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با  پیشرفت تحصیلیرابطه عواطف تحصیلی، ساختار توانمند ساز مدرسه و 

 سال سوم دبیرستان های شهرستان اهوازپسر خودکارآمدی خالق دانش آموزان 

 زینت مهدیانی*

 *کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس دانشگاههای شهرستان بهبهان

(nedam600@gmail.com ) 

 چکیده

 خالق خودکارآمدی با تحصیلی پیشرفت و مدرسه ساز توانمند ساختار تحصیلی، عواطف رابطه بررسی حاضر پژوهشهدف      

سال سوم  پسر آموزان تمامی دانش پژوهش این آماری جامعه. اهواز بود شهرستان های دبیرستان سوم سالپسر  آموزان دانش

چند  تصادفی گیری نمونه روش به نفر 330 تعداد جامعه این از. بودند 1399-1400تحصیلی سال اهواز در شهرستان دبیرستانهای

مقیاس ساختار توانمند  عواطف تحصیلی، مقیاس شامل پژوهش بود. ابزارهای طرح پژوهش، همبستگی .شدند انتخاب ای مرحله

 و پیرسون همبستگی روش از استفاده با داده ها. بودند خالق خودکارآمدی پرسشنامه ساز، پیشرفت تحصیلی )معدل کالس( و

 متغیر ،ترس از شکست بدبینی، خوش بینی، عاطفه مثبت و منفی،بین  که داد نشان نتایج تحلیل.  تحلیل شدند چندگانه رگرسیون

 ترکیب که داد نشان نتایج همچنین رابطه معنی داری وجود دارد. خودکارآمدی خالق باساختار توانمند ساز و پیشرفت تحصیلی 

 خالق خودکارآمدی واریانس از 35/0 گام به گام روش بهخوش بینی و ساختار توانمند ساز  عاطفه مثبت و منفی، متغیرهایخطی 

  .کنند می بینی پیش را

 عواطف تحصیلی، ساختار توانمند ساز مدرسه، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی خالق های کلیدی:واژه 

The Relationship between Educational Emotions, School 

Enabler Structure and Academic Achievement with Creative 
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Self-Efficacy of Third-Year-Old High School Students in Ahvaz 

City 

The purpose of the present study was to investigate the relationship between academic emotions, 

school enrichment structure and academic achievement with creative self-efficacy of third year 

high school students in Ahwaz. The statistical population of this study was all 3rd-year high 

school students in Ahvaz city in the academic year of 1399-1400. From this community, 330 

people were selected through multistage random sampling. The research design was solidarity. 

The research tools included academic emotional scale, empowerment structure scale, academic 

achievement (class mean) and creative self-efficacy questionnaire. Data were analyzed using 

Pearson correlation and multiple regression. The results of the analysis showed that there is a 

significant relationship between positive and negative affection, optimism, pessimism, fear of 

failure, empowerment structure variable and academic achievement with creative self-efficacy. 

The results also showed that the linear combination of positive and negative affective variables, 

optimism and empowerment structure predicted by stepwise step of 0.35 of creative self-efficacy 

variance. 

Key words: Educational affects, School empowerment structure, Academic achievement, 

Creative self-efficacy 

 

 

 مقدمه

 مشخص اشاره سطوح در موفقیت آمیز طور به تکلیف یک انجام در خود تواناییهای دربارة افراد باورهای به خودکارآمدی     

 مختلف دروس در تحصیلی عملکرد پیش بینی کنندة دانش آموزان، خودکارآمدی که می دهند نشان مطالعات(. 1981،  بندورا)دارد

 یافته گسترش خودکارآمدی، اصطالح اساس بر بندورا وسیلۀ به که است اصطالحی خالق خودکارآمدی(. 1390مروتی، ) است

 (.2002، فارمر و تیرنی) می شود تعریف خالق، کارهای ایجاد توانایی به باور عنوان به خالق خودکارآمدی(. 2014است)کارملی، 

 از افراد شخصی هدفهای مجموعه .میگذارد تأثیر مختلفی شکلهای به شناختی فرایندهای بر خالق خودکارآمدی از افراد باورهای

 بیشتر تعهد باعث نتیجه در و میکشد چالش به را افراد هدف، از باالتر خودکارآمدی ادراك .می شود متأثر خود تواناییهای ارزیابی
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 از و کنند راحتی و رضایت احساس آن با که میشوند کارهای درگیر افراد بیشتر .میشود اهدافش به رسیدن برای دیگر افراد به او

می  تأثیر خود هدفهای انتخاب بر افراد تجارب که ( می نویسد1990جیمز) می کنند. اجتناب دهند، انجام نمیتوانند که کارهای

. می گذارد تأثیر می شوند، آن انجام درگیر که کارهای در افراد اضطراب و استرس میزان بر همچنین خودکارآمدی باورهای .گذارد

 پیامدها و دستاورد هدف، تالش، انتخاب، روی که است تواناییهایی از خود قضاوتی یک نشان دهندة در کل خودکارآمدی خالق

 تحقیقات اگرچه .است پرکاری حیطۀ علمی زمینۀ در خالق خودکارآمدی باورهای روی تحقیق(. 2014)کارملی، می گذارد تأثیر

 بررسی به محدودی تحقیقات اما داشت، تمرکز می شوند، مرتبط خالق پیامدهای به خودکارآمدی باورهای چطور اینکه روی اولیه

 میزان شناسایی که میپذیرد تأثیر گوناگون متغیرهای از خالق خودکارآمدی . پرداخته اند دانش آموزان بین در خالق خودکارآمدی

کند. که از جمله آنها عواطف تحصیلی، ساختار توانمند  شایانی کمک حوزه این در آنها پیشرفت و بهبود به میتواند آنها تأثیرگذاری

 ساز مدرسه و پیشرفت تحصیلی است.

یکی از مشکالت بزرگ نظام های آموزشی وجود دانش آموزانی است که دارای مفهوم خود سطح پایینی هستند. این مفهوم      

ضعیف، از شکست های پیاپی آنها در یادگیری ناشی شده است. چنین دانش آموزانی بین موفقیت ها و اعمال خود رابطه خود 

(. در نتیجه این دانش آموزان، مایوس 1389نزدیکی نمی بینند و شکست های خود را به فقدان توانایی نسبت می دهند)سیف، 

ای ندارد. مساله به این جا خاتمه پیدا نمی کند زیرا از نظر اجتماعی و روانی، شده و احساس می کنند که تالش کردن هیچ فایده 

احساس شکست و موفقیت دانش آموزان بر فرایندهای شناختی و انگیزشی و ویژگیهای شخصیتی و عملکردهای بعدی آنها در 

(. 1375ی باالتری برخوردار است)کرمی، موقعیت های تحصیلی، اجتماعی و شغلی تاثیر بسزایی دارد و این جنبه از اهمیت تربیت

پس برای جوامع در حال توسعه که باید با سختی و تالش فراوان، به جبران عقب ماندگی های علمی و فکری خود بپردازد، 

برخورداری از روحیه ای که با دیدی مثبت به خود و آینده نگریسته و خود را اثربخش تلقی کنند، بسیار ضروری به نظر می 

(. دلیل موفقیت دانش آموزان در مدرسه، کسب حس ارزشمندی، به ویژه در موقعیتهای رقابتی است. به 1995، 1)سلیگمنرسد

دلیل این که معموالً ارزش یک شخص، برحسب توانایی و عملکردش نسبت به دیگران سنجیده می شود، تعجب برانگیز نیست 

شد. در انسان توانا بودن معادل ارزشمند بودن است، اما عملکرد ضعیف در عزت نفس دانش آموزان اغلب معادل توانایی آنها با

مدرسه نشان دهنده ناتوانی است و دلیلی بر ناامید شدن از دست خود است. دلیل اصلی که توانایی یک فرد برابر ارزش اوست 

ه می شود. به این دلیل، مردم ناشی از این فرض است که در جامعه ارزش فرد با مالك های مانند موفقیت تحصیلی سنجید
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تا احترام دیگران را بدست آورند. اگر افراد معتقد باشند که برای  ،احساس نیاز به، سرآمد بودن، از لحاظ تحصیلی می کنند

ارزشمند بودن باید توانایی باالیی داشته باشند، و هر کار اشتباهی را انجام می دهند که آنها را بی ارزش می کند، پس به طور 

ی افراد به آنها، این آمادگی را ایجاد می کند طبیعی هر نوع موقعیت ارزیابی می تواند تهدید آمیز باشد. این فرض ها و پاسخ طبیع

 که افراد بهانه تراشی کنند و نشان دهند که این محدودیت ها در عملکرد، بازتابی از توانایی آن ها نیست.

 تری مطلوب صورت به را فعالیت هایشان معلمان تا به می دهد اجازه که سیاست هایی از است عبارت 1ساختار توانمندساز      

می  را انجام خود مجزای مسئولیتهای مدیران و معلمان درحالیکه توانمندساز ساختار (. 2015 هوی، و 2)مکگوگان دهند انجام

 قرار  منع کننده ساختار مقابل در ساختار توانمندساز (.2010 )سویتلند، می کند کمک مدرسه فعالیتهای انجام و اثربخشی به دهند،

 نقش های حال همین در و دارند همکاری شده مشخص مرزهای نظارت معلمان تحت و مدیران توانمندساز ساختار در. می گیرد

 پذیری راهنمایی های انعطاف کنند، محدود را خطا وقوع اینکه جای به مقررات و قوانین همینطور. می کنند نیز ایفا را خود متمایز

 و قوانین سیستم و شده محدودیت باعث است که مراتبی سلسله مدارس منع کننده ساختار بالعکس. هستند مشکل حل برای

 رفتار بنابراین. است معلمان در ثابت گیری جهت یک ایجاد مراتب این سلسله از هدف. هستند کننده مهار که دارد مقرراتی

می  استفاده طور یکسان به کنترل برای قوانین هم و مراتب سلسله هم. می شود کنترل سختی به و شده دقت مدیریت به معلمان

 را کاری دقیقاً ،بی مسئولیت و مشکل نقص، معلمان دارای که می شود گرفته کار به مسئله این از اطمینان برای ساختار این. شوند

 نوع دو این متضاد خصوصیات. می شود محدود معلمان فعالیت اما کرده پیدا مدیران ارتقا قدرت. گفته اند مدیران که دهند انجام

   .هستند برانگیز بحث متضاد مدارس ،ساختار

 تعلیم حاضر عصر (. در1379حقیقی،  پوالدی و شکرکن،)است  جامعه آن آموزشی نظام مرهون جامعه ای هر بالندگی و رشد      

 نقش نیز تحصیل این کمیت و کیفیت ،این بر عالوه میدهد، تشکیل را افراد زندگی از مهمی بخش تحصیل کلی به طور و تربیت و

 پیش عوامل شناسایی برای تالش در گسترده صورت به روانشناسان که است قرن یک به نزدیک کند. می ایفاد افراد آینده در مهمی

 های شاخص از یکی آموزان، دانش تحصیلی پیشرفت (. مسأله1392سلیمانی،  و باشند )نریمانی می تحصیلی پیشرفت کننده بینی

است  امر این به پوشاندن عمل ی جامه برای واقع در نظام، این های کوشش تمام و است پروش و آموزش ارزیابی در مهم

 در موفقیت .است آموزشی نظام هر اصلی هدف مدرسه، در آموزان دانش (. موفقیت1389؛ به نقل از کهریزی، 1373)فراهانی، 
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 این کسب شود. می شامل را زیستی و رفتاری اجتماعی، عاطفی، شناختی، رشد ابعاد کلیه در مناسب تجربه های کسب مدرسه،

(. 1389باشد )ظهره وند،  داشته سازی سرنوشت تأثیر نوجوانان و کودکان آینده و حال زندگی بر تواند می مدرسه در ها تجربه

 نقش هم یادگیری، جریان در آموزان دانش عاطفی های ویژگی که است داده ارائه شواهدی خود آموزشگاهی مدل ( در1974)1بلوم

 آموزشی نظام هر دغدغه های ترین مهم از تحصیل امر در موفقیت فقدان یا موفقیت مسأله. می کند ایفا را معلول نقش هم و علت

 و یابی هدف ی زمینه در آموزشی نظام موفقیت دهنده ی نشان جامعه ی،  هر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت است. جوامع تمام در

ها نشان داده است، که عالوه بر ساختار و محتوای نتایج پژوهش (.1383است )مرادی مقدم،  فردی آن جامعه نیازهای رفع به توجه

آموزشی کالس، عوامل گوناگونی از جمله توانایی شناختی و ویژگی های فردی و خانوادگی نقش عمده ای در سطح پیشرفت 

(. گروهی از متخصصین تعلیم و تربیت عوامل مؤثر بر 1388کنش، دانش آموزان دارند )پاشایی، پورابراهیم و خوش 2تحصیلی

( عوامل بیرونی )محیطی(: شامل موقعیت یادگیری، جو اجتماعی 1اند: بندی کردهپیشرفت تحصیلی را به دو دسته کلی تقسیم

( عوامل درونی )شخصی(: شامل هوش، 2باشند. خانواده و نظایر اینها می مدرسه، جو عاطفی کالس، تأثیر گروه همساالن، جو

باشند )سیف، های تفکر و غیره میهای شخصیتی، سبکها، انتظارات، اسنادهای مربوط به موفقیت و شکست، تیپها، عالقهانگیزه

( 2011) 3کافمنبیگیتو و د از جمله پژوهش در رابطه با پیشینه متغیر های این پژوهش می توان به چند پژوهش اشاره کر(. 1389

 رسیدند این نتیجه به و اند پرداخته معلمان خالقیت میزان و آموزان در دانش خالق خودکارآمدی بین رابطه بررسی در پژوهشی به

پوست  سفید آموزان دانش و زنان همچنین و گیرند می پایین نمره های معموالً درسها در خالق خودکارآمدی با آموزان دانش که

 و یخچالی حاجی توسط که پژوهشی دیگر در .هستند دارابیشتری را  خالقیت نسبت به مردان و دانش آموزان سیاه پوست

 خودکارآمدی با انگیزشی های گیری جهت و پیشرفت های هدف تحصیلی، سرزندگی بین رابطه عنوان تحت( 1395) فرامرزی

 آید می وجود به زمانی افراد آمدی خودکار که رسیدند نتیجه این آنها به. شد انجام اهواز شاپور جندی دانشگاه پزشکی دانشجویان

 کنترل احساس باعث خود این و بزنند گیری تصمیم به دست تا دهند می های فرصت خود دانشجویان به معلمان و اساتید که

 در معلم های حرف به توجهی بی اوقات گاهی و خود از ادراکات با افراد خودکارآمدی همچنین. شود می دانشجویان در درونی

( در پژوهش دیکر تحت عنوان رابطه ساده و چندگانه جهت گیری های انگیزشی با 1395فرامرزی و همکاران). است ارتباط

هدف  خودکارآمدی خالق در دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه، به این نتیجه رسیدند که بین هدف تبحرگرا،

(، در پژوهشی 1396فرامرزی و همکاران) اری وجود دارد.عملکردگرا، انگیزش درونی و بیرونی با خودکارآمدی خالق رابطه معناد
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به بررسی رابطه عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و هدف های پیشرفت به عنوان پیش بین های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

مولفه های عواطف تحصیلی)عواطف مثبت و منفی، خوش بینی، بدبینی و ترس از بین  پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

 مطالب، این به توجه با دار وجود دارد.ای معنیرابطه تحصیلی پیشرفتپیشرفت با   هایهدف تحصیلی و شکست(، هویت

 جنبه. باشد می ها دانشگاه و مدارس در مهم موضوعهای از یکی خالق خودکارآمدی بر گذار تآثیر عوامل شناسایی و تشخیص

 تفاوتی چه که است نکرده مشخص کافی اندازه به قبلی مطالعات. است نامشخص خالق خودکارآمدی باورهای از ای عمده های

آیا  که شود داده نشان پیشین های یافته به توجه با که است این هدف مجموع در. دارد وجود خالق خودکارآمدی های حوزه در

 عواطف تحصیلی، ساختار توانمند ساز مدرسه و پیشرفت تحصیلی با خودکارآمدی خالق رابطه ای دارند؟

 ابزار پژوهش

 زیر استفاده شد: ابزارهایآوری اطالعات از در این پژوهش برای جمع

 مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی

( شادمانی و لذت را می سنجد. مقیاس 1988)واتسون، کالرك، و تلگرن،  1(PANASمقیاس کوتاه شده عاطفه مثبت و منفی )   

PANAS   ماده  10ماده عاطفه مثبت و 10ماده خود گزارشی است که شدت عاطفه مثبت و منفی فرد را می سنجد.  20شامل

ینه )کامال موافقم(، )موافقم(، (. در این مقیاس آزمودنی ها با یکی از پنج گز1998عاطفه منفی را می سنجد )واتسون و همکاران، 

( و 1386زاده به فارسی ترجمه شد )لب )بی طرف(، )مخالفم(، )کامال مخالفم( به هر ماده پاسخ می دهند. این پرسشنامه توسط مط

ا پرسشنامه پایایی و اعتبار این پرسشنامه توسط خود او مورد محاسبه قرار گرفته است. همزمان با آزمون اعتبار مالك این پرسشنامه ب

به دست آمد. در پژوهش بخشی پور و  -/.27/. و برای عاطفه منفی27رضایت از زندگی به ترتیب برای مولفه های عاطفه مثبت 

برای مولفه های عاطفه همچنین در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ /. به دست آمده است. 78( پایایی این دو آزمون 1386دژکام )

 بود.  -/.52/. و برای عاطفه 48مثبت 

 (LOT-Rپرسشنامه خوش بینی)

 
1 . Positive Affect and Negative Affect Scales 



 
 
 
 
 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین |  246  

( ساخته شد. این آزمون تفاوت های فردی در خوش بینی و بدبینی را می 1994) 3و بریج 2، کارور1این پرسشنامه توسط شییر     

ماده است )سه عبارت مثبت و سه عبارت منفی(. پرسشنامه خوش بینی ابزاری خودگزارشی است و هر آزمودنی با  6سنجد و شامل 

(، در خصوص روایی و پایایی 1994همکاران )یکی از پنج گزینه یک )بسیار مخالفم( تا پنج )بسیار موافقم( جواب میدهد. شیر و 

/. بود که ضریب قابل قبولی 78ماده پرسشنامه  6این آزمون مطالعه ای به عمل آوردند و نتایج نشان داد که همسانی درونی برای 

(، پایایی آزمون 1994بدست آورده است. شیر و همکاران ) 84/0و برای زنان  77/0(، ضریب آلفا را برای مردان 2003) 4است. باکر

( این پرسشنامه را به فارسی ترجمه کرد 1392) ریمانی و سلیمانیمحاسبه نموده اند. ن 79/0ماه،  28را به روش باز آزمایی در فاصله 

با پنج عامل ناامیدی بک استفاده کرد. معنی داری  LOT-Rو جهت تعیین اعتبار همگرایی آزمون در ایران از همبستگی آزمون 

قابل قبول این بدبینی نشان دهنده اعتبار  -عامل اول، چهارم، پنجم، و نمره کلی مقیاس ناامیدی بک با مقیاس خوش بینیهمبستگی 

( همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه خوش بینی از روش روایی ساده نیز استفاده کرد 1392) پرسشنامه است. نریمانی و سلیمانی

در پژوهش حاضر  ( معنی دار بوده است.P‹01/0اعالم کرد که در سطح ) 74/0مبستگی و ضرایب روایی را از طریق ضرایب ه

 .به دست آمد/. 59آلفای کرونباخ 

 (PALSمقیاس بدبینی تحصیلی)

ماده می باشد که نگرش تحصیلی افراد را می سنجد   6(، دارای 1996مقیاس بدبینی تحصیلی ساخته میگلی و همکاران )      

هر آزمودنی در طیف لیکرتی از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم به سواالت آزمون پاسخ می دهد. پایایی آن توسط  (.1996)میگلی، 

(، پایایی 1380گزارش شده است. در پژوهش هاشمی شیخ شبانی ) 83/0فای کرونباخ میگلی و همکاران با روش همسانی درونی آل

به دست آمده است. در رابطه با روایی  62/0و  70/0این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ وتنصیف اسپیرمن براون به ترتیب

این مطالعه بین نگرش منفی نسبت به تعلیم و تربیت با ( اشاره کرد. در 1996این مقیاس، می توان به مطالعه میگلی و همکاران )

( رابطه معنی داری حاصل شد. در r=23/0( و تحقیر نفس )r=19/0(، هدف های عملکردی )= 29/0rخود ناتوان سازی  تحصیلی)

پرسشنامه مالك ( صورت گرفته، بین بدبینی نسبت به ارزش تعلیم و تربیت با 1380پژوهشی که توسط هاشمی شیخ شبانی )

 
1 . Scheier 
2 . Carver 
3 . Bridges 
4 . Baker 
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به دست  64/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  ( معنی دار است.P‹001/0( حاصل شد که در سطح )r=5/0همبستگی معناداری )

 آمد.

 (PFATمقیاس ترس از شکست)

در طیف ( ترجمه شد و  پاسخ به هر یک از ماده ها 1388)ه می باشد که توسط گلستانهماد 5مقیاس ترس از شکست شامل       

( تدوین شده است. برای ترس از شکست از فرم کوتاه شده ترس از ارزیابی 5( تا کامالً معتقدم )1لیکرتی از اعتقادی ندارم )

( با هدف اندازه گیری ترس از شکست عمومی 2014، به نقل از عباسی، 2002( که توسط کونروی و همکاران )PFATعملکرد )

گزارش داده اند. ضرایب همسانی درونی )آلفای 74/0نین آن ها ضرایب پایایی آلفای کرونباخ را تدوین شد، استفاده شده است. همچ

است که حکایت از همسانی درونی ماده های  83/0، و 70/0، 79/0کرونباخ( این مقیاس در کل نمونه و در مردان و زنان به ترتیب 

پایایی ترس از شکست در پرسشنامه ی انگیزش و التزام تحصیلی  ( ضرایب1388(. در پژوهش گلستانه )2014مقیاس دارد )عباسی، 

گزارش شده است  که پایایی این ابزار در حد متوسط است.  62/0و تنصیف اسپیرمن براون  76/0( آلفای کرونباخ 2007)مارتین، 

حاضر آلفای کرونباخ  در پژوهش گزارش کرده است.47/0( در پژوهش خود روایی ترس از شکست را به میزان 1388گلستانه )

 به دست آمد.  67/0

 

 (ESSمقیاس ساختار توانمند ساز )

 12 شامل پرسشنامه این. شد اجرا و طراحی (2001و سویتلند) هوی تحقیق از بخشی عنوان به ساز توانمند ساختار مقیاس     

( 1=  هرگز تا 5=  همیشه) همیشه تا هرگز از لیکرت ای درجه پنج مقیاس یک در پرسشنامه های داده از یک هر که است ماده

نمره باال در این مقیاس نشان دهنده میزان باالی توانمندی سازی در مدارس و نمره پایین نشان دهنده ممانعت از . است شده تنظیم

 پیشرفت مانع مدرسه در مراتبی سلسله قوانین :از است عبارت مقیاس این هایماده از ایتوانمند سازی در مدارس است. نمونه

در پژوهش . به دست آورد/.  83 ساز را توانمند ساختار مقیاس پایایی (، ضریب2013در پژوهشی گیلمور ) .است آموزان دانش

 ساختار مقیاس کرونباخ آلفای ضریب. کرد استفاده خود پژوهش در ساز توانمند ساختار مقیاس از( 1394) دیگری حیدرزاده

 -کرونباخ و تنصیف اسپیرمن آلفای در پژوهش حاضر نیز ضریب. است آمده بدست 89/0 حیدرزاده پژوهش در ساز توانمند

 . است آمده بدست 67/0و   78/0 ساز به ترتیب  توانمند ساختار مقیاس براون
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 تحصیلی پیشرفت

 پرونده(.)براساس کارنامه موجود در 1396-1397تحصیلی سال اول سال نیم پایان در آموز دانش معدل

 (CSEQ) 1پرسشنامه خودکارآمدی خالق

( ساخته شده است. این ابزار برای نخستین بار توسط 2006این پرسشنامه بر مبنای نظریه خودکارآمدی خالق توسط بیگیتو )      

 خوبی تخیل قدرت گزینه ای است )برای مثال: من 7پرسش  7فرامرزی ترجمه و به فارسی برگردانده شد. این پرسشنامه دارای 

است.   7و حداکثر آن  1گزینه ای تهیه شده است. حداقل نمره در هر گویه از  7که گویه های این مقیاس، در مقیاس لیکرتی  دارم(

قرار دارد. ضریب پایایی پرسشنامه خودکارآمدی خالق با استفاده از روش  49تا  7بر این اساس، دامنه نمرات در هر مولفه بین 

 تنصیف و کرونباخ آلفای روش از پایایی تعیین برای پژوهش، این گزارش شده است. در ./81نباخ توسط بیگیتو آلفای کرو

 گیری اندازه جهت خوبی نسبتاً پایایی که است، آمده دست به 66/0 و 69/0 ترتیب به که شد استفاده براون -اسپیرمن

 .است خالق خودکارآمدی

 هاشیوه تحلیل داده

های آماری توصیفی های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از روشهای به دست آمده از روشتحلیل دادهبرای      

گام به گام و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود  میانگین، انحراف معیار و همچنین در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی

 است. شدهاستفاده 

 

 ها پژوهشیافته

   دهد. های کسب شده شرکت کنندگان در متغیرهای پژوهش را نشان میای توصیفی مربوط به نمرههشاخص 1جدول 
 ضرایب همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه. میانگین، انحراف معیار و 1جدول 

 
1 . Creative Self- efficacy Questionnaire 

انحراف  1   2 3 4  5 6  7

 معیار

  متغیرها میانگین

  خودکارآمدی خالق 81/38 78/8 -        
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 و 81/38 ترتیب به معیار انحراف و میانگین خودکارآمدی خالق هدف متغیر در شود می مشاهده 1 جدول در که طوری همان

 در ،49/6 و 53/19 ،بدبینی متغیر در ،98/3 و 07/21 ،خوش بینی متغیر در ،45/8 و 69/63 ،منفیعاطفه مثبت و  متغیر در ،78/8

 و 47/16 ،پیشرفت تحصیلی متغیر درو   07/6 و 36/37 ،ساختار توانمند ساز متغیر در، 74/3 و 33/18 ،ترس از شکست متغیر

  .باشد می 26/3

ساختار  ،ترس از شکست ،بدبینی ،خوش بینی ،عاطفه مثبت و منفی: نتایج رگرسیون چندگانه بین خودکارآمدی خالق با  2جدول 

 ( Stepwiseبه روش گام به گام ) توانمند ساز و پیشرفت تحصیلی

 

        - 39/0 45/8 69/63 عاطفه مثبت و منفی  

    - 38/0 41/0 98/3 07/21      خوش بینی  

   - 19/0- 13/0- 22/0- 49/6 53/19 بدبینی  

  - 28/0 50/0 24/0 44/0 74/3 33/18 ترس از شکست  

 - 43/0 36/0 18/0 20/0 37/0 07/6 36/37  توانمند سازساختار  

32/0 35/0 22/0  43/0   25/0- 23/0              37/0                 26/3  47/16   پیشرفت تحصیلی 

   MR همبستگی چندگانه شاخص آماری

 

  RS ضریب تعیین 

 

 Fنسبت 

 P احتمال

  (β( و )Bضرایب رگرسیون )

 3 2 1 ی پیش بینمتغیرها

 0/ 169 0/ 183 عاطفه مثبت و منفی  -1
73 /17 F= 

001/0p= 

029/0 B= 

588 /0β= 

84/1 t= 

001/0p= 

 
 

- 

 

 0/ 235 0/ 268 خوش بینی -2
42/8F= 

001/0=P 

037/0B= 

665/0β= 

67 /1t= 

001/0p= 

023/0B= 

158/0β= 

06 /2t= 

042/0p= 

 

 

- 

 0/ 303 0/ 354 توانمند سازساختار  -3
94 /14 F= 

001/0p= 

041/0B= 

898/0β= 

15/9 t= 

001/0p= 

023/0 B= 

491/0β= 

08/5 t= 

001/0p= 

053/0 B= 

239/0β= 

55/3 t= 

001/0p= 
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 میان از گام به گام ورود روش با و چندگانه رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج اساس بر می شود، مشاهده 2 جدول در چنانچه

به عنوان متغیرهای  ساختار توانمند ساز و پیشرفت تحصیلی ،ترس از شکست ،بدبینی ،خوش بینی ،عاطفه مثبت و منفی هایمتغیر

 ضریبکننده ی خودکارآمدی خالق  هستند.  بینی پیش ساختار توانمند ساز، و خوش بینی  عاطفه مثبت و منفی، متغیرهایپیش بین، 

 35/0 برابرو خودکارآمدی خالق خوش بینی، ساختار توانمند ساز  عاطفه مثبت و منفی، متغیرهایخطی  ترکیب برای چندگانه همبستگی

=MR 30/0 برابر تعیین ضریب و=RS 001/0 سطح در که می باشد >p است معنی دار. 

 

 بحث 
 از ترس بدبینی، بینی، خوش منفی، و مثبت عواطف) تحصیلی عواطفمولفه های  رابطه ی بررسی حاضر هدف پژوهش       

ساختار توانمند ساز مدرسه و پیشرفت تحصیلی با خودکارآمدی خالق دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های ، (شکست

 با یافته این. دارد یدارمعنی رابطه خالق خودکارآمدی با عواطف مثبت و منفیها نشان داد که نتایج یافته بود.شهرستان اهواز 

در تبیین این است.  همسو (2012سایندن، هوی و سویتلند )( و 1395مکتبی و فرامرزی) ،(1396) فرامرزی و همکاران نتایج نتایج

خودکارآمدی توان گفت که نگرش مثبت نسبت به مدرسه باعث ایجاد موقعیت مطلوب در مدرسه و به تبع آن افزایش یافته می

قادر به عملکرد موثر در  دارای عواطف مثبت)به نسبت عواطف منفی(معتقدند افراد  (، 1396فرامرزی و همکاران) می شود. خالق

؛ هستندمنفی نسبت به مدرسه که دارای عواطف  مدرسه هستند و با تالش هدفمند می توانند به اهدافشان نایل شوند. اما افراد

دارای انگیزه پیشرفت پایین، ترس از شکست زیاد و انتظارات پایینی از توانایی خود دارند که در نتیجه این عوامل سطح 

  .آوردپایین می را  فرد  در  خودکارآمدی

فرامرزی و  نتایج با یافته این دارد. یدارمعنی رابطه خودکارآمدی خالقخوش بینی با ها نشان داد که نتایج یافتهدر ادامه       

افزایش خوش بینی باعث می شود افراد اعتقاداتی پیدا کنند که باعث  است. همسو( 1395مکتبی و فرامرزی) و  (1396) همکاران

توانایی شخصی شده و از مدرسه و محیط آن ارزیابی های مثبتی داشته باشند و در نتیجه انتظار نتایج مثبت را خواهند و بهبود 

شکل صحیح آن سبب پیشرفت تحصیلی داشت. این امر موجب قوی شدن افراد در مقابله با شرایط ناگوار می شود. خوش بینی به 

، انسان را به جلو سوق می دهد، در حالی که بدبینی ذاتاً خود، ناکام ساز است و فرد را از موفقیت باز می و خالقیت بیشتر شده

مین متمرکز می شوند. به هخالقانه بیشتری دارد ، زیرا افراد خوش بین بعد از درك مشکل، از آن عبور کرده، بر روی راه حل 

جهت، نگرش خوش بینانه و مثبت، طبیعتاً با موفقیت همراه است. خوش بینی احتماالً هم در ابعاد درون فردی و هم ابعاد بین 

 می شود. تحصیلی پیشرفتدر تبیین این یافته می توان گفت که خوش بینی منجر به موفقیت در مدرسه و  فردی سودمند است.
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 نتایج نتایج با یافته این. دارد یدارمعنی رابطه خالق خودکارآمدی باساختار توانمند ساز ها نشان داد که نتایج یافتههمچنین 

و  مکتبیاست.  همسو (2012سایندن، هوی و سویتلند )( و 1395مکتبی و فرامرزی) ،(1396) فرامرزی و همکاران

 راهبردهای کاربرد درخصوص و نموده فعالیت زیاد احتمال به دارند باالیی ( بیان می کنند معلمانی که کارآمدی1395)فرامرزی

 وسیله به تنها نه دانش آموز موفقیت که می کنند تأیید را اندیشه این پژوهشها. هستند برخوردار بیشتری خالقیت آموزشی از

 پیچیده مسائل حل در اینکه به نسبت باور دانش آموزان وسیله به آموز دانش موفقیت بلکه می گردد، تعیین تحصیلی پیشرفت

 دانش آموزان که دارند باور و دارند، اعتقاد دانش آموزان به نیز آنها معلمان که داشته باشند نیز را باور این و هستند توانایی دارای

( یکی از سازه های قدرتمند که به 1981می شود. به نظر بندورا ) تعیین نمایند، حل را پیچیده مسائل اثربخش صورت توانند به می

کارآمدی معلمان در مدارس است.  ،همبستگی دارد خالق خودکارآمدیشدت در بین مدارس متفاوت است و به شکل نظامند با 

معلمانی که دارای حس کارآمدی آموزشی باال هستند برای دانش آموزان خود تجارب مطلوبی را فراهم می نمایند. معلمانی که بر 

تحصیلی دانش  شده ادراك های رفتار مثبت و منفی تاکید دارند، کسانی هستند که باور دارند می توانند بر خودکارآمدیالگو

تحصیلی دانش آموزان را افزایش داده و  شده ادراك آموزان تاثیر بگذارند. معلمان مدرسه بر این باورند که می توانند خودکارآمدی

ببرند. با فرض این باورها، معلمان در تالش خود مصرترند، بیشتر برنامه ریزی می کنند، مسولیت پیشرفت اثرات منفی را از بین 

دانش آموزان را می پذیرند و موانع و شکست ها آنها را ناامید نمی سازد. به طور کلی ساختار توانمند ساز می تواند مانع و یا 

ای توانمند ساز از طریق ارتباط دو طرفه، ارزش نهادن به تفاوت ها و قضاوت ساختارهیش دهنده عالقمندی به مدرسه باشد. افزا

صحیح در مورد اشتباهات، مسائل را حل نموده و باعث اعتماد در مدرسه می گردد. رویه های توانمند ساز راهنماهای منعطفی 

این مطالعه نیز مانند سایر ار نمایند. هستند که به زیردستان کمک می کنند تا به صورت مطلوب با مدیران خود ارتباط برقر

آموزان دبیرستانی های این پژوهش دانشاز آن جایی که آزمودنی -1ها بود که از جمله آنها:ها، دارای برخی محدودیتپژوهش

فرهنگ های  نتایج این پژوهش قابل تعمیم به شهرها و -2توان به سایر مقاطع تحصیلی تعمیم داد.بودند، نتایج این پژوهش را نمی

در این پژوهش، از روش های همبستگی و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شده است، بنابراین،  - 3 دیگر نیست.

های بعدی برای جلوگیری از سوگیری پژوهش، شود در پژوهشپیشنهاد میروابط علّی بین متغیّرهای پژوهش بررسی نشده است. 

در پایان از همکاری آموزش و پرورش، دبیران و آوری اطالعات استفاده شود. غیر از پرسشنامه جهت جمعاز ابزارهای دیگری به 

که با مساعدت و همکاری بی دریغ خود امکان اجرای این پژوهش را فراهم کردند، تشکر و  اهوازدانش آموزان شهرستان 

 قدردانی می شود.
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 منابع

 (. تهران؛ نشر دانشگاهي.1374) .سيف اكبر علي ي ترجمه آموزشگاهي، يادگيري و آدمي هاي (. ويژگي1974بلوم)

 مجله سبک هاي حل مسئله با سالمت عمومي،  (. رابطه هوش هيجاني و1386بخشي پور رودسري، عباس و دژكام، امين )
 .167 -166ص  2، شمارهروانپزشکي و روانشناسي باليني ايران          

هاي مقابله با هيجان در اضطراب امتحان و عملکرد (. تاثير آموزش مهارت1388كنش )پورابراهيم، تقي و خوشپاشايي، زهره، 

 .7-20(، صص 12) 4، شماره 3، سال شناسي كاربرديفصلنامه روانتحصيلي دختران دبيرستاني. 

 فصلنامهآموزان.  دانش تحصيلي پيشرفت در توانمندساز ساختار و تحصيلي بيني خوش نقش (.  تبيين1394حيدرزاده، سارا )

 . 55-66، 2 ۀشمار، 1، سال آموزشي مديريت و رهبري پژوهشهاي

 پسرانه هاي دبيرستان در تحصيلي افت مهم عوامل بررسي(. 1379)جمال حقيقي، و علي محمد پوالدي، حسين؛ شکركن،

.اهواز شهرستان  

 .14-20 ،(3)7 اهواز، چمران شهيد دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم ي مجله         

رشد: تهران(. 1383) پناه داور فروزنده ترجمه. بين خوش كودک(. 1995. )پي.اي مارتين سليگمن،  

 دوران نشر: تهران(. آموزش و يادگيري روانشناسي) نوين پرورشي روانشناسي(. 1389)اكبر علي سيف

 دختران جنس از رضايت و جنسيتي باورهاي هيجاني، هوش تحصيلي، خودكارآمدي خود، مفهوم مقايسه(. 1389)راضيه وند، ظهره

پسران و  

 .46-72 ،(3)6 روانشناختي، مطالعات. تحصيلي پيشرفت بيني پيش در متغيرها اين از يک هر سهم و دبيرستاني         

خالق خودكارآمدي با انگيزشي جهت گيريهاي چندگانه و ساده (. رابطۀ1395فرامرزي، حميد؛ يخچالي، عليرضا، شهنيي، منيچه)  

 .26-17، صص12متوسطه. فصلنامه پژوهش در فضاي آموزشگاهي و مجازي، شماره  مقطع سوم پسر سال دانش آموزان در        

شناسي مجله روانپيشرفت تحصيلي.  با(. رابطه عواطف تحصيلي، هويت تحصيلي و هدف هاي پيشرفت 1396فرامرزي و همکاران)

 .10-23 ،(2)5 مدرسه،

. كرمانشاه شهر متوسطه مقطع آموزان دانش زندگي از رضايت و تحصيلي عملکرد با آوري تاب ي رابطه(. 1389)مريم كهريزي،

نامه پايان  

طباطبايي عالمه دانشگاه. ارشد كارشناسي             

 پيش پسر آموزان دانش در تحصيلي عملکرد و رواني باپيامدهاي علي اسناد سبک بين رابطه بررسي(. 1375) جهانگير كرمي،

  دانشگاهي

 اهواز. چمران  شهيد دانشگاه تربيتي، روانشناسي ارشد كارشناسي نامه پايان. اهواز شهرستان        

  هاي شخصيت و عواطف تحصيلي با بهزيستي تحصيلي در دانش آموزان ويژگيرابطه (. بررسي 1388گلستانه، زينب)

 چمران اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه شهيد شهرستان خرم آباد. هاي دبيرستان      
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انجيگري جهت گيري دروني هدف، (. رابطه علي محيط يادگيري سازنده گرايي ادراک شده و عملکرد رياضي با مي1390مروتي، ذكراهلل )

ارزش تکليف، نگرش نسبت به رياضي و خودكارآمدي رياضي در دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستاني شهر اهواز. پايان نامه 

 دكتري تخصصي روان شناسي تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز. 

-73، 3تحصيلي. پژوهشنامه آموزشي پژوهشکده تعليم و تربيت،(. نگاهي به امار نتايج امتحانات سال 1383مرادي مقدم، محمود)

72.  

 هويت با تحصيلي خودكارآمدي و انگيزشي جهت گيريهاي رابطۀ بررسي"(.  1395)  حميد فرامرزي، غالمحسين؛ مکتبي،

 .4شماره  آموزش جندي شاپور، توسعه مجلۀ. "اهواز جندي شاپور دانشگاه دانشجويان در تحصيلي         

(. اثربخشي توان بخشي شناختي بر كاركردهاي اجرايي )حافظه ي كاري و توجه( و 1392نريماني، محمد و سليماني، اسماعيل)

 پيشرفت

 .91-115(، 3)2تحصيلي دانش آموزان داراي اختالل يادگيري رياضي. فصلنامه ي ناتواني هاي يادگيري.        

سازي تحصيلي و رابطه آن با رابطه برخي پيشايندهاي مهم و مربوط با خود ناتوانبررسي (. 1380هاشمي شيخ شباني، اسماعيل )
ي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشکده علوم نامهنپايا هاي اهواز.آموزان سال اول دبيرستانپيامدهاي برگزيده در دانش

 تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
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