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 تحصیلی در معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر کرج –بررسی رابطه خوش بینی علمی ورفتار مدنی 

 2، صدیقه کباری1احمد رستگار

 چکیده 

تحصیلی معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر کرج می باشد. این -هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خوشبینی علمی و رفتار مدنی 

. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه معلمان ابتدایی ناحیه دو اموزش وپرورش شهر کرج در پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است

نفر هستند. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول  1203می باشد که تعداد شان 93-94سال تحصیلی

سوال  21تحصیلی از پرسشنامه  –سنجش رفتار مدنی نفرانتخاب گردید.ابزار اندازه گیری دراین پژوهش برای  291مورگان تعداد 

سوال ( و روابط  10سوال ( باری رسانده و مشارکت اجتماعی ) 8( که داری سه زیر مقیاس پای بندی یه قواعد )1387گل پرور )

به دست  68/0، 63/0، 69/0سوال ( استفاده شد.. تحقیق حاضرر الفای کرونباخ سه زیر مقیاس پرسشنامه به ترتیب  3صمیمانه )

ماده اول اعتماد به دانش آموزان و والدین را می  6ماده است.  24امد . پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلمان : این پرسشنامه شامل 

ماده انتهای پرسشنامه به خودکارآمدی  12( تأکید تحصیلی را مورد ارزیابی قرار می دهد و  12تا  7ماده بعدی )از ماده  6سنجد. 

( ضرایب قابل اعتماد برای هر یک  2010ختصاص دارد. در جدیدترین پژوهش روی این پرسشنامه توسط بیرد وهمکاران ) معلم ا

به دست آمد. نتایج نشان داد که رابطه  73/0، 71/0، 8/0از خرده مقیاس های اعتماد، تأکید و خودکارآمدی معلم، به ترتیب 

تحصیلی از طریق -تحصیلی انان وجود دارد. همچنین رفتار مدنی -مان و رفتار مدنی مثبت معنادار آماری بین خوش بینی علمی معل

 مولفه های خوش بینی علمی بین معلمان آموزش و پرورش ابتدایی ناحیه دو شهر کرج قابل پیش بینی است .

 تحصیلی ،معلمان  –خوش بین علمی ، رفتار مدنی ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

( سازه خوشبینی 2010ست حاصل تعامل بین کارآمدی، تأکید تحصیلی و اعتماد )برد و همکاران، مفهومی ا1خوشبینی علمی 

تحصیلی به ایجاد محیط مثبت در مدرسه کمک می کند. به عالوه این محیط باعث ایجاد کارآمدی معلم میگردد )هوی و 

الیی را برای موفقیت تحصیلی ایجاد میکند )گودارد و ( تأکید تحصیلی انتظارات باال را ایجاد و استانداردهای با2008 2همکاران،

( در مدارس با خوشبینی تحصیلی باال، معلمان، دانش آموزان و والدین به یکدیگر اعتماد دارند. این اعتماد باعث 2000 3همکاران،

س و آموزش، با تکیه بر اعتماد ( اعتقادات مثبت معلم با تأکید بر تدری2008ایجاد همدلی در میان آنها میگردد )هوی و همکاران، 

به والدین و دانش آموزان و همکاری با آنها برای رسیدن به نتیجه مطلوب و باور به توانایی های خود برای غلبه بر مشکالت و 

( خوش بینی تحصیلی را 2006انعطاف پذیری و پشتکار می تواند بر عملکرد دانش اموزان تاثیر گذار باشد. هوی و همکاران )

روی قوی برای تبیین عملکرد دانش آموزان تعریف میکنند.. هوی به این امر اشاره می کند که سازه خوشبینی در طی زمان و بر نی

،آلبرت  7خودکارآمدی 6و با ، بهره گیری از بنیانهای تئوریکی شناخت اجتماعی 5، روانشناسی مثبت  4پایه روانشناسی انسان مدار

، کلمن ، کار او و همکارانش در حوزه فرهنگ و جو سازمانی و همچنین مفهوم خوشبینی  9ماعی، تئوری سرمایه اجت 8بندورا

(. خوشبینی تحصیلی، جمعی از باورهای مرتبط با قوت ها و ظرفیت  2012مارتین سلیگمن شکل گرفته است )هوی  10اکتسابی

مبتنی بر تأکید تحصیلی، کارآمدی و اعتماد میباشد. های درونی مدرسه به منظور رسیدن به پیشرفت تحصیلی میباشد. این باورها 

آنها با ترکیب هم محیط مثبتی را برای مدرسه ایجاد مینمایند. یک کالس خوش بین باید بر فرصت ها و امکانات ) وتینگون 

اشته باشد. ( تأکید د2006( و اعتماد ) هوی وهمکاران ، 2007، 12(، نوع دوستی ) پیلیاوبن2006، 11(، بشاشیت ) ریف2003،

 13یک معلم خوش بین باید بر جنبه های مثبت و کیفیت دانش آموزان، کالس درس، مدرسه و جامعه تمرکز داشته باشد ) پاجارس

( بدر تئوری شناخت 1997( سازه خوشبینی تحصیلی از سه تئوری متفاوت نشات گرفته است: کارآمدی جمعی از مطالعه )2009،

( از تعامل اجتماعی و تأکید تحصیلی از پژوهش هوی و 1990مفهوم مهم در تحلیل کلمن ) اجتماعی، اعتماد به عنوان یک

                                                           
3- academic optimism 
2- HOY et al 
3-  Goddard, R., Hoy, W., & Hoy 
6-Humanist Psychology 
7-Positive Psychology 
8- Social Cognitive 

9-Self-Efficacy 
8-  Albert Bandura 

11- Social Capital Theory 

12- Learned Optimism12 
11- Ryfe 
12-  Piliavin 
13 - Pajares 
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همکارانش در خصوص سالمت سازمانی که زیربنای آن تئوری پارسونز و همکارانش بود، اخذ شده است. آوردن این سه جریان 

یش یادگیری در دانش آموزان میگردد )هوی و از تئوری و پژوهش با هم، تبیینی را فراهم میکند که چگونه مدرسه باعث افزا

چندان  1تحصیلی–( عامل دیگری که به نظر می رسد در محیط های اموزشی حداقل با این عنوان رفتار مدنی 2006همکارانش، 

ر محیط های مورد توجه قرار نگرفته رفتارهایی است که از زمره رفتارهای الزامی نیست ،اما بر مبنای شواهد پژوهشی این رفتارها د

سازمانی ارائه شده است بر این که نوع –گروهی وجمعی می تواند بر عملکرد تاثیر داشته باشد.در تعاریفی که از رفتار مدنی 

رفتارها در درجه اول از زمره وظایف ومسئولیت های تعربف شده در شرح وظایف نیست ،اما انجام انها به اشکال متعددی بر 

( تاکید است. رفتار 1994؛ پودساکف .پین ، 1993ی تاثیر می گذارد )مک کنزی ،پود ساکف وفتر ،عملکرد موثر فردی وگروه

شهروندی فردی توصیف رفتارهای داوطلبانه و اختیاری از طرف معلمان است که بیش از انتظارات رسمی و شرح وظایف آنها م 

العاده، تالش فراوان، بررسی راه های متفاوت و انجام هر کاری باشد. رفتار مدنی معلم شامل پیش بینی ها و اقدامات احتیاطی فوق 

 2005که برای موفقیت دانش آموز الزم است انجام شود. در حرفه معلمی، دیگران انتظار چنین رفتاری را از معلمان دارند) دیپوال ،

م بر محیط تحصیل ،یاری رساندن ،مشارکت (. براین اساس رفتارهایی مانند پای بندی به قواعد واحساس الزام درونی به قواعد حاک

اجتماعی و تالش برای بر قراری روابط صمیمانه به صورت های مختلفی می تواند بر عملکرد فردی وجمعی معلمان موثر واقع شود 

 (. در دهه های اخیر، بسیاری از محققان در خصوص کارآمدی معلم پژوهش های متعددی را انجام داده اند1387)گل پرور ،

( در پژوهشی تحت  2013( بیول و اسمیت) 2009؛ فای ،  2010؛ برد و همکاران،  1994؛ گوسکی و پاسارو  1997)بندورا، 

آموزان مدارس ابتدایی، به این نتیجه رسیدند که بین خوشبینی تحصیلی و  -عنوان اثرات خوشبینی علمی بر پیشرفت خواندن دانش

( در پژوهش خود تحت عنوان  2012مثبت و باالیی وجود دارد. گارول و کرمگیل )پیشرفت خواندن دانش آموزان ، رابطه 

اجتماعی دانش آموزان، ساختار سه گانه خوشبینی  -خوشبینی تحصیلی به این نتیجه دست یافتند، که علی رقم وضعیت اقتصادی

( در پژوهش خود تحت عنوان  2011وال) تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت و معنی دار دارد. کربای و دیپائ

خوشبینی تحصیلی و تعهد جمعی در مدارس شهری، به این نتیجه رسیدند تعهد جمعی، کارآمدی جمعی، اعتماد به مراجعان و 

( از این سازه 2009) 2( فای و همکاران2010پافشاری، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی می کنند.برد و همکاران )

( در مطالعه خود دریافت ابعاد 1393ده نموده اند و خوشبینی تحصیلی معلم را تدوین نمودند.در مطالعاتی همچون علی وند)استفا

احساس کارآمدی معلم و اعتماد کادر آموزشی می توانند پیش بین کننده های رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان باشد. و بعد 

ی نمی تواند پیش بین کننده ی رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان باشد. در این پژوهش دیگر آن یعنی تاکید تحصیلی به تنهای

(  که 2010(و برو ) 2008درجهت بررسی این ارتباط  ، خوشبینی تحصیلی معلم بر اساس الگوی وولفولک هوی، هوی و کورز )

زان و احساس کارآمدی معلم می باشد سنجیده شده دارای مولفه های تاکید تحصیلی، اعتماد کادر آموزشی به والدین و دانش آمو

                                                           
1 - citizenship behaviors 
2-  Fahy 
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سازمانی  –( بر اساس پژوهش های مرتبط با رفتار مدنی 1378است . همچنین برای متغیر رفتار مدتی تحصیلی از الگوی گلکار )

،مشارکت ( استفاده شده که دارای مولفه های روابط دوستی 1993؛ نیهوف ومورمن ، 1988در محیط های کاری )نظیر ارگان ،

تحصیلی معلمان می –اجتماعیپای بندی به قواعد ایا مولفه های خوش بینی علمی در معلمان پیش بینی کننده ای برای رفتار مدنی 

باشد . لذا با توجه به مبانی نظری و تحقیقات انجام گرفته وهدف این پژوهش که بررسی ارتباط بین دو ویژگی رفتاری معلمان 

تار مدنی ( در محیط اموزشی می باشد فرضیه های این پژوهش به صورت بررسی ارتباط بین بین مولفه )خوش بینی تحصیلی ورف

های خوش بینی )اعتماد ،تاکید تحصیلی وخود کارامدی( ومولفه های رفتار مدنی )مشارکت اجتماعی ،پایبندی به قواعد وروابط 

 صیمیمانه( مطرح می شود.

 روش 

  ماهیت موضوع این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. با توجه به نوع و طرح پژوهش:

جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر کرج در سال  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

عیین ت 291نفر هستند. دراین پژوهش با مراجعه به جدول مورگان حجم نمونه  1203می باشد که تعداد شان 93-94تحصیلی

 . گردید و  نمونه گیری حجم نمونه از کل  به صورت تصادفی انجام گرفت

 ابزار پژوهش:

( که داری 1387سوالی گل پرور ) 21تحصیلی از پرسشنامه  –برای سنجش رفتار مدنی  تحصیلی :–رفتار مدنی ی پرسشنامه

سوال ( استفاده  3سوال ( و انعطاف پذیری ) 10عی )سوال ( یاری رسانده و مشارکت اجتما 8سه زیر مقیاس پای بندی یه قواعد )

؛ نیهوف  1988سازمانی در محیط های کاری )نظیر ارگان ، –شد. این پرسشنامه بر اساس پژوهش های مرتبطبت رفتار مدنی 

 63/0، 69/0( ساخت واعتباریابی شده است . تحقیق حاضرر الفای کرونباخ سه زیر مقیاس پرسشنامه به ترتیب 1993ومورمن ،

 به دست امد .  68/0،

ماده اول اعتماد به دانش آموزان و  6ماده است.  24: این پرسشنامه شامل  پرسشنامه خوش بینی علمی معلمانی پرسشنامه

ماده انتهای پرسشنامه به  12( تأکید تحصیلی را مورد ارزیابی قرار می دهد و  12تا  7ماده بعدی )از ماده  6والدین را می سنجد. 

( ضرایب قابل  2010خودکارآمدی معلم اختصاص دارد. در جدیدترین پژوهش روی این پرسشنامه توسط بیرد وهمکاران ) 

به دست آمد. . برای  73/0، 71/0، 8/0اعتماد برای هر یک از خرده مقیاس های اعتماد، تأکید و خودکارآمدی معلم، به ترتیب 

ورد ودر پژوهش حاضر نیز اعتبار ابزار بر اساس همسانی درونی اندازه ها )با به دست ا 92/0کل مقیاس )خوش بینی تحصیلی (

 می باشد که نشانه همسانی درونی مطلوب ازمون است.  87/0استفاده از آلفای کرونباخ 

توصیفی  برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده که در آمار ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

هایی همچون میانگین ، مد ، نما ، جدول فراوانی و در صد ها ، انحراف معیار ، واریانس ودر آمار استنباطی از آزمون از شاخص

 متناسب باداده هایی همچون ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. 
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 نتایج 

 تحصیلی -ینی علمی و رفتار مدنی ( :نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای خوشب1جدول )

 سطح معنا داری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر

 000/0 0./58** 291 تحصیلی -خوشبینی علمی و رفتار مدنی 

 000/0 0./49** 291 خوشبینی علمی و مشارکت اجتماعی

خوشبینی علمی و پایبندی به قواعد  

 معلمان

291 **53/.0 000/0 

 000/0 0./57** 291 نعطاف پذیریخوشبینی علمی و ا

مولفه های خوشبینی علمی و رفتار مدنی 

 تحصیلی -

291 **59/.0 35/0 

تحصیلی  -( نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که ضریب همبستگی خوشبینی علمی و رفتار مدنی 1با توجه به جدول )

درصد بزرگتر می باشد . بنابراین  99ز مقدار بحرانی جدول در سطح می باشد که ا sig= 0/000و  =58/0rمحاسبه شده برابر با 

تحصیلی -درصد اطمینان چنین نتیجه گرفت که رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر خوشبینی علمی و رفتار مدنی  99می توان با 

 -نی علمی باالتری باشند رفتار مدنی در معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر کرج وجود دارد .بنابراین هر چه معلمان دارای خوش بی

تحصیلی آنها نیز به همان میزان تاحدودی افزایش خواهد یافت . خصوص آزمون همبستگی پیرسون خوشبینی علمی و مشارکت 

می باشد که از  sig=0/000و سطح معناداری برابر با  49/0اجتماعی حاکی از آن است که ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با 

درصد اطمینان می توان گفت بین مولفه های خوشبینی  99درصد بزرگتر  می باشد . بنابراین با  99ار بحرانی جدول در سطح مقد

علمی و مولفه رمشارکت اجتماعی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .یعنی اینکه هر چه معلمان از خوشبینی علمی باالتری 

ی آنها نیز بیشتر خواهد بود . همچنین نتایج نشان داد بین مولفه های خوشبینی علمی و پایبندی به برخوردار باشند رمشارکت اجتماع

درصد بزرگتر می  99( باتوجه ضریب همبستگی محاسبه شده از مقدار بحرانی جدول در سطح sig=0/000و  r=0/53 (قواعد

رفت که رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر خوشبینی علمی و پایبندی به درصد اطمینان چنین نتیجه گ 99باشد . لذا می توان با 

قواعد معلمان وجود دارد .یعنی اینکه هر چه نمره خوشبینی علمی معلمان باالتر است پایبندی به قواعد معلمان نیز به همان نسبت 

( می  sig=0/000و  r=0/57ون حاکی از آن ) افزایش می یابد . در مولفه های خوشبینی علمی و انعطاف پذیری همبستگی پیرس

درصد اطمینان رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر خوشبینی علمی و انعطاف پذیری معلمان وجود دارد .یعنی  99توان گفت با 

 اینکه معلمان با خوشبینی علمی باالتر از قدرت انعطاف پذیری بیشتری برخوردار می باشند .

تایج آزمون رگرسیون در پیش بینی مولفه های رفتار مدنی( : ن2جدول شماره )  
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 ضریب تعیین ضریب همبستگی تعداد مدل

 -مولفه های خوشبینی علمی و رفتار مدنی 

 تحصیلی

291 **59/.0 35/0 

آن  نشان می دهد که ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر مستقل خوشبینی علمی و مولفه های 2نتایج آزمون رگرسیون در جدول 

تحصیلی برابر با -)تاکید علمی ، فرهنگ سازگاری ، اعتماد به دانش آموزان و والدین و خودکارامدی ( و متغیر وابسته رفتار مدنی 

می باشد که حاکی از همبستگی مثبت و مستقیم متغیرهای اصلی تحقیق می باشد ، همچنین ضریب تعیین محاسبه شده برابر با  59/0

R2=0/35  تحصیلی تاثیر داشته است و یا به بیان -بر رفتار مدنی  35/0این امر حاکی از آن است که خوشبینی علمی  می باشد که

 تحصیلی معلمان از طریق مولفه های خوشبینی علمی قابل پیش بینی می باشد. -درصد رفتار مدنی  35دیگر 

(: ضرایب رگرسیون و بتا برای مدل تحلیل رگرسیون3جدول شماره)  

 سطح معنا داری t بتا گرسیونضرایب ر 

 01/0 44/2  35/12 ضریب ثابت

 00/0 76/2 20/0 26/0 تاکید علمی

اعتماد به دانش آموزان و 

 والدین

42/0 29/0 57/3 00/0 

 04/0 97/1 16/0 24/0 خودکارامدی

                   000/0=Sig            35/0=2R          59/0=         R92 /38=F 

تحصیلی معلمان از طریق مولفه های خوشبینی علمی قابل پیش -( استنباط می شود ، رفتار مدنی 3ان طور که از جدول شماره )هم

بینی می باشد و از مولفه های خوشبینی علمی همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود اعتماد به دانش آموزان و والدین 

 29/0تحصیلی داشته است و با یک انحراف معیار تغییر در اعتماد به دانش آموزان و والدین ، - بیشترین تاثیر را بر متغیر رفتار مدنی

تحصیلی مشاهده می شود . همچنین از مولفه های دیگر خوشبینی علمی ، مولفه تاکید -انحراف معیار تغییر در متغیر رفتار مدنی 

 مان تاثیر گذار بوده استتحصیلی معل -بر رفتار مدنی  16/0و خودکارامدی  20/0علمی 

 

 

 

 گیری بحث و نتیجه

هدف از این تحقیق بررسی خوش بینی علمی و رفتار مدنی تحصیلی معلمان بود. نتایج نشان داد فرضیه های پژوهش که به  ترتیب 

ه با خوش بینی علمی به بررسی رابطه مشارکت اجتماعی معلمان ، رابطه پای بندی به قواعد علمی معلمان ، رابطه با رفتار صمیمان
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-معلمان پرداخته است مورد تایید می باشد و رابطه مثبت ومعناداری بین متغیرهای مذکور وجود دارد  وهمچنین رفتار مدنی 

تحصیلی معلمان از طریق مولفه های خوشبینی علمی قابل پیش بینی می باشد و از مولفه های خوشبینی علمی اعتماد به دانش 

تحصیلی داشته است بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که با افزایش خو -بیشترین تاثیر را بر متغیر رفتار مدنی آموزان و والدین 

شبینی علمی معلمان، رفتار مدنی تحصیلی معلمان در مدرسه و کالس درس افزایش می یابد. هرچند تا کنون تحقیقی در این زمینه 

ج تحقیق نشان داد که رفتار مدنی معلمان یک رفتار جهان مشمول است و چه در در داخل کشور انجام نگرفته است ولی نتای

فرهنگ غرب و چه فرهنگ غیر غربی؛ معلمان تالش فراوانی برای پیشرفت و موفقیت دانش آموزان فراتر از شرح شغلی خود رفتار 

میزان بروز رفتار مدنی تحصیلی معلمان نیز  می کنند و هر چه میزان خوش بینی علمی معلمان بیشتر باشد، میزان انظار داشت که

بیشتر شود. معلمان خوش بینی گرایش به داشتن این باور دارند که می توانند پیش بینی ها و اقدامات احتیاطی فوق العاده، تالش 

تحقیق با تحقیقات  فراوان، بررسی راه های متفاوت و انجام هر کاری که برای موفقیت دانش آموز الزم است انجام دهد نتایج این

( مطابقت دارد . در کل می توان به این نتیجه رسید که از آنجایی که 200(و سلیگمان )2005( ودیپوال )1991پیشین باندورا )

معلمان مرد و زن از خوش بینی علمی نسبتاً باالیی برخوردارند باید بر روی خودکارآمدی و اعتماد میان معلمان و والدین و دانش 

تمرکز بیشتری کرد، چون هرچه رفتار شهروندی معلمان بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که این رفتار منجر به بهبود آموزان 

و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گردد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به نوبه خود باعث افزایش اعتماد والدین و دانش 

با توجه به تائید رابطه بین خوشبینی تحصیلی و ابعاد آن با رفتار مدنی پیشنهاد میگردد ارتقاء آموزان به مدرسه و معلمان میگردد 

ارزشهای اخالقی به عنوان مبنای روابط سالم و سیرت نیکو مورد توجه قرار گیرد. ارتقاء ارزشهای اخالقی که تحت عنوان رفتار 

تهای اجتماعی و حمایتهای محیطی پرورش یابد. همچنین با توجه به مدنی از آن یاد شد میتواند از طریق درك خودباوری، مهار

اینکه متغیر اعتماد بیشتربن تاثیر را در رفتار مدنی به خود اختصاص داده است در راستای افزایش اعتماد با توجه به نقش مهم اعتماد 

ی اخالقی مثبت مانند صداقت، راستگویی، های منفی مانند دروغ، ، چاپلوسی، نفاق و غیره، و بهبود ارزشها -در کاهش ارزش

( و همچنین با توجه به اینکه اعتماد پیش شرط همکاری معلم والدین  1389انصاف، امانتداری، تعهد و شهامت )حیدرآبادی، 

باشد پیشنهاد میگردد با فراهم ساختن محیطی مناسب جهت همکاری  -ودانش اموز بوده و محصول یک همکاری موفقیت آمیز می

شناخت بیشتر والدین ودانش اموزان ووالدین انها اعتماد اعضاء را افزایش دهند. بطور مثال میتوانند با تشکیل کارهای مشارکتی و  و

قرار دادن والدین ودانش اموزان در تیمها برای انجام امور وهمکاری با معلم ومدرسه ، امکان تعامل بیشتر افراد را با یکدیگر و در 

 شتر در راستای باالبردن سطح اعتماد به یکدیگر را فراهم ساخت.نتیجه شناخت بی

 

 منابع

ساله استان مازندران(، جامعه  29تا  20فرهنگی موثر بر آن )مطالعه موردی جوانان -(، اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی 1389حیدرآبادی ابوالقاسم، ) 

 ، سال اول،1 -66شناسی مطالعات جوانان، شماره .



[ ی مدرسهدوّمین همایش مّلی روانشناس ] 

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

8 

 

 -نامه . دانشگاه تربیت معلم ( .بررسی نقش خوشبینی تحصیلی در رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد ، پایان1393) علی وند

 . کارشناسی ارشد  1393دانشکده مدیریت و حسابداری .  -تهران 

 ،1، شماره 10جله تحقیقات نظام سالمت ، دوره ( .خوش بینی علمی معلمان و رفتار شهروندی سازمانی،م1393عسگری ،زهرا )

تحصیلی در دانشجویان ،فصلنامه –( نقش میانجی اخالق تحصیلی در رابطه بین عدالت وبی عدالتی اموزشی با رفتارهای مدنی 1387گل پرور ،محمود .)

 اندبشه های علوم تربیتی / 

ت و تعهد هویت با خوشبینی تحصیلی معلمان زن و مرد. پایاننامه کارشناسی ارشد، (. رابطه ویژگی های فردی، سبک های هوی 1389مزارعی، فروغ ) 

 دانشگاه تهران

شهر  9و  6آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق بینی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش( . رابطه خوش1393مرادی ،کیوان وواعظی ،مظفرالدین.)

 8-69، صفحه 1393، تابستان 5، شماره 2تهران ، دوره 

Beard, K., Hoy, W., & Hoy, A. (2010). Academic optimism of individual teachers: Confirming a new construct. 

Teaching and Teacher Education, 26, 1136-1144.  
 

Bevel, R.K. & Mitchell, R.M. (2013). Theeffects of academic optimism on elementary reading achievement. 

Journal of Educational Administration, 50 (6), 773-787. 

 

Beard, K. S., Hoy, W. K., & Hoy, A. W. (2010). Academic optimism of individual teachers: Confirming a new 

construct. Teaching and Teacher Education, 26(5), 1136-1144. 

 

Fahy, P., Wu, H., & Hoy, W. (2009). Individual academic optimism of secondary teachers: A new concepts and 

its measure. Research Report 

 

Hoy, W. (2012). School characteristics that make a difference for the achievement of all students. Journal of 

Educational Administration, 50 (1), 76-97 

 

Hoy, W., Hoy, A., & Kurz, N. (2008). Teacher’s academic optimism: The development and test of a new 

construct. Teaching and Teacher Education, 24(821-835). 

 

Hoy, W., & Miskel, C. (2013). educational administration theory,research and practice: McGRAW-HILL 

DiPaola M, Hoy WK. Organizational properties that foster organizational citizenship. Journal of School 

Leadership 2005; 15, 391–410. 
 

Seligman ME, Csikszentmihalyi M. Positive psychology. American Psychologist 2000; 55(1), 5–14. 

 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control: New York: W.H.Freeman and Company. 

 

Guskey, T., & Passaro, P. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational 

Research Journal,, 31, 627-643. 

 

Mackenzie, SB., Podsakoff, PM., & Fetter, R. (1993). The impact of organizational citizenship behavior on 

evaluations of salesperson performance. Journal of Marketing, 57(1),70-80 

 

Goddard, R., Hoy, W., & Hoy, A. (2000). Collective Teacher Efficacy: Its Meaning, Measure, and Impact on 

Student Achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479-507 



[ ی مدرسهدوّمین همایش مّلی روانشناس ] 

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

9 

 

 

Gurol, M. & Kerimgil, S. (2012). Academic optimism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 929-932 

 

 

Kirby, M.M. & DiPaola, M.F. (2011). Academic optimism and community engagement in urban schools. 

Journal of Educational Administration, 49 (5), 542- 562. 

 

Podsakoff, P. M., Ahearne, M., & MacKenzie, S. B. (1997). Organizational citizenship behavior and the quantity 

and quality of work group performance. Journal of Applied Psychology, 82(2), 262–270 

 

Pajares F. (2009) .Toward a positive psychology of academic motivation. The Journal of Educational Research; 

95(1), 27–35 

 

Piliavin JA. Doing well by doing good: Benefits for the benefactor. In: Keyes CLM, Haidt J, Editors. 

Flourishing: Positive psychology and the life well lived (pp.). Washington, DC: American Psychological 

Association; 2007. P. 227–47. 

 

Ryff CD, Singer B. Flourishing under fire: Resilience as a prototype of challenged thriving. In: Keyes CLM, 

Haidt J Editors. Flourishing: Positive psychology and the life well lived. Washington, DC: American 

Psychological Association; 2006: 15–36 

 

Reeves, J. (2010). Academic Optimism and Organizational Climate: an elementary school effectiveness test of 

two measures:. (Phd), University of Alabama 

 

Van Scotter, J. R., Motowidlo, S. J., & Cross, T. C. (2000). Effects of task performance and contextual 

performance on systemic rewards. Journal of Applied Psychology, 85, 526-535. 

 

Wethington M. (2003) .Turning points as opportunities for psychological growth. In: Keyes CLM, Haidt J 

Editors. Flourishing: Positive psychology and the life well lived. Washington, DC: American Psychological 

Association;. P. 37–53 

 


