جامعه شناسی آموزش و پرورش

شماره  7بهار و تابستان  ،97شماره 63-78

رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان
کژال آزفنداک
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هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه خوش بینی تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیرانشهر در سال تحصیلی 95-96بود .روش پژوهش از نوع همبستگی
بود .جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیرانشهر بودند که  157( 299پسر و 142
دختر) نفر بصورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند برای محاسبه
حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد دادهها از طریق پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (سالمالوهمکاران
 ،)2012پرسشنامه خوش بینی تحصیلی (اسچمنوران و همکاران)2013و خودکارآمدی تحصیلی (زاژاکوا و
همکاران )2005جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته ها بیانگر این بود که متغیرهای خوش بینی
و خودکارامدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی ارتباط مثبت و معنی دار دارند .برای پیش بینی مشغولیت تحصیلی
از روی متغیرهای خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به
گام استفاده گردید ،یافتهها نشان داد که در گام اول آزمون آماری  Fبرای معنی داری این پیش بینی برابر با
 ،395/136بوده که درسطح ( )P≤ 0/05معنی دار می باشد .به عبارت دیگر خود کارآمدی تحصیلی پیش بینی
کننده مشغولیت تحصیلی بوده است .در گام دوم نیز آزمون آماری  Fبرای معنی داری این پیش بینی برابر با
 ،244/133بوده که درسطح ( )P≤ 0/05معنی دار می باشد .نتایج نشان می دهد متغیرهای خود کارآمدی تحصیلی
و خوش بینی تحصیلی قابلیت پیش بینی متغیر مشغولیت تحصیلی را دارند.
واژگان کلیدی :خوش بینی تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی ،مشغولیت تحصیلی

 . 1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه مهاباد
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد،گروه روانشناسی،مهاباد،ایران ((نویسنده مسئول) m.a.abdollahpour@gmail.com
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چکیده

جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقدمه
یکی از چالشهای مهم معلمان در کالسهای درس متمرکز کردن توجه دانش آموزان بر موضوعات درسی و
کمك کردن به یادگیری آنها است .سوال مهم این است که چه عواملی بر فعالیتهای تحصیلی و یادگیری1دانش
آموزان و دانشجویان تاثیر میگذارد؟ یکی از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،

نیز می تواند بر یادگیری تاثیرگذار باشد (فوالدوند ،سلطانی ،فتحی آشتیانی و شعاعی .)1391،در سال های اخیر،
مطالعه مفهوم مشغولیت در محیط های تحصیلی (فردریکس 2،بالمنفیلد و پاریس2004 3،؛ انلی و انلی20114،؛
ایلفرت ،وآرت و کارسستین )20125و کاری (اسچافیلی ،مارتینز ،پینتو و ساالنوا )2002 6،در کانون توجه گروه
کثیری از محققان بوده است .از آنجا که تحقق تجارب پیشرفت شگرف در موقعیتهای تحصیلی نیازمند پاسخ
دهی به ردیفهای متفاوتی از مطالب و تکالیف انگیزاننده و چالش انگیز است .بنابراین استفاده از مفهوم مشغولیت
در محیطهای تحصیلی ایدة دفاع پذیری است .مرور پیشینة تجربی مرتبط با موضوع مشغولیت تحصیلی نشان
می دهد که محققان عالقه مند به این قلمرو مطالعاتی ضمن تأکید بر نقش عوامل مؤثر بر تفاوت دراندازههای
منتسب به این کیفیت روان شناختی 7مانند رفتار معلم (آسر ،کاپالن ،کانات -مایمان و رت ،) 20058،ساختار
اهداف کالسی (چو و چو ،)2014 9،جو کالس درس (دینسر ،یسیلرت و تاکاک ،)2012 10،باورهای معرفت
شناختی (هیسکانن و النکا ،)201411،سبكهای هویت (صابر و شریفی ) 1392و خستگی تحصیلی (تزی ،کالسن
و دانیلس )201412،و همچنین ،با تأکید بر نقش تعیین کننده این سازة در تبیین تمایزات مشاهده شده در قلمروهای
مفهومی مختلف مانند پیشرفت تحصیلی (وانگالرسیچون ،وانگ وینچ و ویراچی2014،؛ گاال ،وود ،تاکایاما ،هار،
چیو و النگر2014 ،؛ اسچلنکر و اسچلنکر2013،؛حجازی و عابدینی1387 ،؛ غالمعلی لواسانی ،اژه ای و
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مشغولیت تحصیلی است .از سوی دیگر ،وجود متغیرهای همچون خودکارآمدی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی

رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

افشاری .)1388،فرسودگی تحصیلی (سالمال-آرو ،کیورا ،لسکینن و نورمی ،)2009 1،بهزیستی (پیتارینن ،سونی
و پیالتو )2014 ،ضرورت انکار ناپذیر مطالعه روشمند این مفهوم را تصریح می کند (به نقل از عبدالهپور و شکری،
 )1394خودکارآمدی یك عامل انگیزشی است که بر درگیری تحصیلی و موفقیت آموزشی دانشآموزان نقش
تعیین کننده دارد (لینبریك و پنتریچ .)2003 ،خودکارآمدی تحصیلی سازهای است که به نقش باورهای خود اثر

عملکردشان در فعالیتهای یادگیری بهتر است (برومند و شیخ فینی.)1390 ،
خوش بینی تحصیلی یك سازه روانشناختی جدید است که هوی ،تارتر و لفولك هوی  )2006(2مطرح کردهاند
و متشکل از خصوصیات جمعی تأکید تحصیلی 3،اعتماد 4و کارآمدی 5معلم است که در سطح سازمانی (مدرسه)
و فردی (معلم) تأیید شده است .تأکید تحصیلی بدین معناست که معلمان به کارهای آموزشی اولویت دهند و
انتظارات باالیی از موفقیت دانشآموزان داشته باشند .مفهوم مشغولیت در محیط های تحصیلی ایدة دفاع پذیری
است .مرور پیشینة تجربی مرتبط با موضوع مشغولیت تحصیلی نشان می دهد که محققان عالقه مند به این قلمرو
مطالعاتی ضمن تأکید بر نقش عوامل مؤثر بر تفاوت در اندازه های منتسب به این کیفیت روان شناختی مانند
رفتار معلم (آسر ،کاپالن ،کانات -مایمان و رت ،) 2005،ساختار اهداف کالسی(6چو و چو ،)2014 ،جو کالس
درس (دینسر ،یسیلرت و تاکاک ،)2012 ،باورهای معرفت شناختی(7هیسکانن و النکا ،)2014،سبك های هویت
(صابر و شریفی ) 1392و خستگی تحصیلی(8تزی ،کالسن و دانیلس.)2014،
مفهوم مشغولیت تحصیلی به کیفیت تالش که فراگیران آموزشی صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می کنند تا
به صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد (تینیو .)2000 ،به طور کلی مفهوم مشغولیت تحصیلی
بر نقش خودآگاهی در مطالعه ،طراحی عقاید فراشناختی و خود نظم دهی تأکید می کند (جاسماین گرین و
همکاران.)2012 ،

خوش بینی تحصیلی مفهومی است حاصل تعامل بین کارآمدی ،تأکید تحصیلی و اعتماد
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بخشی افراد در مورد تواناییهایشان اشاره دارد و اینکه چقدر افراد به تواناییهای خود بیشتر ایمان دارند

جامعه شناسی آموزش و پرورش
(برد .)20101سازه خوش بینی تحصیلی به ایجاد محیط مثبت در مدرسه کمك می کند .به عالوه این محیط باعث
ایجاد کارآمدی معلم می گردد (هوی ،تارتر و لفولك هوی.)2006 ،
تأکید تحصیلی انتظارات باال را ایجاد و استانداردهای باالیی را برای موفقیت تحصیلی ایجاد می کند (گودارد

2

و سویتلند 3و هوی .)2000 ،در مدارس با خوش بینی تحصیلی باال ،معلمان ،دانش آموزان و والدین به یکدیگر

شده نشان می دهد که خوش بینی تحصیلی با کنترل انواع پیشینه دانش آموزان ،تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی
آنها دارد (هوی و همکاران2006،؛ مکگوگان و هوی .)2006،خوش بینی از مهم ترین مؤلفه های روانشناسی
مثبتگرا 4است ( سلیگمن .)20005،هدف از روانشناسی مثبت گرا ایجاد تغییر در روان شناسی و ارتقاء کیفیت
زندگی است .این دیدگاه می خواهد از نقاط قوت انسان ها به عنوان سدی در برابر مشکالت روانی استفاده نماید
(سلیگمن .)2000 ،در طول دو دهة گذشته خودکارآمدی به عنوان یك رفتار انگیزشی مهم در پژوهش رفتار
انسان نمایان شده است .اینگونه دریافت شده که درجات باالی خودکارآمدی به سطوح افزایش یافته عملکرد در
شماری از تکالیف منجر می شود (بندورا.)1997 ،
باورهای خودکارآمدی به عنوان قضاوت های افراد درباره قابلیت هایشان برای سازماندهی و اجرای جریان
عمل مورد نیاز برای نیل به انواع عملکرد خاص تعریف شده است (بندورا .)1986 ،اساساً «خودکارآمدی» به
پاسخ این سوأل مربوط می شود که آیا می توانم این تکلیف را در این موقعیت انجام دهم؟ بندورا خودکارآمدی
را هم به عنوان محصول تعامل ما با جهان و هم به عنوان عامل تأثیرگذار بر کیفیت تعامل های ما تعریف می کند.
تعبیرات شناختی ما از موفقیت ها و شکست هایمان بر باورهای خودکارآمدی بعدی ما اثر می گذارد (شانك،
 ) 1981و باورهای خودکارآمدی ما ،تالش پایداری و منابع شناختی را که ما برای تعامل با جهان اطراف به کار
می بریم ،تأثیر قرار می دهد.
خود کارآمدی و عوامل مؤثر بر آن سال هاست که در کانون توجه روان شناسان پرورشی و دیگر کارشناسان
آموزش و پرورش جا ی دارد .در میان ابعاد مختلف خود کارآمدی ،بعد خود کارآمدی تحصیلی که با کوشش و
1
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اعتماد دارند .این اعتماد باعث ایجاد همدلی در میان آنها می گردد (هوی و همکاران .)2006،نتایج تحقیقات انجام

رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

با فشاری در انجام تکالیف ،به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی 1،خود سازماندهی ،پایداری در رویارویی
با دشواریها ،گزینش رشته و مانند اینها تأثیر خود را در جنبه های گوناگون زندگی افراد بر جای می گذارد،
متغیری مهم به شمار می رود .افراد با باورهای خودکارآمدی قوی ،نسبت به افرادی که خود کارآمدی ضعیف
دارند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری از خود نشان می دهند و در نتیجه عملکرد آنان در انجام

تحصیلی انجام شد ،نشان داده است که خود کارآمدی تحصیلی به عنوان یك عامل تعیین کننده موفقیت در مدرسه
و منتقل شدن به دانشگاه محسوب می شود (لینت باتلر.) 20112،مسئله مورد بررسی در این پژوهش این است
که آیا خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی رابطه دارند؟

روش شناسی
روش پژوهش حاضرتوصیفی از نوع همبستگی است که برای تحلیل دادهها نیز از ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نمونه پژوهش  299نفر بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای انتخاب شدند .جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
پیرانشهر می باشد در سال تحصیلی  96-97مشغول به تحصیل می باشند و تعداد آنها  1200نفر است .برای
محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری  291نفر بدست آمده است.
بر این اساس و با استفاده از فرمول کوکران  291نفر به عنوان نمونه آماری و با روش نمونهگیری خوشهای چند
مرحلهای که خوشهها شامل دانشکده -رشته-ورودی بود از بین دانشجویان کارشناسی انتخاب شد وجهت احتیاط
در رعایت تعداد براوردشده و صحت پاسخدهی  300پرسشنامه توزیع گردیدکه  299پرسشنامه جمعآوری گردید
و در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت.

Cognitive And Metacognitive Strategies
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تکالیف بهتر است (سلیمی و همکاران .)1394طی سالها پژوهش های متعددی که بر روی خود کارآمدی

جامعه شناسی آموزش و پرورش
پرسشنامه خوشبینی تحصیلی :پرسشنامه خوش بینی تحصیلی توسط اسچنموران1وهمکاران ( ،) 2013ساخته
شده دارای  28گویه است .این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس تأکید تحصیلی (  8گویه) ،اعتماد به مدرسان (
 10گویه) و احساس هویت نسبت به دانشگاه (  10گویه) است .روایی و پایایی پرسشنامه نیز در پژوهش
اسچننموران و همکاران( ،) 2013برای هر یك از خرده مقیاسها 0/97 ،0/96 ،0/93 ،به دست آمد که نشان از

خرده مقیاسها به ترتیب برابر  0/89 ،0/86 ،0/91و برای کل ابزار  0/92به دست آمد.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :زاژاکووا و همکاران ( )2005نسخه جدید پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
را با الگوگیری از مقیاس تحصیلی میلدستون (لنت ،براون و الرکین )1986 2،و فهرست خودکارآمدی کالج
(سولبرگ3و همکاران )1993 ،توسعه دادند .در این مقیاس مفهوم باورهای خودکارآمدی تحصیلی از طریق 27
گویه مربوط دانشگاه اندازهگیری میشود .در پژوهش زاژاکووا و همکاران ( )2005نتایج تحلیل عامل تأییدی،
چهار عامل اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در کالس درس ،اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف
بیرون از کالس درس ،اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در
مدیریت کار ،خانواده و دانشگاه را نشان داد .این پرسشنامه در داخل کشور توسط شکری و همکاران ()1390
هنجاریابی شده و ضریب همسانی درونی عامل کلی باورهای خودکارآمدی تحصیلی برابر با  0/94به دست آمده
است.
پرسشنامه مشغولیت تحصیلی :فهرست مشغولیت تحصیلی سالمال-آرو و آپادایا )2012( 4براساس مقیاس
مشغولیت کاری اترخت (اسچافیلی و همکاران 2002 ،الف) توسعه یافت .سیاهه  9مادهای درباره تکالیف درسی،
سه مقیاس انرژی ،احساس تعهد و شیفتگی را اندازه میگیرد .مشارکت کنندگان به هر ماده روی یك طیف درجه
ای از هرگز ( )0تا هر روز ( )6پاسخ میدهند .در مطالعه سالمال-آرو و آپادایا ( ،)2012مقدار ضریب همسانی
درونی عامل کلی مشغولیت تحصیلی و زیر مقیاسهای انرژی ،احساس تعهد و دلبستگی به تکالیف درسی به

1

Schenmoran

2

Lent., Brown & Larkin
Solberg
4
Salma-Aro & upadaya
3
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مطلوب بودن پایایی پرسشنامه دارد .پایایی پرسشنامه در پژوهش مرادی و همکاران ( )1393برای هر یك از

رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

ترتیب برابر  0/87 ، 0/82 ، 0/94و  0/80به دست آمده است .این پرسشنامه در داخل کشور توسط عبداله پور و
شکری( )1394هنجاریابی شده است .و ضریب همسانی درونی کلی برابر  0/91به دست آمده است.

شاخصهای توصیفی متغیرها ،و نرمال بودن و آزمون فرضیه ها به شرح ذیل می باشند:
جدول  .1شاخص های توصیفی متغیر جنسیت پاسخگویان
جنسیت

تعداد

درصد

پسر

157

52.5

دختر

142

47.5

جمع

299

100

شاخص های آماری

در جدول شماره 1تعداد و درصد متغیر جنسیت پاسخگویان مشاهده می شود .در بین افراد مورد مطالعه157 ،
نفر ( 52/5درصد) دانشجویان پسر و  142نفر ( 47/5درصد) نیز دانشجویان دختر بوده اند.
جدول .2شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص ها

حداقل

حداکثر

چولگی

کشیدگی

خوش بینی تحصیلی

90.72

14.96

58

140

.167

.008

خودکارآمدگی تحصیلی

88.03

15.92

68

132

.322

.055

مشغولیت تحصیلی

43.49

11.01

13

63

-.368

-.225

متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

نتایج حاکی از آن است در بین پاسخگویان میانگین متغیر خوش بینی تحصیلی  90/72و انحراف استاندارد آن
 14/96بوده است .همچنین حداقل و حداکثر میزان این متغیر به ترتیب  58و  140می باشد .مقادیر بدست آمده
چولگی ( )0/16و کشیدگی ( )0/08این متغیر نرمال بودن آنرا نشان می دهد .برای متغیر خودکارامدی تحصیلی
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یافته ها

جامعه شناسی آموزش و پرورش
میانگین  88/03و انحراف استاندارد آن  15/92می باشد .همچنین حداقل و حداکثر میزان این متغیر به ترتیب 68
و  132بوده است .مقادیر ناچیز بدست آمده چولگی ( )0/32و کشیدگی ( )0/05این متغیر نرمال بودن آنرا نشان
می دهد .متغیر مشغولیت تحصیلی دارای میانگین  43/49و انحراف استاندارد  11/01می باشد .همچنین حداقل
و حداکثر میزان این متغیر به ترتیب  13و  63می باشد .مقادیر بدست آمده چولگی ( )-0/36و کشیدگی (-/22

که داده ها دارای توزیعی نرمال می باشند و می توان از آزمون های پارامتریکی همچون همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندگانه استفاده نمود.
فرضیه اول :خوش بینی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی رابطه دارد.
نتایج رابطه بین متغیرهای خوش بینی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی در جدول شماره  3آمده است .همانطور که
مشاهده میگردد روابط درسطح ( )P≤ 0/01معنی دار می باشد .با توجه به این امر با اطمینان  99درصد می توان
ادعا نمود که بین متغیرهای مذکور از لحاظ آماری رابطهی معنی دار و مثبتی وجود دارد .مقدار همبستگی بین دو
متغیر  0/72بوده ( )r=0/72که ارتباط نسبتاً باالیی را بین دو متغیر می توان استنباط نمود.

فرضیه دوم :خودکارامدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی رابطه دارد.
نتایج رابطه متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی در جدول شماره  3نشان داده شده است.
همانطور که نتایج نشان می دهند ،مقدار سطح معناداری بدست آمده ( )Sig=0/001بوده که این مقدار درسطح
( )P≤ 0/01معنی دار می باشد .با توجه به این امر با اطمینان  99درصد می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای
خودکارآمدی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی از لحاظ آماری رابطهی معنی دار و مثبتی وجود دارد .مقدار
همبستگی بین دو متغیر  0/75بوده ( )r=0/75می باشد.
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 )0این متغیر نرمال بودن آنرا نشان می دهد.با درنظر داشتن این موضوع با اطمینان  95درصد می توان ادعا نمود

رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

جدول  .3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای خوش بینی تحصیلی،خودکارآمدی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی

متغیرها

خودکارآمدی

خوش بینی تحصیلی

خوش بینی تحصیلی

1

تحصیلی

مشغولیت تحصیلی

0/72

**

0/75
P ≤ 0/05

**

1

*

فرضیه سوم :مشغولیت تحصیلی از طریق خوش بینی تحصیلی و خودکارامدی تحصیلی قابل پیش بینی
است.
برای بررسی قابلیت تبیین واریانس متغیر مالک از طریق متغیرهای پیش بین با توجه به ماهیت و نحوه تعامل
متغیر ها با هم از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد .یکی از پیش فرضهای اساسی در رگرسیون بررسی آماره
دوربین واتسون می باشد .آماره دوربین واتسون بین 0تا  4میباشد .اگر بین باقیماندهها همبستگی متوالی وجود
نداشته باشد ،مقدار این آماره باید به  2نزدیك باشد .اگر به صفر نزدیك باشد نشان دهنده همبستگی مثبت و اگر
به  4نزدیك باشد نشان دهنده همبستگی منفی میباشد .در مجموع اگر این آماره بین  1/5تا  2/5باشد وضعیت
مطلوب بوده و می توان از آزمون رگرسیون استفاده نمود  .در پژوهش حاضر مقدار این آماره ( 1/87جدول )4
بوده است لذا می توان از آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه سوم پژوهش استفاده نمود .در فرضیه اصلی
تحقیق برای پیش بینی مشغولیت تحصیلی (متغیرمالک) از روی متغیرهای خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی
تحصیلی (متغیرهای پیش بین)  -با توجه به فاصلهای بودن متغیرها و وجود چند متغیر پیش بین -از آزمون
رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید.
در این روش بر اساس بیشترین مقدار همبستگی بین متغیر پیش بین و مالک به ترتیب متغیرهای پیش بین وارد
معادله گردیدند .با ورود هر متغیر ضرایب قبلی بازبینی شده و در گام مربوطه درج گردیدند.
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خودکارآمدی تحصیلی

0/76

**

1

مشغولیت تحصیلی
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جدول  .4نتایج آزمون رگرسیون چند گانه برای پیش بینی مشغولیت تحصیلی
R

شاخص ها

R

2

Readjusted

مراحل

آماره
دوربین-واتسون

گام دوم

خود کارآمدی تحصیلی

0/78

0/62

0/62

1/878

خوش بینی تحصیلی
در گام اول ضریب تعیین بین دو متغیر خود کارآمدی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی  0/75بوده یعنی در واقع
حدود  57درصد از واریانس متغیر مشغولیت تحصیلی از روی خود کارآمدی تحصیلی تبیین می گردد .در گام
دوم متغیر خوش بینی تحصیلی بعنوان متغیر دوم وارد معادله گردید که ضریب تعیین آن بصورت مشترک با متغیر
خود کارآمدی تحصیلی  0/78بوده یعنی این دو متغیر توام با هم حدود  62درصد از واریانس متغیر مشغولیت
تحصیلی را تبیین می نمایند.
جدول  5خالصه تحلیل واریانس ( )ANOVAبرای بررسی ارابطه متغیرهای پیش بین با متغیر مالک
شاخص آماری
گام ها

مجموع

درجه آزادی

میانگین مجذورات F

سطح معنی داری

مجذورات

()df

()MS

()Sig

()SS
گام

رگرسیون

20624.524

1

20624.524

اول

باقیمانده

15502.205

297

52.196

کل

36126.729

298

گام

رگرسیون

22491.667

2

11245.834

دوم

باقیمانده

13635.062

296

46.064

کل

36126.729

298
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244.133

0/000

0/000
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گام اول

خود کارآمدی تحصیلی

0/75

0/57

0/57

رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

به منظور آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون به دست آمده از آزمون های  Fاستفاده شد که نتایج این آزمون در
جدول شماره  5نشان داده شده است .در گام اول آزمون آماری  Fبرای معنی داری این پیش بینی برابر با ،395/136
بوده که درسطح ( )P≤ 0/05معنی دار می باشد .به عبارت دیگر خود کارآمدی تحصیلی پیش بینی کننده مشغولیت
تحصیلی بوده است .در گام دوم نیز آزمون آماری  Fبرای معنی داری این پیش بینی برابر با  ،244/133بوده که

توام باهم پیش بینی کننده متغیر مشغولیت تحصیلی می باشند.
جدول  .6ضرایب رگرسیون و بتا برای بررسی رابطه متغیرهای پیش بین با متغیر مالک
شاخص آماری

مدل
گام اول

ضریب ثابت
خود کارآمدی
تحصیلی

گام دوم

ضریب ثابت
خود کارآمدی
تحصیلی
خوش بینی
تحصیلی

ضرایب

خطای

بتا

تی

سطح معنی

رگرسیون

استاندارد

()Beta

()T

داری

()B

()SD

()Sig

-2.503

2.351

-

-1.065

.288

.522

.026

.756

19.878

.000

-9.663

2.479

-

-3.898

.000

.338

.038

.489

8.880

.000

.258

.041

.350

6.367

.000

جدول  6ضرایب رگرسیون ،آزمون  Tدر سطح معنی داری ( )P≤ 0/05را نشان می دهد .ضرایب رگرسیون هریك
از متغیرهای پیش بین یعنی خودکارآمدی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی بیانگر آنند که هر دو متغیر می توانند
واریانس متغیر مشغولیت تحصیلی را بصورت معنی دار تبیین و پیش بینی می کنند .بر این اساس معادله رگرسیونی

نهایی به شرح ذیل خواهد بود( :خوش بینی تحصیلی  + 0/35خود کارآمدی تحصیلی  = 0/48 -9/66مشغولیت
تحصیلی) با این توضیح که به ازای هر واحد تغییر در متغیرهای خودکارآمدی و خوش بینی تحصیلی به
ترتیب 0/48و  0/35واحد مشغولیت تحصیلی افزایش پیدا می نماید.
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درسطح ( )P≤ 0/05معنی دار می باشد .به عبارت دیگر متغیرهای خود کارآمدی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی

جامعه شناسی آموزش و پرورش
بحث و نتیجه گیری
آزمون فرضیه های پژوهش در زمینه روابط متغیرهای پیش بین خودکارامدی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی
بیانگر ارتباط سازه های مذکور بود.
فرضیه اول :خوش بینی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی رابط دارد.

توان ادعا نمود که بین متغیرهای مذکور از لحاظ آماری رابطهی معنی دار و مثبتی وجود دارد .مقدار همبستگی
بین دو متغیر  0/72بوده ( )r=0/72که نشان دهنده ارتباط نسبتاً باالیی بین دو متغیر است .با در نظر داشتن این
شرایط ،فرضیه اول تأیید گردید.
یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیق اسچنن موران ،میشل و مور ( )2013که نشان دادند بین خوش بینی
تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ،هماهنگ است.
نتایج این تحقیق با نتایج جعفری ،قهرمانی ،کشاورزی و کاوه ( )1394که نشان دادند آموزش خوش بینی به دانش
آموزان از طریقهای کفایت اجتماعی بر جنبههای مختلف زندگی آنها می تواند مؤثر باشد و روابط بین فردی و
اجتماعی آنها را تقویت کند ،هم راستا است .و همچنین با یافتههای پژوهش حجازی و صالح نجفی و غالمعلی
لواسانی ( )1394که نشان دادند خوش بینی دانش آموزان باعث می شود آنها اعتقاداتی پیدا کنند که موجب ایجاد
احساس کارآمدی شخصی و ارزیابی مثبت آنها از بافت اجتماعی و در نتیجه اتظار مثبت شود همسو است.
فرضیه دوم :خودکارامدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی رابطه دارد.
نتایج بررسی ارتباط بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی نشان می دهند ،مقدار سطح
معناداری بدست آمده ( )Sig=0/001بوده که این مقدار درسطح ( )P≤ 0/01معنی دار می باشد .با توجه به این
امر با اطمینان  99درصد می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی از
لحاظ آماری رابطهی معنی دار و مثبتی وجود دارد .مقدار همبستگی بین دو متغیر  0/75بوده ( )r=0/75که ارتباط
باالیی را بین دو متغیر می توان مالحظه نمود .با در نظر داشتن این شرایط ،فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید می
گردد.
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نتایج ارتباط بین متغیرهای خوش بینی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی بیانگر این بود که با اطمینان  99درصد می

رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

این یافتهها با نتایج سماوی ،ابراهیمی و جاودان ( ،)1395رفیعی زاده ( ،)1394لیونگ ومن ( )2012پینتریچ و
دیگورت ( )2000هم راستا می باشد .پینتریچ و دیگروت ( )2000نشان دادند که درجات باالی خودکارآمدی با
پیشرفت تحصیلی و مؤلفههای درگیری تحصیلی دارای رابطه قوی است .شانگ ( 1989و  )1991نشان داد که
افراد با باورهای خودکارآمدی قوی بیشتر احتمال داردکه در رویارویی با مشکالت تالش کنند.

در ارتباط با تبیین واریانس متغیر مشغولیت تحصیلی تحلیل رگرسیون صورت گرفت .در گام اول آزمون آماری
 Fبرای معنی داری این پیش بینی برابر با  ،395/136بوده که درسطح ( )P≤ 0/05معنی دار می باشد .به عبارت
دیگر خود کارآمدی پیش بینی کننده مشغولیت تحصیلی بوده است .در گام دوم نیز آزمون آماری  Fبرای معنی
داری این پیش بینی برابر با  ،244/133بوده که درسطح ( )P≤ 0/05معنی دار می باشد .به عبارت دیگر متغیرهای
خود کارآمدی و خوش بینی تحصیلی توام باهم پیش بینی کننده متغیر مشغولیت تحصیلی می باشند .این یافتهها
با نتایج سماوی ،ابراهیمی و جاودان ( ،)1395رفیعی زاده ( ،)1394لیونگ ومن ( )2012پینتریچ و دیگورت
( )2000هم راستا می باشد .همچین یافتههای این با یافتههای تحقیق اسچنن موران ،نیکل ،میشل و مور ()2013
و بهادری خسروشاهی و هاشمی و ترابی و همکاران ( )2013همسو است.
جهت تبیین یافتهها باید اذعان نمود که مشغولیت تحصیلی را به عنوان سازههای برای معرفی تمایل دانشجویان
به مشارکت در فعالیتهای روزانه دانشگاه ،شرکت در کالسها و دنبال کردن دستورات اساتید در کالس به کار
برده است بنابراین نمره باال در آزمون خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در زمینه افزایش مشغولیت
تحصیلی در دانشجویان را فراهم می کند و به دنبال افزایش مشغولیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه به طور
منظم حضور می یابند ،بر یادگیری متمرکز می شوند و عملکرد بهتری در آزمونهای استانداد شده دارند .فقدان
مشغولیت تحصیلی پیامدهای جدی از جمله پیشرفت تحصیلی پایین ،انجام رفتارهای بزهکارانه و منحرف ،افزایش
خطر مردودی و ترک تحصیل دارد .در این ارتباط پینتریچ و دیگروت ( ،)2000نشان دادندکه درجات باالی
خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی و مؤلفههای تحصیلی دارای رابطه قوی است .صالحی نجفی و غالمعلی لواسانی
( )1394نشان دادند خوش بینی دانش آموزان باعث می شود آنها اعتقاداتی پیدا کنند که موجب ایجاد احساس
کارآمدی شخصی و ارزیابی مثبت آنها از بافت اجتماعی و در نتایج مثبت شود.
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Abstract
The Purpose of this study was to determine the relationship between academic
optimism and academic Self-Efficacy with academic engagement in piranha Islamic
Azad University students in the academic year of 1395-96. The research method was
correlation. The statistical population of the study consisted of students of piranshar
Islamic Azad University. 299 (157 boys and 142 girls) were randomly selected using
a multi-stage cluster sampling method. To calculate the sample size' the Cochran
formula used. Data were collected through a questionnaire of academic engagement,
academic optimism questionnaire and academic self- efficacy questionnaire. The
variables of academic optimism and academic self-efficacy (predictive variables)
were used to predict academic engagement (criterion variable). Multiple stepwise
regression tests were used. The results showed that in the first step, the statistical test
F for significance of this prediction is 395/136 which is significant at level (p<0/05).
In other words, academic self-efficacy has been a predictor of academic engagement.
In the second step, the statistical test F has significant significance for this prediction
is 244/133, which is significant at level (p<0/05). In other words, academic selfefficacy variables and their optimism together predict the variables of academic
engagement. Findings showed that academic optimism, academic self-efficacy and
academic engagement have a meaningful relationship.
The results of the research findings include the fact that the relationship between
variables is positive and significant in the main and secondary hypotheses, and
predictor variables can distinguish the criterion variable.
Key words: Academic optimism ,academic Self-efficacy ,Academic Engagement
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