت 
هستند. لذا انگیزه آن ها برای پیشرفت نیز بیشتر است. 

تحت عنوان  یا[، در مطالعه51اکه و نجکو ]همچنین 
  یعاطف یهاتیو قابل یلیتحص زهیانگ ،یعلم ینیبخوش

دانش آموزان در مدارس جامع نشان دادند که در مدرسه 
 زهیگو ان یعاطف یهاتیاز قابل ییکه از سطح باال یآموزاندانش
  .باشدیباال م زیها نآن یعلم ینیببرخوردارند خوش یلیتحص

همچنین آن ها بیان می کنند که تشویق و حمایت از دانش 
آموزان مدرسه باعث می شود که ادراک مثبتی از حالت های 
خوش بینی علمی مدرسه داشته باشند، درنتیجه انگیزه 

 تحصیلی و قابلیت های عاطفی آن ها افزایش می یابد. 
ی علمی دانشنیبخوشپژوهش این بود که  هدف دیگر

کارآمدی تحصیلی اثر غیرمستقیمی بر  خود واسطهبهآموزان 
ها نشان داد که مرور پژوهش .انگیزه پیشرفت تحصیلی دارد

کارآمدی تحصیلی  آموزان روی خودبینی علمی دانشخوش
دانش و  ؛[24]صالحی و همکاران ) گذاردها اثر میآن

 رود آریان پور و دنیا ؛[26]بیرامی و پورفرج  ؛[25] همکاران
کارآمدی تحصیلی روی انگیزه  ( و همچنین خود[25]

آموزان اثرگذار است )بهرامی و عباسیان پیشرفت دانش
. [(30] کارن ؛[29]سپهریان آذر ؛[28]حسینی منش ؛[9]فرد
نتایج این پژوهش نیز نشان  رفتیمکه انتظار  طورهمانلذا 

واسطه خود دانش آموزان به یعلم ینیبخوشداد که 
 فتشریپ زهیبر انگ یمیرمستقیاثر غ یلیتحص یکارآمد

 دارد. یلیتحص
بنابراین نتایج این فرضیه مبین این است که چنانچه  

ی علمی دانش آموزان افزایش یابد لذا خودکارآمدی نیبخوش
برای پیشرفت  هاآنآن انگیزه  تبعبهو  افتهیشیافزا هاآن

                                                           
1 Peterson & Park 
2 Ekeh & Njoku 

 شاننیتو بالعکس. در این زمینه  ابدییمتحصیلی نیز ارتقا 
که با بهبود نگرش دانش  کنندیمبیان  [33]موران و همکاران 

آموزان نسبت به تحصیل و مدرسه، افزایش اعتماد فراگیران 
به معلمان و ایجاد محیط مبتنی بر یادگیری و آموزش، 

همچنین  .ابدییمی علمی دانش آموزان افزایش نیبخوش
والدین و معلمان باید با حمایت اجتماعی از طریق ایجاد 

ز ای اتقویت مثبت هنگام انجام تکلیف، یادگیری مشاهده
 هایهایی برای مقایسهطریق الگوسازی، فراهم کردن فرصت

های کالمی خودکارآمدی دانش آموزان را اجتماعی و ترغیب
ینی علمی و ب. بنابراین با افزایش خوش[53] ارتقا دهند

خودکارآمدی فراگیران دانش آموزان تمایل بیشتری برای 
ها برای پیشرفت و ی آنرشد و پیشرفت دارند و انگیزه

همچنین در بخش  شود.دستیابی به اهداف تحصیل بیشتر می
دیگری از پژوهش، برازش مدل مفهومی پژوهش بررسی شد 
 که نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل مفهومی

 پژوهش از برازش و معناداری کافی برخوردار است.
از جمله محدودیت های پژوهش این است که گروه نمونه 
پژوهش حاضر را دانش آموزان متوسطه دوم تشکیل دادند، 
بنابراین باید در تعمیم نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد. 
درنتیجه پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی مدل مورد 

هش با گروه های سنی مختلف ازجمله دانش آموزان نظر پژو
دیگر مقاطع تحصیلی تکرار گردد. تا نتایج قابلیت تعمیم 
پذیری بیشتری پیدا کند. همچنین بر مبنای یافته ها به 

شود با ایجاد باورهای مدیران و معلمان مدارس پیشنهاد می
گرا، ای مثبتبینانه در خود و گسترش محیط مدرسهخوش
بینی علمی دانش و شاداب، شرایط را برای رشد خوشفعال 

آموزان فراهم کنند. و از این طریق گامی مثبت در جهت 
ارتقای خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش 

 آموزان بردارند.
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