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 چکيده
 وشررد  خودکارآمدی ادراکبین بینی تحصرریلی در راب ه ای خوشهدف پژوهش حاضرر ، ب رسرری ناش واسرر ه
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انتخاب شدند و به  ایتصادفی خوشهری ی دانشجو به روش نمونه 300ها تعداد مشغول به تحصی  بودند که از بین آن
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ب  شررد  خودکارآمدی ادراک های پژوهش ب ازش مناسرر ی دارد ونشرران دادند که مدل با داد  هایافتهاسررتفاد  شرردج 

سازراری  بینیخوش صیلی و  شجویانتح ش ا با  دان ستایم دان ستایم داردج اث  غی م شد  ب  ادراک یخودکارآمد اث  م
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تحصررریلی ب  سرررازراری  بینیخوش و از ط یقتایم و هم به طور غی مسرررتایم سرررتواند هم به طور مشرررد  میادراک
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ش ا ، س ح سازراری دانشجویان شد  هایی همچون خودکارآمدی ادراکوزش و ارتاای توانمندیبه آمتوانند می با دان
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 مقدمه
آورد و نیازهای قاب  توجهی را در جوانان به وجود می ،دوران رذر از دبی ستان به دانش ا 

(ج ب  این 2005 ،2فر ی و ویکنس؛ 2015، 1وو، رارزا و رازمنکنند  باشد )تواند ن  انتغیی ات می

و  3سازراری با دانش ا شوند که اساس، تکالیف تحصیلی، شخصی و اجتماعی متفاوت موجب می

 (ج2017، 4تینتاکوس و راد نت ،یو ،یچاوشآید ) شمار هات آن از مسائ  اصلی دانشجویان بالزام

های محیط پاسخ دهند دهد به خواستهشناختی است که به اف اد اجاز  مییک ف آیند روان 5سازراری

مند است زمانی از سازراری به   ف د(ج 2019، 8؛ وو و لئو2012، 7مورهاوزی؛ 2018، 6یباچم و کاس)

ای سالم ب ق ار کندج محیط اجتماعی درب ری ند  اش راب هط اجتماعییکه بتواند میان خود و مح

)مدرسه یا دانش ا (، محیط کسب و کار و نظای  آن استج ار  ف دی نتواند با خانود ، مح  تحصی  

)احیاکنند ، یوسفی و شود ، ناسازرار قلمداد میکندای م لوب راب ه ب ق ار محیط خود به شیو 

  (ج1396خ مایی، 

، 10سازرارى تحصیلىاند: به چهار بُعد سازراری با دانش ا  اشار  ک د ( 1989) 9 یکیبیک  و س

ها ان یز  ب ای ج آن13ایو دل ست ی موسسه 12عاطفی-، سازراری شخصی11سازراری اجتماعی

یادری ی، انجام اعمالی ب ای ب آورد  ساختن الزامات و نیازهای تحصیلی، داشتن درک واضحی از 

های سازراری و رضایت کلی از محیط تحصیلی را به عنوان مولفهاهداف تحصیلی، پیش فت تحصیلی 

اندج در سازراری اجتماعی، دانشجو با محیط اجتماعی خود راب ه مناس ی ب ق ار تحصیلی مع فی ک د 

های ها، استادان، کارمندان و سای  ر و با همکالسی نحو مناس یف دی خویش را بهروابط بینو ک د  

شناختی و جسمی استج های روانعاطفی شام  جن ه-دج سازراری شخصیدهیسعه مدانشجویی تو

خشم، می  به پ خاش  ی و  احساس تنش و عص انیت در دانش ا ، ف سودری، خست ی، ناتوانی،

عاطفی هستندج -های م بوط به سازراری شخصیتوانایی ماابله با مشکالت دانش اهی نیز از کنش

موزشی و کیفیت درری ی با مسائ  دانش اهی، با تعهد به هدف احساس دانشجو نس ت به موسسه آ

به محیط  ای در راب ه استج رضایت باال از دانش ا  مح  تحصی  با دل ست یبست ی موسسهو دل

بست ی به آن و احتمال بیشت  انص اف از دانش ا ، آموزشی و رضایت پایین از دانش ا  با نداشتن دل

                                                           
1. Wu, Garza, & Guzman 
2. Wickens & Greeff 
3. adjustment to college 
4. Chavoshi, Wintre, Dentakos, & Wright 
5. adjustment 
6. Bachem & Casey 
7. Murhovozi 
8. Wu & Liu 
9. Baker & Siryk 
10. academic adjustment 
11. social adjustment 
12. personal-emotional adjustment 
13. institutional attachment 



 87        جججشد  بینی تحصیلی در راب ه خودکارآمدی ادراکای خوشناش واس ه

ر فته در این  های انجامنتایج حاص  از پژوهشج (2012، 1وه  و ک وسراب ه مث ت دارد )کورتز، پ

دهند یادری ندران با س وح پایین سازراری در ماایسه با یادری ندران با س وح باال زمینه نشان می

 ن،یتبس؛ 1398کار، باق ی چاروک، توحیدی و تج به)ت ی در زمینة تحصی  دارند عملک د ضعیف

و  جنسنکامفورست، هافمن، ؛ 2013، 3ویندرزی، کومن، و وان ؛2018، 2و جانسون نز،یادک-فنیس

تواند منج  به افس دری، احساس تنهایی، کاهش کیفیت زندری فادان سازراری می ج(2012، 4ت لو

( و همچنین منج  به ت ک تحصی ، تمای  به تغیی  رشته و عدم پیش فت 2006، 5)دایسون و رنک

یسی، ئورز کندازی و رکشتعالو  ب  این با عوارض روحی و روانی هم ا  باشد )تحصیلی شود و 

 (ج 2006، 6و چن وانگ؛ 1396

هاى ارائه شد  در زمینه سازرارى ت ین مدل( یکى از مع وف1993) 7تینتومدل در این راستا 

ها، های ف دى دانشجویان مانند تجارب آموزشى ق لى، مهارتاست که ب  اساس آن، چنانچه ویژری

هماهنگ  تحصیلى دانش ا  -و ش ایط آموزشى ان یز  و قصد ورود به رشته تحصیلى، با الزامات

انتظار شود، سازرارى و عملک د تحصیلى ارتااء  قاب اى خوشایند و بود  و منج  به ایجاد تج به

و  9(ج مدل دی  ى که ب اى سازرارى ارائه شد  مدل هیورتادو2007و همکاران،  8یابد )نووی می

های های ف دى که عمدتا شام  پیشینه ف د و همچنین تواناییاست که ویژری( 2007همکاران )

تناسب با ش ایط محیط تحصیلى را به عنوان عام  مؤث  ب  عملک د دانش اهى اوست و علمى پیش

( و هیورتادو و 1993جایی که ب  اساس مدل تینتو )از آن جکنندمیو سازرارى تحصیلى شناسایى 

شود های تحصیلی شناخته میشناختی در محیطعنوان یک ف آیند روان(، سازراری به2007همکاران )

هیجانات  11ارزش-و نظ یه کنت ل (2006) 10آل  ت بندوراشناختی -اجتماعیو ب  اساس نظ یه 

 رفتارهای تعیین در تحصیلی هیجانات و همچنین ها(، باورها و توانایی2006) 12پیش فت پک ان

به عنوان یکی از متغی های  ،شد پژوهش خودکارآمدی ادراک این در دارند، کلیدی ناش تحصیلی

 به عنوان یکی از هیجانات پیش فت ،بینی تحصیلیبندورا و خوششناختی -اجتماعیکلیدی نظ یه 

  جشدندب رسی 

ها، الزامات تحصیلى و ها، ارت اطانواع مختلف سازرارى با دانش ا ، ت ابق با تغیی ات در ناش

                                                           
1. Kurtz, Puher, & Cross 
2. Bastien, Seifen-Adkins, & Johnson 
3. Zee, Koomen, & Van der Veen 
4. Kamphorst, Hofman, Jansen, & Terlouw 
5. Dyson & Renk 
6. Wang & chen 
7. Tinto 
8. Neuville   
9. Hurtado 
10. Bandura 
11. control-value theory 
12. Pekrun 
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سازراری راب ه  انواعاند (ج تحایاات متعدد نشان داد 2001، 1ری د )پ  و ب ی اجتماعى را در ب  می

به عالو  سازرارى با دانش ا ، نتیجه  جرذارندو ب  هم تاثی  متااب  می نی ومندى با یکدی   داشته

هاى ب  اساس پژوهش (ج2003 ،2چندین متغی  م بوط به هم است )مونى، اپستین، رید و نلسون

، بندوراشناختی -اجتماعینظ یه ، ب  ر فته شد  از ىهاى تأثی رذار ب  سازرارموجود، یکى از متغی 

؛ سالم، بیودری و 2010، 4خالدبنى؛ 1390چارى، اردالن و حسین؛ 2008، 3آموناست )خودکارآمدى 

و همکاران،  8؛ ری لی2016، 7کاردی و و لوبو ؛2001، 6و ت ویانو ، اینفانتهسانچز؛ 2011، 5ک وتیو

 در معت   ان یزشی ساختار یک خودکارآمدى(ج 2017، 9یاداک ؛1386نجفى و فوالد چنگ، ؛ 2018

 از بسیاری با مؤث  کنارآمدن ب ای ف د تقابلی به باور اساس و پایه ب  که است ت بیتی شناسیروان

کندازی، ب زر  و شکوهی، ورز کشت نا  از؛ 2018، 10سوف ت و )مول  است زاتنش هایموقعیت

، 11شیائو، پ یناری، سایتو، شوجی، و بنایت ، نا  از1997بندورا )شناختی - یه اجتماعینظ در(ج 1399

وجود دارد و خودکارآمدی به عنوان یک راب ه متااب  عوام  شخصی بین محیط، رفتار و  (2019

س ح صورت به  یخودکارآمدعام  شخصی ناشی کلیدی در تعیین رفتار و تعام  با محیط داردج 

شد  است  فیتع  یمختلف زندر یها هیدر ح هاتیها و مسئولاعتماد ف د به خود در انجام ناش

خودکارآمدی را ب  حسب ادراک ف د از مادار  نیز( 1991) بندورا (ج2019، 12ماریکوتویو و سولیا)

کوشند ب  رویدادهایی که زندری آنان ج اف اد می، تع یف نمود  استکنت لی  که ب  زندری خود دارد

توانند هایی که آنان میبا اعمال نفوذ در موقعیت دهند، اعمال کنت ل نمایندجرا تحت تاثی  ق ار می

ی م لوب را تحاق بخشید  و از نتایج نام لوب توانند آیند ماداری کنت ل داشته باشند، بهت  می

(ج در حایات، 1393پور، ممانعت به عم  آورند )اع ابیان، خداپناهی، حیدری و صالح صدق

یابی به عملک د تحصیلی بهت  ابع چالشی و دستکنت لی، کنت ل من-خودکارآمدی باال با خود

ری ی و ح  مسئله (، مدی یت احساسات منفی، استفاد  از مهارت تصمیم2013، 13)کومارجو و ندل 

 ج(2001، 14ریزی کارآمدت  و تعیین اهداف باالت  ارت اط دارد )چیم ز، هیو، الیتز و رارسیاموث ، ب نامه

باشد )فیدا، لشین   و کنند  داشته های محی ی ناش محافظتت ستواند در ب اب  اسخودکارآمدی می

                                                           
1. Paul & Brier 
2. Mooney, Epstein, Reid, & Nelson 
3. Amoon 
4. Banikhaled 
5. Sallem, Beaudry, & Croteau 
6. Sanchez, Infante, & Troyano 
7. Cordeiro & Lobo 
8. Girelli 
9. Yadak 
10. Muller & Seufert 
11. Schiavo, Prinari, Saito, Shoji, & Benight 
12. Maricuțoiu & Sulea 
13. Komarraju & Nadler 
14. Chemers, Hu, Litze, & Garcia 
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 ،کندکه ف د در مواجهه با تکالیف مختلف انتخاب می را ( و حتی کیفیت راه  دهایی2018 ،1لیت 

 معنی به شد ب  این اساس، خودکارآمدی ادراک .(2018، 2ساردرنا، لی و کیوزیتعیین کند )

است  شناختیساز  روان یک رونارون، تکالیف زمینه شد  درادراک توانایی دربارة ف د هایقضاوت

ج ب داشت انسان از کارآمدی خود (1977)بندورا،   است رفتاری و عاطفی شناختی، عناص  واجد که

ورز کندازی، رذارد )کشتتأثی  می ویب  ال وهای فک ی، ان یزش، عملک د و ب ان یخت ی هیجانی 

دانند، تفک  و احساساتی دارند که ها نشان داد  است اف ادی که خود را کارآمد می(ج پژوهش1397

 خودکارآمدی ،در واقعبینند، متفاوت استج از تفک  و احساسات اف ادی که خود را ناتوان می

 خودکارآمدی که اف ادی از دسته آن که طوری به کنند؛می ب رسی را موانع اف اد چ ونه کندمی مشخص

 مشکالت ب اب  در و ب داشته پشتکار و خودمدی یتی هایمهارت به ود وسیلة به موانع را دارند، باالیی

، 3مولتون و ب اون و لنت)( و در نتیجه سازراری بیشت ی دارند 2001کنند )بندورا، می ایستادری

 (ج1991

صیلی و شخصی پژوهشی در راب ه با سازراری حاکی از ارت اط آن با متغی های تح هم ور پیشین

؛ 1390چاری، اردالن و حسین؛ 2008آمون، با خودکارآمدی )ه ارت اط سازراری بسیاری اسرت؛ از جمل

 ،(1386نجفی و فوالدچنگ،  ؛2001سانچز و همکاران،  ؛2011سالم و همکاران، ؛ 2010خالد، بنی

(ج در 2010، 4یازدیان و تویستحصیلی )( و ان یزش 1390زاد ، پور و حسن، قاسمزاهدبابالنامید )

ویان، نتایج تأثی  خودکارآمدی ب  سازراری دانشج در مورد( 1999) 5م العه هی وس، وادا و واتاناب

ر دتوانایی قضاوت م تنی ب  اطالعات هدف، پایداری  ،خودکارآمدی مایاسزی نشان داد که سه 

 های اساسی الزم ب ای سازراری تحصیلی هستندجفعالیت و خودان  اقی در روابط انسانی، قابلیت

( نشان داد که باور ضعیف به خودکارآمدی موجب 2000) 6اوناال، استاتین و نورمیپژوهش  هاییافته

ر ددج ف دی میو بین ف دیدر مدرسه و باعث مشکالت رفتاری درون نداشتن سازراری

آموزان از صورت غی مستایم ب  کیفیت ارزیابی دانشصورت مستایم و هم بهخودکارآمدی هم به

آموزانی که با اطمینان از رذاردج دانشهای تحصیلی و سازراری در محیط مدرسه تاثی  میفعالیت

سازرارت  داری بهت  و شوند، به طور معنیشان در انجام تکالیف محوله وارد محیط آموزشی میتوانایی

(ج نتایج پژوهش سی جانی 2006، 7؛ لین2001کنند )چیم ز و همکاران، آموزان دی   عم  میاز دانش

( نشان داد که بین خودکارآمدی و سازراری راب ه 1392نژاد )م ه ی( و طوالبی، صمدی و 1386)

                                                           
1. Fida, Laschinger, & Leiter 
2. Sardegna, Lee, & Kusey 
3. Multon, Brown, & Lent 
4. Toews & Yazedian 
5. Hirose, Wada, & Watanabe 
6. Aunola, Stattin, & Nurmi 
7. Lin 
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 بین که رسیدند نتیجه این ( به1392شع انی) و ف داری وجود داردج سلیمانیمث ت و معنی

همچنین م ابق با نتایج  داردج وجود مث ت راب ه تحصیلی سازراری با پیش فت و ان یز  خودکارآمدی

داری با سازراری تحصیلی در ارت اط بود  و به عنوان یکی از خودکارآمدی به طور معنیها پژوهش

شود )دینیا، میبینی کنند  رفتارها و از جمله سازراری در محیط آموزشی م  ح ت ین عوام  پیشمهم

نیک، منصوریف ، لیث و ؛ نا  از تمنایی2007، 2زیچووسکی؛ 2009، 1و پاتونو ی ، کمنتککالریسا، 

 (ج2012،  3یوسلیزا ؛1391

( 2006ارزش هیجانات پیش فت پک ان )-( و نظ یه کنت ل1985) 4ی  و کارورب  م نای مدل شی

ک ور، رینالدس و  ؛1986، 5و شولمن سلی من ؛1396پور، های پژوهشی )اب اهیمو متناسب با یافته

 تحصیلیبینی ( خوش1385؛ نوری، 1393ییالق و ش یفی، وند، شهنینورالدین مح ی ؛1994، 6ی شی

 یجمله باورها از 7بینیخوشتواند ب  سازراری موث  باشدج عنوان یکی از هیجانات پیش فت، میبه نیز

مث ت،  یاز باورها ی یعنوان متغدارد و به یف د در پ یرا ب ا یم لوب یامدهایمث ت در ف د است که پ

بینی یا تفک  ج خوش(1399 ، زادب یمانی، دنیوی و تای) دارددر رفتار و ک دار ف د  ی یچشم  ی یتأث

، انتظارند قاب ری ى که در آن معموالً پیامدهاى مث ت جهتک یبه  عنوان متغی ی نوظهور،به مث ت

 (ج اف اد1399نا  از ک ی ی، قاسمی، زارعی زوارکی و ریوندی، ؛ 2015، 8وو و شیو) اشار  دارد

دهند )نوری و نشان می کمت ی اض  اب یا افس دری هاینشانه و روانی بهت  سازراری بینخوش

رسند )ب جیس، حکیم جوادى، میشان ( و اطمینان کام  دارند که به اهداف آیند 1388، ریابیساای

 از جمعی تحصیلی، بینیخوش (ج2009، 9کوین ؛1392زاد ، خانطاه ، غالمعلى لواسانى و حسرین

 تحصیلی پیش فت به رسیدن منظور به محیط یادری ی درونی هایظ فیت و هاقوت با م ت ط باورهای

این باورها  ج(1399به امی و امی ی،  نا  از؛ 2013، 10ورم و میش  بانک ، موران،ر اسچنن) است

 در آیند  اطمینان به (ج2010، 11)ب د، هوی و هوی استم تنی ب  کارآمدی، تأکید تحصیلی و اعتماد 

را شناختی سازراری روان در نتیجه و شودمی هاآنبین باعث ایجاد احساس مث ت در اف اد خوش

 (ج چنین اف ادی حتی ار  با مشکالت و رخدادهای فشارزای1994ک ور و همکاران، ) دهدافزایش می

هستند که با تالش بین بود  و ب  این باور جا که نس ت به آیند  خوشزندری هم مواجه شوند از آن

بین نیازهای شخصی و الزامات محی ی توانند توانند مشکالت را ح  کنند، به راحتی میخود می

                                                           
1. Deneia, Clarissa, Kennethm, Carrie, & Pattono 
2. Zychowski 
3. Yusliza 
4. Scheier & Carver 
5. Seligman & Schulman 
6. Carver, Reynolds, & Scheier 
7. optimism 
8. Wu & Sheu 
9. Kevin 
10. Tschannen-Moran, Bankole, Mitchell, & Moore 
11. Beard, Hoy, & Hoy 
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ج  نم تواند به سازراریین مساله می( و ا2009، 1بابی)رابین و خویش هماهن ی و تعادل ایجاد کنند 

(، تتزن  1395) یمانیو سل ی(، صف 1396) انیو حافظ یپوررضو یهاپژوهش جینتا نیهمچنشودج 

اف اد  ینیبنشان دادند داشتن تفک ات مث ت و خوش (2018) 3 یو سو کاناتیک و  (2018) 2و بک 

سالمت  از همچنین بینخوش اف ادج دارد  یتحص ةنیعملک د بهت  در زم اب یدارارت اط مث ت و معنا

فانگ،  پژوهشنتایج  همچنینج بیشت ی داشتند رضایت زندری از و بودند ب خوردار بهت ی عمومی

ب  افزایش  عالو نشان داد که با به ود کیفیت محیط آموزشی  (2018) 4، می، چای و فانژانگ

 بینیخوش ناش هایافتهاین ج یابدها نیز افزایش میبینی در اف اد، سازراری شغلی و ان یزش آنخوش

  (ج1396پور، کند )اب اهیممی تأیید سازراری در را

 با ( نشان داد که دانشجویان2002) 5ورورت، اورت و زی  گ پژوهش هایب  این، یافتهافزون 

 از ان یزچالش مسائ  ح  مؤث ی در و کافی تالش تحصیلی خود، هایفعالیت در باال خودکارآمدی

 دارند؛ همچنین، بسیاری پایداری رو پیش هایچالش و موانع با ههدر مواج و دهندمی نشان خود

 ایجاد و تحصیلی کنت ل ادراک افزایش باعث شناختی،روان س مایهافزایش  با اف اد بینیخوش ظ فیت

 کوشند،می بیشت  خود تحصیلی هایفعالیت در بناب این،د؛ شومی آنان در موفایت از مث ت اسنادهای

 مشارکت که دهندمی نشان م العات جدارند را تحصیلی موفایت انتظار و کنندمی استا ال هاچالش از

 پیش هایف صت از و استفاد  دانش اهی محیط با سازراری و تحصیلی هایدر ب نامه دانشجویان فعال

 طور مستا به کندمی کمک هاآن به که است ایر ایانهواقع و پذی انع اف بینیخوش مستلزم رو،

وند و همکاران، نورالدینباشند )مح ی  پذی ا تغیی ات را و کنند استا ال هاچالش از کنند، فعالیت

تأثی  رذاشته  تفک   توجه و ف ایندهای روی ب  توانندمی باورهای خودکارآمدی عالو  ب  این، ج(1393

 خودکارآمدی مچنینج ه(1989 ،6وود بندورا و) ندشو و موجب افزایش اعتماد و کاهش خودت دیدی

 ب خوردو  بهت  سازراری بهت ، جسمانی وضعیت بینی،خوش تندرستی، باال، نفساعتماد به با باال

(ج فلتز، ش ت و 2010، 7و آرنولد ، موریسوندارد )پ ایس راب ه بح انی هایموقعیت با مناسب

 تعام  معلم ابعاد بین ایواس ه ناش تواندمی خودکارآمدی که ک دند ( رزارش2015) 8سالیوان

پژوهش اسالمی، آزادی،  نتایج باشدج داشته بینیخوش و معلم انتظارات همچنین و آموزدانش

 بینیخوش و خودکارآمدی بین معناداری مث ت روابط که داد نشان (1396) زندی و عمادالدینغ ایاق

                                                           
1. Rubin & Babbie 
2. Tetzner & Becker 
3. Kirikkanat & Soyer 
4. Fang, Zhang, Mei, Chai, & Fan 
5. Vrugt, Oort, & Zeeberg 
6. Bandura & Wood 
7. Price, Morrison, & Arnold 
8. Feltz, Short, & Sullivan 
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( نشان داد  است که 2007) 1دماساکارداردج نتایج پژوهش  وجود ورزشی پیش فت با ان یز 

 راب ه اف اد سالمت و عملک د با صورت پایداریبه اجتماعی حمایت و بینیخوش خودکارآمدی،

 دجندار

های زیادی انجام شد  که در مورد راب ه بین خودکارآمدی و پیامدهای آن پژوهش با وجودی

اندج در این زمینه پژوهش های احتمالی این راب ه پ داختههای کمی به ب رسی واس هاست، اما پژوهش

ای حمایت اجتماعی در راب ه بین خودکارآمدی و ناش واس ه( به ب رسی 2018) 2کانگ و چو

ر ی ( ناش واس ه2015) 3سازراری با زندری دانشجویی پ داخته استج در پژوهش کیم و چان

در پژوهش اوزیلماز، اردوغان و افس دری و پ خاش  ی مورد توجه ق ار ر فته استج 

ه بین خودکارآمدی و پیامدهای شغلی مورد ای اعتماد در راب ( ناش واس ه2018) 4کارامینورالری

 اث رذار استج دانشجویانب  سازراری  شد همچنین خودکارآمدی ادراکب رسی ق ار ر فته استج 

 ظ یهنه با توجه ب همچنان که بیان شد پژوهش حاض  ب  م نای این متون پژوهشی شک  ر فته و

(، مدل 2006پیش فت پک ان ) ارزش هیجانات-(، نظ یه کنت ل1997اجتماعی بندورا )-شناخت

شد  به دراکخودکارآمدی ا ،(2007( و مدل هیورتادو و همکاران )1985) کاروری  و پژوهشی شی

لحاظ شد  استج  تبه عنوان یکی از هیجانات پیش ف بینی تحصیلیو خوش یک متغی  ف دیعنوان 

شد  دراکخودکارآمدی ابین  هراب  ب رسیمدل مفهومی با هدف  هحاض  با ارائ وهشپژ ،ب  این اساس

مدل مفهومی  1ج در شک  انجام شد  استبینی تحصیلی ر ی خوشبا واس ه با دانش ا و سازراری 

  استجپژوهش آورد  شد  

 

 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل

  

                                                           
1. Karademas  
2. Kang & Cho 
3. Kim & Chun 
4. Ozyilmaz, Erdogan, & Karaeminogullari 
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 حاض  ع ارتند از: پژوهش هایف ضیه

 جدارد اث  با دانش ا  سازراری ب  مث ت صورتشد  بهخودکارآمدی ادراک ج1

 داردج اث  بینی تحصیلیصورت مث ت ب  خوشبهشد  خودکارآمدی ادراکج 2

 ، ناشا دانش ا ب سازراری و شد خودکارآمدی ادراک ی بینراب ه تحصیلی در بینیخوشج 3

 جدارد ایواس ه

 

 پژوهشروش 
 ،تارییابی معادالت سراخاین پژوهش از نوع هم ست ی است که در آن با استفاد  از روش مدل

 جروابط بین متغی های مدل پیشنهادی ب رسی شد

 
 کنندگان پژوهششرکت

 انیدانش ا  ف هن  یهاسیکارشناسی پ د دور  انیدانشجو یهیپژوهش شام  کل یجامعه آمار

 کنندران بهج ش کتبودند  یمشغول به تحص 1397-98 یلیاول سال تحص سالمیفارس بود که در ن

بود که ابتدا به  ای انتخاب شدندج روش کار به این صورتری ی تصادفی خوشهوسیله روش نمونه

رجایی واحد  پ دیس )پ دیس شهید دوهای دانش ا  ف هن یان فارس، پ دیسبین  صورت تصادفی از

باهن  واحد خواه ان( انتخاب ر دید؛ سپس در ه  پ دیس نیز سه کالس  ب ادران و پ دیس شهید

رشته آموزش ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب و تمام اعضای کالس به عنوان نمونه ب رسی شدند 

به صورت ف دی پاسخ دادندج ها نامهپ سشدانشجو( به  305ها )در مجموع و تمام دانشجویان کالس

کنندران پژوهش م نی ب  انتخاب تعداد ش کت (،2016) 1کالین مالک به وجهت با تعداد این انتخاب

معیار ورود به پژوهش رضایت ر فتج  صورت مدل، پارامت های تعداد ب اب  20تا  10ب  اساس 

ها نیز رفته بودج به آزمودنی نامهپ سشدانشجو و استاد و معیار خ وج از پژوهش نیز ناقص بودن 

خانوادری و به صورت ها ص فاً جهت انجام کار پژوهشی بود  و بدون نام و نامهای آنشد که پاسخ

ناقص  نامهپ سش 5ها، تعداد نامهپ سشآوری مانندج پس از جمعمح مانه در نزد پژوهش   باقی می

عنوان نمونه ( بهزن 200، م د 100) دانشجومعلم 300در مجموع، و مخدوش کنار رذاشته شدج 

 پژوهش ش کت داشتندج این آماری در
 

 پژوهش يابزارها

 جاستفاد  شد ی زی  بوط به متغی ها از ابزارهامآوری اطالعات در پژوهش حاض  ب ای جمع

                                                           
1. Kline 
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به منظور ب رسی  (2001) 2توسط موریس 1خودکارآمدی نامهپ سشخودکارآمدي:  نامهپرسش

رویه است و سه حوز  خودکارآمدی تحصیلی،  24خودکارآمدی ف اهم ر دیدج این ابزار شام  ابعاد 

ها ب  اساس مایاس رویه استج پاسخ 8سنجد که ه  بعد شام  اجتماعی و عاطفی )هیجانی( را می

های پژوهش شوندج یافتهزیاد( ارزیابی می)خیلی 5کم( تا )خیلی 1ای از نوع لیک ت از درجه 5

مایاس و یک نم   کلی است و ض یب پایایی زی دارای سه  نامهپ سش( نشان داد که 2002ریس )مو

در پژوهشی که در ای ان توسط  به دست آمدج 88/0ای ک ون اخ نیز به روش آلف نامهپ سشک  

را تأیید ک د و ض یب  نامهپ سش( انجام شد، نتایج تحلی  عاملی سه مؤلفه 1388طهماسیان و اناری )

( نیز 1394در پژوهش نیکنام و جوکار ) به دست آمدج 87/0ی ک  مایاس نیز آلفای ک ون اخ ب ا

های ه  عام  با نم   ک  آن عام  و نیز روش تحلی  عاملی هم ست ی رویهمحاس ه روایی از ط یق 

خودکارآمدی اجتماعی، اح از ر دید؛ همچنین ض ایب آلفای ک ون اخ ب ای خودکارآمدی تحصیلی، 

بودند )نیکنام  80/0و  74/0، 68/0، 78/0خودکارآمدی هیجانی و خودکارآمدی ک  به ت تیب ب اب  با 

ش تحلی  عاملی تأییدی و ب ای از رو ،(ج در پژوهش حاض  به منظور اح از روایی1394، جوکارو 

این  22ی  نشان داد که رویه ج نتایج این تحلوش آلفای ک ون اخ استفاد  شداز ر ،س ه پایاییمحا

است و ب  روی عام  م بوطه بار ضعیفی را نشان داد و با  30/0دارای بار عاملی کمت  از  نامهپ سش

 نامهپ سشعاملی  3ها به خوبی، ساختار نظ  هماهنگ نیستج با این حال، سای  رویهدساختار عاملی م

 نامهپ سشکنندج در مجموع، نتایج تحلی  عام  تأییدی بیان   آن است که خودکارآمدی را تأیید می

تأیید  نامهپ سشعاملی یادشد   3ای م لوبی ب خوردار است و ساختار خودکارآمدی از روایی ساز 

، df/2χ ،91/0=GFI ،89/0=AGFI=31/2های ب ازندری مدل یادشد  )ج افزون ب  این، شاخصشودمی

92/0=NFI ،94/0=TLI ،90/0=CFI ،07/0=RMSEA ،11/0=PCLOSE داللت ب  ب ازش م لوب )

ها داردج در پژوهش حاض  به منظور ب رسی پایایی از روش مدل تأییدی مایاس خودکارآمدی با داد 

، 85/0 رویه( 24ها )آلفای ک ون اخ استفاد  شدج نتایج نشان داد که مادار این ض یب ب ای ک  رویه

است که بیان    79/0و ب ای مؤلفه هیجانی  79/0، ب ای مؤلفه اجتماعی 74/0ب ای مؤلفه تحصیلی 

 استج نامهپ سشپایایی م لوب 

بینى خوش نامهپ سشبینى تحصیلى از ب اى سنجش خوش بينی تحصيلی:خوش نامهپرسش

رویه ساخته شد ، استفاد   28( با 2013موران و همکاران )ر که توسط اسچنن 3آموزدانش تحصیلی

آموزان رویه(، اعتماد دانش 8آموزان )مایاس تأکید تحصیلى دانشزی داراى سه  نامهپ سششدج این 

رذارى ب  رویه( با نم   10آموزان نس ت به مدرسره )رویه( و احساس هویت دانش 10به معلمان )

ال ته  ( استج5زیاد: ، خیلى4، زیاد: 3، متوسط: 2، کم: 1کم: )خیلى اى لیک تدرجه 5اساس مایاس 

                                                           
1. Self-efficacy Questionnaire 
2. Muris 
3. Student Academic Optimism Questionnaire 
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موران و همکاران -به صورت معکوس استج اسچنن 28، و 23، 17های رویهرذاری شیو  نم  

، 93/0بره ت تیب را ها مایاسزی لوبى را رزارش ک د  و پایایى مایاس روایى م این ( ب اى 2013)

( پایایى ه  یک از 1393ایی )آوردندج م ادى، واعظی، ف زانه و می زبه دست  97/0و  96/0

در پژوهش اندج رزارش ک د  92/0و ب اى ک  ابزار  89/0، 86/0، 91/0ها را به ت تیب ب اب  مایاسزی 

های ب ازش شد و شاخص دییتأو  از تحلی  عاملی تأییدی ب رسیبا استفاد   نامهپ سشحاض  روایی 

( حاکی از آن بود که مدل از ب ازش م لوب ب خوردار 2016) کالینآمد  با توجه به مالک  دستبه

، df/2χ ،91/0=GFI ،92/0=AGFI ،91/0=TLI ،91/0=CFI ،03/0=RMSEA=50/1)است 

13/0=PCLOSE).  همچنین جهت تعیین پایایی از روش آلفای ک ون اخ استفاد  شد که ض ایب ب ای

آموزان به معلمان و اعتماد دانشآموزان، مایاس تاکید تحصیلی دانشزی ه و ب ای س 91/0ک  ابزار 

به دسرت آمد که حاکی  88/0و  90/0، 89/0 ه به ت تیببه مدرسآموزان نس ت احساس هویت دانش

 بودج نامهپ سشاز پایایی م لوب 

سازراری  نامهپ سش( 1986ک ) ییبیک  و س :دانشگاهسازگاري دانشجويان با  نامهپرسش

راری (، سازرویه 24مایاس سازراری تحصیلی )زی و چهار  رویه 67را با  1دانشجویان با دانش ا 

ط احی  (رویه 8) ( و دل ست ی به مؤسسه/ دانش ا رویه 15هیجانی ) (، سازراریرویه 20اجتماعی )

)اصالً دربارة من ای لیک ت درجه 7کنند  با استفاد  از مایاس نامه مشارکتدر این پ سش جک دند

ها (، میزان توافق خود را با ه  یک از رویه7کند=تا کامالً دربارة من صدق می 1کند=صدق نمی

دهندة سازراری بیشت  استج در ب رسی بیک  و شود، نشان؛ ه  چه نم   بیشت  میدهدنشان می

 بودج میکائیلی 80/0و نم   ک  بیشت  از  هازی مایاسض یب آلفای ک ون اخ همة  (1986) ک ییس

نامه را به فارسی ت جمه و سپس روایی و پایایی آن را در بین دانشجویان دانش ا  سش( پ 1389منیع )

ب اساس آلفای و پایایی آن  استدارای روایی م لوب پ سشنامه که و نشان داد ارومیه ب رسی ک د 

در پژوهش  بودج 84/0 پایایی ک  ( نیز1395نژاد )به دست آمدج در پژوهش عزیزی 78/0 نیز ک ون اخ

های ب ازش شد و شاخص دییتأو  نامه با استفاد  از تحلی  عاملی تأییدی ب رسیحاض  روایی پ سش

، df/2χ ،90/0=GFI ،87/0=AGFI ،91/0=NFI ،93/0=TLI ،95/0=CFI=18/2)آمد   دستبه

06/0=RMSEA ،08/0=PCLOSE ) داللت ب  ب ازش م لوب مدل ( 2016) کالینبا توجه به مالک

همچنین جهت تعیین پایایی از روش ج داشتنامه سازراری دانشجویان با دانش ا  پ سشتأییدی 

سازراری مایاس زی  چهارو ب ای  89/0آلفای ک ون اخ استفاد  شد که ض ایب ب ای ک  ابزار 

 ،89/0به ت تیب  دل ست ی به مؤسسه/ دانش ا سازراری اجتماعی و سازراری عاطفی و ، تحصیلی

 نامه بودجبه دسرت آمد که حاکی از پایایی م لوب پ سش 85/0و  86/0 ،87/0

                                                           
1. Student Adjustment to College Questionnaire (SACQ) 
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 هايافته
های تهیاف اول قسمت استج در شد  ارائه قسمت دو در هاداد  تحلی  و تجزیه از حاص  نتایج

 ر قسمتاستج د شد  آورد  کشیدری و کجی هایشاخص هم ا  معیار( به انح اف توصیفی )میان ین،

افزار ز ن ما استفاد  با ساختاری معادالت یابیمدل تحلی  از حاص  نتایج و هم ست ی مات یس دوم

AMOS  از  در پژوهش حاض ، پیشاستج  آمد  مسی  نمودار نیز ادامه در و شد  ( آورد 24)نسخه

یابی معادالت های زی بنایی مدلهای این پژوهش مف وضهکه داد و ب ای اطمینان از اینها تحلی  داد 

خ ی د ، ن مال بودن و همهای رمشصلی شام  داد کنند، چند مف وضه اساختاری را ب آورد می

 جشدندب رسی  چندرانه

های کاملی از ر و  ار چه در پژوهش حاض  تالش شد تا داد  رفته: تهاي از دسالف( داده

های از دست رفته وجود داشت که ها ب خی داد آوری ر دد، با این حال در فای  داد نمونه جمع

 ن شدج ها میان ین ماادی  متغی ها جای زیب ای آن

در ب نامة  Exploreب ای ب رسی موارد پ ت در پژوهش حاض  از دستور  پرت: هايدادهب( 

SPSS ز اپ ت در متغی های پژوهش حاض  نشان داد که در هیچ یک  هایداد نتایج ب رسی  جشد

یابی دلپ ت وجود ندارد؛ بناب این، از این جهت مشکلی ب ای تحلی  م هایداد متغی های پژوهش 

 معادالت ساختاری وجود نداردج 

 توزیع بودن ن مال مف وضه ب رسی جهتج( بررسی نرمال بودن توزيع متغيرهاي مشاهده شده: 

تا  -1بین  آمار  دو این مادار که زمانیج ک د استفاد  کشیدری و کجی هایشاخص از توانمی هانم  

 توزیع دارای پژوهش متغی های 1جدول  به توجه با (ج2001، 1ی نب)ن مال است  + باشد، توزیع1

خ ی چندرانه در پژوهش حاض  هماستج  بالمانع ساختاری معادالت از استفاد  هستند؛ بناب این ن مال

ج نتایج نشان داد که شد ب رسی 3و عام  تورم واریانس 2از آمار  تحم بین با استفاد  متغی های پیش

خ ی دهند  عدم وجود همهستند و نشان 10/0دست آمد  ب ای متغی ها باالی های تحم  بهارزش

ت  از دست آمد  ب ای متغی ها کوچکچندرانه متغی هاست و همچنین مادار عام  تورم واریانس به

 هم ست ی مات یس اینکه به با توجهخ ی چندرانه بین متغی هاستج دهند  عدم همبودند که نشان 10

 2جدول  در شد  ب رسی هم ست ی متغی های مات یس است، عّلی هایمدل تحلی  و تجزیه م نای

 استج شد  آورد 

 
 

 

                                                           
1. Byrne 
2. tolerance 
3. Variance Inflation Factor (VIF) 
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 های توصیفی متغی های پژوهششاخص -1جدول 

 کشیدری کجی انح اف معیار میان ین متغی 

 45/0 16/0 14/13 74/33 با دانش ا سازراری 

 25/0 08/0 4/4 63/10 سازراری تحصیلی

 16/0 05/0 43/3 91/8 سازراری اجتماعی

 27/0 04/0 11/3 22/7 سازراری هیجانی

 33/0 07/0 2/2 98/6 دل ست ی به دانش ا 

 35/0 14/0 71/5 7/15 خودکارآمدی تحصیلی

 01/0 08/0 94/6 08/18 خودکارآمدی اجتماعی

 13/0 19/0 2/6 93/13 خودکارآمدی عاطفی 

 47/0 16/0 3/16 71/47 خودکارآمدی ک 

 42/0 04/0 17/3 33/7 تاکید تحصیلی

 29/0 07/0 01/3 95/6 اعتماد به معلمان

 32/0 01/0 38/2 91/5 احساس هویت به مدرسه 

 32/0 15/0 17/9 19/20 بینی تحصیلی ک خوش
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 پژوهش متغی های یهم ست  مات یسج 2 جدول

 
01/0 > **p 

 

های خودکارآمدی تحصیلی، هم ست ی مث ت شود مؤلفهمالحظه می 2رونه که در جدول  همان

بینی تحصیلی و این بین خوش دارندج عالو  ب  با دانش ا بینی و سازراری داری با خوشو معنا

روابط مف وض بین  ،داری وجود داردج ب  این اساسنیز هم ست ی مث ت و معنا با دانش ا ی سازرار

قاب   2یابی معادالت ساختاری مورد ب رسی ق ار ر فت که در شک  متغی ها با استفاد  از مدل

  استجمشاهد  

 

 پژوهش. مدل نهايی 2شکل 
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متغی های خودکارآمدی ادراک شد  و در مجموع ، شودمیمالحظه  2که در شک  رونه  همان

 در جکنندیم نییرا ت  دانشجویان با دانش ا سازراری  انسیاز وار درصد 36ی تحصیلی بینخوش

شد  با سازراری با دانش ا  و شود که خودکارآمدی ادراکنیز مالحظه می ساختاری مدل با ارت اط

بینی تحصیلی با سازراری با ج عالو  ب  این، خوشمعناداری داردبینی تحصیلی راب ه مث ت و خوش

 داری داردج دانش ا  راب ه مث ت و معنا

ض ایب استاندارد م بوط به اث ات مستایم، غی مستایم و ک  متغی های پژوهش ارائه  3ل جدودر 

که  استفاد  شداست اپ ارى مسی  غی مستایم از دستور بوتب اى ب آورد و تعیین معناد جشد  است

 ینیباى خوشدارى ناش واس هو این حاکی از معنی استمسی  غی مستایم مدل معنادار  نشان داد

 استج با دانش ا  یشد  و سازرارادراک یتحصیلی در ارت اط بین خودکارآمد

 
 ک  متغی های مدل پژوهشو  غی مستایم، ج اث های مستایم3جدول 

 اث  ک  اث  غی مستایم اث  مستایم مسی 
β p β p β p 

شد  به از خودکارآمدی ادراک

 بینی تحصیلیخوش
54/0 001/0 --- --- 54/0 001/0 

بینی تحصیلی به از خوش

 دانش ا  باسازراری 
42/0 001/0 --- --- 42/0 001/0 

شد  به از خودکارآمدی ادراک

 دانش ا  باسازراری 
27/0 001/0 22/0 002/0 49/0 002/0 

 

 تأییدهاى پژوهش ، همه ف ضیه3با توجه به اطالعات مندرج در مدل آزمون شد  و جدول 

اث   ض ایبدهد به هم ا  ض ایب مسی  در نمودار نشان می 3که نتایج جدول  رونههمان  جشدند

با و ب  سازراری  (p ،54/0=β<  001/0) تحصیلی بینیخوش  شد  بخودکارآمدی ادراکمستایم  

بینی مسی  خوشض یب دار است و ( به صورت مث ت و معنیp، 27/0=β<  001/0) دانش ا 

دار استج به صورت مث ت و معنی ( نیزp ،42/0=β<  001/0) با دانش ا سازراری  هتحصیلی ب

بینی تحصیلی، اث  شد  به واس ة خوشهمچنین، دی   نتایج حاکی از آن بود که خودکارآمدی ادراک

با ( ب  سازراری 29/0و حد باالی  13/0با حد پایین  ،p، 22/0=β<  002/0)دار غی مستایم و معنی

شد  توان بیان نمود خودکارآمدی ادراکداردج در مجموع، با توجه به نتایج جداول و مدل می دانش ا 

داردج در ارت اط  اث  با دانش ا ب  سازراری بینی تحصیلی ی خوشطور مستایم و هم به واس ههم به

ج شاخص است 58/0 ب اب  (dF/2Xهای ب ازش، نس ت مجذور خی به درجه آزادی )با شاخص

دهد که به معنی توان مدل در فاصله ر فتن از یک مدل را نشان می 45/0باالت  از ( TLI)ای ت  ی

شاخص ب ازش  .استاالل و نزدیک شدن به مدل اش اع شد  ب  اساس معیارهای تع یف شد  است
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 جدهدرا نشان می 028/0 مادار (RMSEAدی  ، یعنی ریشة میان ین مجذور خ ای تا یب ) عمد 

( و شاخص نیکویی ب ازش NFI(، شاخص استاندارد شد  ب ازش )GFIنیکویی ب ازش )اخص ش

به دست  41/0نیز  PCLOSEمادار  بودند و 97/0و  95/0، 93/0 ب اب به ت تیب  (AGFI)یافته تعدی 

 هستندجها بیان   ب ازش م لوب مدل که این شاخص آمد

 

 گيريبحث و نتيجه
خودکارآمدی بین بینی تحصیلی در راب ه ای خوشپژوهش حاض  با هدف تعیین ناش واس ه

های تینتو ج بدین منظور با توجه به پیشینة پژوهشی و مدلشدانجام  با دانش ا سازراری  وشد  ادراک

-بندورا و نظ یه کنت لشناختی -اجتماعی( و ب  اساس نظ یه 2007(، هیورتادو و همکاران )1993)

یابی معادالت (، یک مدل مفهومی پیشنهاد و با استفاد  از مدل2006ارزش هیجانات پیش فت پک ان )

ری ی و ض ایب ساختاری ب رسی شدج در ارت اط ج نتایج در دو بخش مدل انداز شدساختاری آزمون 

سازراری  شد  ب با مدل ساختاری و در ارت اط با ف ضیة اول نتایج نشان داد که خودکارآمدی ادراک

های مدل، (2006) بندوراشناختی -اجتماعیکلی نظ یه  بینیبا پیش اث  مث ت داردج این یافته با دانش ا 

 انجام شد  توسطهای پژوهشبا و همچنین  (2007) ( و هیورتادو و همکاران1993نظ ی تینتو )

؛ نجفى و (2001) ؛ سانچز و همکاران(1390) چارىاردالن و حسین؛ (1991و همکاران ) مولتون

 هی وس و همکاران ؛(2008) ؛ آمون(2011) و همکاران ؛ سالم(2010) خالد؛ بنى(1386) نگفوالد چ

؛ (1386) ؛ سی جانی(2006) ؛ لین(2001) چیم ز و همکاران ؛(2000) ؛ اوناال و همکاران(1999)

 دینیا و همکاران ؛(2007) زیچووسکی؛ (1392) ف  و شع انی؛ سلیمانی(1392) طوالبی و همکاران

که  (2016) ؛ کاردی و و لوبو(2018) ؛ ری لی و همکاران(2017) ؛ یاداک(2012) ؛ یوسلیزا(2009)

 خوانی داردجهمو دی   انواع سازراری هستند،  با دانش ا مؤید تأثی  خودکارآمدی ب  سازراری 

بندورا نشأت ر فته شناختی -اجتماعیخودکارآمدی ساز  نس تاً مدرنی است که از مدل یادری ی 

در انجام تکالیف و  اشکارآمدیو  هاتوانمندییا ادراک شخص از میزان  ه باورهااستج این مفهوم ب

های شناختی، عاطفی و ان یزشی، در نهایت دستیابی به اهداف اشار  دارد و با تأثی رذاری ب  جن ه

(ج به عاید  بندورا 2017)یاداک،  کندرا تعیین میرفتار ف د و تعام  او با محیط اط افش  چ ون ی

ف د را تحت  (افکار، عواطف و رفتارشیو  تنظیم )های خودتنظیمی مهارت ،( خودکارآمدی2006)

تالش و پشتکاری که ص ف ب   ،این ج عالو  ب رذاردتأثی  می وی هایدهد و ب  انتخابمی تأثی  ق ار

ری ی فعاالنه و هدفمند خودکارآمدی عالو  ب  ارتااء جهتکند، اث رذار استج دستیابی به اهداف می

ت  تحصیلی شد  نس ت به وظایف و تکالیف تحصیلی، موجب استفاد  از راه  دهای با کیفیت

های ناشی کنند  در مااب  است س( و حتی به عنوان یک عام  محافظت2018، و همکاران )ساردرنا

رسد خودکارآمدی بناب این به نظ  می ؛(2018، و همکاران کند )فیداهای تحصیلی عم  میچالشاز 



 101        جججشد  بینی تحصیلی در راب ه خودکارآمدی ادراکای خوشناش واس ه

شود ف د تمامی و باعث می ر ددهای تحصیلی میموجب مواجهه فعاالنه و هدفمند ف د با چالش

های شناختی، ودتنظیمی، تواناییرذاری، خها، ان یزش، هدفمنابع در دست س خود )نظی  ن  ش

ف دی( را به منظور دستیابی به اهداف تحصیلی مورد استفاد   های بینراه  دهای یادری ی و مهارت

 شودج ق ار دهد که موجب دستیابی به سازراری باالت  می

طور مث ت ب  شد  بهدوم، نتایج حاکی از آن بود که خودکارآمدی ادراک هدر ارت اط با ف ضی

 دماساکار (،1396) سالمی و همکاراناهای بینی تحصیلی تأثی  داردج این یافته با پژوهشخوش

اند همسو است که هم ی نشان داد  (2010) همکارانپ ایس و  (،2015) فلتز و همکاران (،2007)

شناختی -اجتماعیم ابق با نظ یه بینی تحصیلی اث رذار استج شد  ب  خوشخودکارآمدی ادراک

ای وجود دارد و اف اد با اتکاء به راب ه دوجان ه ،رفتار ف دهای شخصی، محیط و ویژری بندورا بین

به منظور دستیابی به پیامدهای م لوب با محیط در حال تغیی  به تعام  های خودتنظیمی مهارت

عام  با آن ناشی مهم و اساسی در ادراک ف د از موقعیت و ت ،پ دازندج در این میان خودکارآمدیمی

تواند ن  ش مث تی را نس ت به محیط ایجاد کند و خودکارآمدی می (ج2019)شیائو و همکاران،  دارد

 ،این عالو  ب ج (2018اوزیلماز و همکاران، موفایت را در پی داشته باشد ) ب ایانتظارات مث ت 

تأثی  رذاشته و موجب افزایش  تفک   توجه و ف ایندهای روی ب  توانندمی باورهای خودکارآمدی

 شد ادراک خودکارآمدی ،از این رو ؛(1989 وود، بندورا و) شوند کاهش خودت دیدیاعتماد و 

 بینی تحصیلی منج  شودجتواند به افزایش در خوشمی

بینی تحصیلی در راب ه بین خوش ر یواس ه م نی ب  ناشپژوهش یه ف ض سومین با ارت اط در

را تأیید  تحصیلی بینیای خوشناش واس ه نتایج ،با دانش ا شد  و سازراری خودکارآمدی ادراک

 با دانش ا ر ی کام  ن ود و بخشی از تأثی  خودکارآمدی ب  سازراری این واس ه ،با این حال جنمود

های نس تًا کمی پژوهش شدجبینی تحصیلی اعمال میر ی خوشبه صورت مستایم و بدون واس ه

اندج در یکی از این ای در راب ه بین خودکارآمدی و پیامدهای آن پ داختهم  واس هبه ب رسی عوا

تواند راب ه بین خودکارآمدی و اند که اعتماد می( نشان داد 2018ها اوزیلماز و همکاران )پژوهش

اند که حمایت دریافته نیز (2018کانگ و چو )ر ی کندج پیامدهای مث ت در محیط کاری را واس ه

در پژوهشی کندج ر ی میاجتماعی راب ه بین خودکارآمدی و سازراری با زندری دانشجویی را واس ه

اند که راب ه بین خودکارآمدی و سازراری با مدرسه از ط یق کاهش ( دریافته2015دی   کیم و چان )

رسد خودکارآمدی بخشی از میشودج در مجموع به نظ  ر ی میدر افس دری و پ خاش  ی واس ه

کند که این موضوع ناشی بینی تحصیلی اعمال میتأثی  خود ب  سازراری را از ط یق افزایش خوش

از ارت اط تن اتنگ خودکارآمدی با انتظارات مث ت ف د نس ت به کسب دستاوردهای تحصیلی است 

 با دانش ا یت ب  سازراری در نهابینی منعکس شد  و های مث ت نظی  امید و خوشکه در هیجان
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 رذاردج تأثی  می

 بینیر ی خوشناش واس ه در تأیید قاب  ق ولیهای پژوهش حاض  شواهد با توجه به اینکه یافته

ف اهم نمود و اطالعات  دانش ا  با سازراریشد  و بین خودکارآمدی ادراک هتحصیلی در راب 

شد  در بافت تحصیلی و خودکارآمدی ادراک بینیخوشهای کارک دی ارزشمندی را دربارة ویژری

 سازراری افزایششود ب ای پیشنهاد می ف اهم ک د  است، دانش ا  بام العاتی پیشایندهای سازراری 

بینی تحصیلی تم کز شود و با استفاد  از ب  ارتااء خودکارآمدی و خوش، دانش ا  با دانشجویان

بینی تحصیلی ارائه شد ، این بندورا و ادبیات خوششناختی -اجتماعیراهکارهایی که در نظ یه 

بینی همه تأثی  ها در دانشجویان تاویت شودج در بعد پژوهشی نیز با توجه به اینکه خوشویژری

که ای کند، یافتن دی   متغی های واس هر ی نمیرا واس ه دانش ا  با سازراریخودکارآمدی ب  

 تواند مورد توجه پژوهش  ان ق ار ری دجمی ،کنندر ی میسازراری را واس هتأثی  خودکارآمدی ب  

های عاطفی م ت ط با خودکارآمدی بینی تحصیلی عمدتاً منعکس کنند  جن هبا توجه به اینکه خوش

تواند مکم  این پژوهش محسوب شودج است، توجه به متغی های شناختی به عنوان متغی  واس ه می

روش پژوهش اشار   و تحصیلی دور  محدودیت به توانمی پژوهش این هایمحدودیت با ارت اطدر 

الزم  ،از این روج شددانشجویان دانش ا  ف هن یان فارس انجام  ، پژوهش ب  رویکهآنک د: نخست 

 دوم جشود رعایت احتیاط جانب دی   تحصیلی هایرشته و هار و  به پژوهش نتایج تعمیم در است

 دجبو محتاط باید نتایج این از عّلی استن اط در است، هم ست ی نوع از حاض  پژوهش چون ،اینکه

 های آیند علّیت متااب  را باید مد نظ  ق ار دادج پژوهش ،در ارت اط بین متغی های پژوهشهمچنین، 

 ار های طولی یا آزمایشی مورد ب رسی قتوانند راب ه متغی های این پژوهش را با استفاد  از روشمی

 دهندج  
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 منابع
 الف. فارسی

 سالمندان بینی درخوش و اجتماعی سازراری زندری، از رضایت (ج ماایسه1396) جپور، قدیسهاب اهیم

 ج228-219(، 3)3ج شناسی پی یمجله روانسالمندانج  س ای و منزل ساکن

 دانش ا  با دانشجویان سازراری بینیپیش(ج 1396ج )ف هاد خ مائی، ف ید  و یوسفی، منیژ ، احیاکنند ،

 ،(26)14 ،ت بیتی شناسیروان م العات مجلهج ر اییهدف و شخصیتی هایویژری اساسب 

 ج1-36

های بینی سازرای تحصیلی ب  اساس مهارت(ج پیش1390) جچاری، مسعودحسینو  اردالن، الهام

 ج32-1(، 17)6ج ت بیتیشناسی فصلنامه روانی باورهای خودکارآمدیج ارت اطی با واس ه

(ج راب ه 1396) جالساداتعمادالدین، زینب و زندی، حسنغ ایاق ،آزادی، یداهلل ،اسالمی، محمدعلی

بدنیج بینی و خودکارآمدی با ان یز  پیش فت ورزشی در دانشجویان رشته ت بیتبین خوش

 ج123 -111 (،23)8ج درمانی دانش ا  عالمه ط اط اییفصلنامه ف هنگ مشاور  و روان

(ج ب رسی 1393) جپور، به امصالح صدق و حیدری، محمود ،خداپناهی، محمدک یم ،اع ابیان، اقدس

مجله راب ه باورهای خودکارآمدی ب  سالمت روانی و موفایت تحصیلی دانشجویانج 
 ج371-360(، 32)8 ،شناسیروان

 یسازرار ،یر نییخودتع  ی(ج تاث1398)ج دیمهش ،کارتج به و افسانهی، دیتوح ؛آتنا ،چاروک یباق 

نامه پژوهشج ش فتیاهداف پ یر یانجیبا م یلیب  عملک د تحص یشیاندو مث ت یلیتحص

 ج84-65 ،(2)5 ،مث ت یشناسروان

زاد ، حسین خان و غالمعلى لواسانى، مسعود ؛طاه ، مح وبه ؛حکیم جوادى، منصور ؛ب جیس، م یم

ى میزان ن  انى، امید و معناى زندرى در مادران کودکان م رتال (ج ماایسه1392) جع اسعلى

   ج27-6(، 1)3، هاى یادری ىمجله ناتوانىو ناتوانى یادری ى،  بره اوتیسم، ناشنوایى

ن   ب  مث ت یدرمانروان ی(ج اث بخش1399شه  ج ) ،زاد یتا و رضا ی،ویدن ؛ابوالااسم ی،مانیب 

 ،مث ت یشناسنامه روانپژوهشمعلمان زن بازنشسته مض  بج  یجانیه ییو نارو ینیبخوش

 ج49-64 ،(2)6

 یلیتحص یسازدر خودناتوان یآموزش طیمح تیفی(ج ناش ک1399محمدج ) ی، یام و فاطمه ی،به ام

 ،یتیت ب یشناسمجله م العات روانج یلیتحص ینیبو خوش یلیتحص یورزتعل  یر یانجیبا م

 ج23-52 ،(39)17

ب   یشیاندمث ت یهاآموزش مهارت ی(ج اث بخش1396ج )میم  ،انیحافظی و صغ  د یس ی،پوررضو

 ج47-26 ،(1)6 ،مدرسه یشناسروانآموزانج دانش یلیو تحص یجانیه ،یاجتماع یسازرار
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(ج راب ه حمایت اجتماعی 1391) جنیک، اعظممنصوری و لیث، حکیمه ،ف ، محمدرضاتمنایی

 ج39-31(، 28)1، شناسی اجتماعیمجله روانآموزانج شد  با خودکارآمدی در دانشادراک

(ج ناش بخشش و س سختی 1390) جزاد ، شهنازحسن و پور، ع داهللقاسم ؛زاهدبابالن، عادل

 ج19-13(، 45)12، شناسی کارب دیدانش و پژوهش در روانبینی امیدج شناختی در پیشروان

زراری (ج راب ه بین خودکارآمدی و ان یز  پیش فت با سا1392) جشع انی، ف زانه و ف ، امیدسلیمانی

مجله م العات سال اول دانش ا  شهید چم ان اهوازج  تحصیلی دانشجویان کارشناسی
 ج104-83 (،17)10، شناسی ت بیتیروان

ج آموزانر ایی ب  سازراری دانشخودکارآمدی و کمالب رسی تاثی  هوش، (ج 1386) جسی جانی، لیال

 نامه کارشناسی ارشدج دانش ا  شهید بهشتی ته انجپایان

 ش فتیمعلمان با پ یآموزش یشیاندف هنگ مث ت ة(ج راب 1395ج )ادرن ،یمانیو سل حمودم ،یصف 

 تی یو مد یره   ةفصلنامدور  اول متوس هج  یسیآموزان در درس زبان ان لدانش یلیتحص

 ج82 -67(، 3)10 ،آموزش

(ج ب رسی ناش میانجی عزت نفس و 1392) جنژاد، فاطمهم ه ی و صمدی، سعید ،طوالبی، زینب

فصلنامه م العات خودکارآمدی در راب ه بین س ک زندری و سازراری جوانان شه  مشهدج 
 ج132-115، (9)3، شناسی جوانانجامعه

نوجوانان،  در افس دری و خودکارآمدی ابعاد بین (ج راب ه1388) جاناری، آسیه و طهماسیان، کارینه

 ج94-84(، 1)3، شناسی کارب دیروان

(ج ناش حمایت اجتماعی مدارس ب  سازراری تحصیلی: اث  میانجی رضایت 1395) جنژاد، بهار عزیزی

آموزش اهی فصلنامة پژوهش در یادری ی آموزانج از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش
 ج68-57(، 13)4، و مجازی

 یاج ا  ی(ج تأث1399ج )حانهیر ی،وندیر و  یاسماع ی،زوارک یزارع ی؛عل ی،قاسم ؛اک  یعل ی، یک 

در  ش فتیپ زشیو ان  یلیتحص ینیبب  خوش یبه کمک فناور« کودکان یفلسفه ب ا»ب نامه 

 ،ی یادریدر  یشناخت یراه  دهادوفصلنامه شه  همدانج  ییآموزان پس  دور  دوم ابتدادانش
 ج205-224 ،(15)8

ج شی از: انتشارات تعلیم و ت بیت آیند  با توجه به اسناد باالدستی(ج 1397) جورز کندازی، احسانکشت

 تخت جمشیدج

 یاواس ه (ج ناش1399محمدجعف ج ) ی،شکوه و دیمج ،ب زر  ،احسان ی،ورز کندازکشت

-یعلم هینش ج یبا شادکام در راب ه عزت نفس یلیتحص یمیو خودتنظ یخودکارآمد

 ج131-95 ،(51)13 ،یابیآموزش و ارزش پژوهشی

، ته ان: آموزاناختالالت یادری ی در دانش(ج 1396ورز کندازی، احسان و رئیسی، ف وزانج )کشت
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 تایمازج انتشارات

(ج راب ه س مایه 1393) جش یفی، حسن پاشا و ییالق، منیجهشهنی ؛حسیندوند، محمنورالدینمح ی 

های پیش فت و عملک د آوری و خودکارآمدی( با هدفبینی، تابشناختی )امید، خوشوانر

 ج79-61، (40)11، ریزی درسیپژوهش در ب نامهتحصیلی دانشجویان سال اولج 

بینى (ج راب ه خوش1393) جمی زایی، محمد و ف زانه، محمد ،واعظى، مظف الدین ؛کیوان م ادى،

 9و  6آموزان مدارس متوس ه پس انه مناطق تحصیلى با پیش فت تحصیلى در بین دانش

 ج80-70(، 5)2 فصلنامه پژوهش در یادری ى آموزش اهى،ته انج 

های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازراری (ج راب ة س ک1389) جمیکائیلی منیع، ف زانه

 ج73-51(، 6)2، شناختیم العات روان دانشجویان با دانش ا ج

آموزان (ج راب ه خودکارآمدی وسالمت روان در دانش1386) جفوالدچنگ، مح وبه و نجفی، محمود

 ج81-69(، 22)14، پژوهشی دانشور رفتار-دوماهنامه علمیدبی ستانی، 

-25(، 2)3، مجله را  ت بیتری ی از اض  ابج بینی در پیش(ج ناش خوش1385) جاهللنوری، نجیب

 ج45

بینی از بینی س شتی و خوشی خوش(ج ب رسی راب ه1388) جریا، ناص بیساای و اهللنوری، نجیب

 ج68-29(، 2)1، شناسی و دینمجله روانمندی از زندریج دیدرا  اسالم با رضایت

خانوادری  ارت اطات ال وی اساس ب  خودکارآمدی ابعاد بینی(ج پیش1394) ججوکار، به ام و نیکنام، ندا

 ج48-25(، 1)7، یادری ی و آموزش م العات مجلهکالس،  ساختار و

 انگليسی .ب
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The mediating role of academic optimism in the 

relationship between perceived self-efficacy and students' 

adjustment to university 
 

Ehsan Keshtvarz Kondazi, Ahmadreza Oajinejad  

Using Structural Equation Modeling (SEM), this study intended to 

investigate the mediating role of academic optimism in the relationship 

between perceived self-efficacy and students' adjustment to the university. 
The statistical population of the study included all undergraduate students 

of Fars Farhangian University who were studying in the first semester of 

the 1397-98 academic year, from which 300 students were selected by 

cluster random sampling. They responded to the Morris Self-Efficacy 

Questionnaire, Tschannen-Moran et al.'s Academic Optimism 

Questionnaire, and Students’ Adjustment to College Questionnaire (Baker 

& Siryk, 1989). The data was analyzed by performing SEM in AMOS 
software. The findings revealed that the model fits well with the research 

data and that perceived self-efficacy has a direct effect on the students' 

academic optimism and adjustment to the university. The indirect effect of 

perceived self-efficacy on university adjustment, mediated by academic 

optimism, was also significant. In other words, in the results of the study, 

self-efficacy was found to affect the students' adjustment to the university, 

both directly and indirectly through the mediation of academic optimism. 
The findings imply that for the students to increase their academic 

adjustment, they need to practice and improve skills such as perceived self-

efficacy and academic optimism; this is significant for the educational staff 

to consider.  
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