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 چکیده 

مدی با اشتیاق تحصیلی و آاحساس تعلق به مدرسه و خودکار ،یشناختروان یهاهیسرمانقش  پژوهش حاضر با هدف بررسی

کلیه دانش  ی آماری پژوهش راهمبستگی است. جامعه -انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی سازگاری تحصیلی 

 دانش آموزان دبیرستانی از  نفر 270تعداد نمونه مورد مطالعه شامل  دهند.تشکیل می شهرستان دامغانمقطع متوسطه دوم آموزان 

 شناختی روان هایسرمایه یهاپرسشنامه سؤاالتبه  کنندگانشرکت. انتخاب شدند یاطبقهتصادفی  یریگنمونهبود که با روش 

 و اسکاوفیلی ، اشتیاق تحصیلی(1979) شوارتزعمومی  خودکارآمدی، (2005) بتیبری و  احساس تعلق به مدرسه ،(2007) لوتانز

یاق بین اشت نتایج همبستگی پیرسون نشان داد پاسخ دادند. (1993) نگیسسینها و  سازگاری تحصیلی و (2002) همکاران

وجود  یداریمعنرابطه مثبت  یخودکارآمدتعلق به مدرسه  احساس ،یشناختروان یهاهیسرما با یشناختروانتحصیلی و سازگاری 

تغییرات  از  درصد 31 یخودکارآمدو  یشناختروان یهاهیسرمانشان داد که  گامبهگام. نتایج تحلیل رگرسیون (>01/0P(دارد

و  یخودکارآمد نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که. کنندیم ینیبش یپ  به طور معناداری مربوط به اشتیاق تحصیلی را

 .کنندیم ینیبشیپ  به طور معناداری مربوط به سازگاری تحصیلی راتغییرات  درصد از 25احساس تعلق به مدرسه 

 ، اشتیاق تحصیلی، سازگاری تحصیلیخودکارآمدیتعلق به مدرسه،  احساس ،شناختیروان هایسرمایه :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 تحصیلی پیشرفت و گذارندیم اثر یادگیرندگان تحصیلی پیشرفت بر که هستند عواملی جستجوی در همواره آموزشی یهانظام

 جهت مناسب در دانش آموزان رویکردی تحصیلی عملکرد و پیشرفت بر مؤثر عوامل شناخت. کنندیم تضمین را جدید نسل

دانش آموزان   هم برای و نظر مورد آموزشی توسعه برای هم بتوان آن وسیله تا به آوردیم وجود به آموزشی یهابرنامه یزیربرنامه

 موارد از یکی اما هستند متنوع و متعدد بسیار عوامل نیا(. 1396 ،یرانوندبنقیو  قدمپور، فرهادی) زد رقم را ممکن نتایج بهترین

که  مهم موارد از یکی اما هستند متنوع و متعدد بسیار عوامل تحصیلی اشتیاق  است، ضروری فراگیران یادگیری برای که مهم

که عامل مهم در تعیین رشد شخصی و پیشرفت تحصیلی دانش  باشدیم 1تحصیلی اشتیاق  است، ضروری فراگیران یادگیری برای

 اشتیاق .باشدیمدانش آموزان در مدارس  تحصیلی پیشرفت و شخصی رشد تعیین در مهم عامل کهآموزان در مدارس می باشد

 و کارایی اثربخشی میزان به نیز و کندی م صرف خود، کارهای تحصیلی انجام برای یادگیرنده یك  که انرژی میزان  به تحصیلی،

 (Casuso,2013 Holgado)شود یم اطالق  شده، حاصل

 حالت یك یشناختروان  سرمایه. است 2یشناختروان  سرمایه باشد، در ارتباط تحصیلی اشتیاق  با تواندیم که متغیرهایی از یکی

 و یآورتاب، ینیبخوش  امید، سازه چهار از که است زندگی به نسبت ریپذانعطاف و گراواقع رویکرد و  مثبت یشناختروان 

 مقیاس دارای ،شودیمگرفته  نظر در مثبت یشناختروان  ظرفیت یك عنوان به هاآن  از کدام هر و شودیم تشکیل خودکارآمدی

 پیامدهای با چشمگیری طور و به است رشد قابلیت و حالت به  وابسته و است تحقیق و بر نظریه مبتنی است، معتبر یریگاندازه

 او به که است انسان خصوصیات از یکی امیدواری مؤلفه(. Luthans , Youssef & Avolio, 2007)دارد ارتباط عملکردی

 .کم کند را آینده بودن تحملرقابلیغ  احساس و کرده را پیگیری خود اهداف گذاشته، سر پشت را هایدیناام تا دینمایمیاری 

 ثابت، عوامل عنوانبه پیامدها و این باشد انتظارمی مورد مثبت پیامدهای معموالً آن در دارد که اشاره ینیگزجهت به ینیبخوش 

  است  ناگوار  به شرایط واکنش در مثبت  سازگاری ی،آورتاب .(Peterson,2013) ردیگیم  توجه قرار مورد درونی و کلی

(Waller,2011). مشارکت فرد تاب آور، بلکه نیست؛ تهدیدکننده شرایط یا هابیآس برابر منفعل در مقاومت تنها ی،آورتاب 

 یهاییتوانا افراد به که است اطمینانی خودکارآمدی از منظور (.1387جوکار،باشد )یمخود  اطراف محیط سازنده و فعال کننده

یکی دیگر  دهدیمنشان  هاپژوهش. (,Bruce,  2007 avolio James Luthans&) دارند ویژه تکلیف  یك انجام برای خود

 نشان شد انجام Pintrich (1999) که توسط پژوهشی در .باشدیمصیلی خودکارآمدی تح درگیریبر اشتیاق و  مؤثراز عوامل 

 با مقایسه در و کنندیم استفاده فراشناختی بیشتری و شناختی راهبردهای از هستند توانا که معتقدند یآموزاندانش که داد

 پژوهشی در Chemers (2011) .دهندیمنشان  بیشتری پایداری ندارند، اعتماد خود توانایی به انجام تکلیف برای که کسانی

 حل راهبردهای از و کرده کوشش را یتریطوالن زمان باالتر، خودکارآمدی با کودکان که داد ریاضی نشان مسائل حل روی

 باورهای که دهندیم نشان هاپژوهشاز  بسیاری .کندیم استفاده ترنییپا کارآمدی با به کودکان نسبت یمؤثرتر  مسئله

 .(Pajares & Miller, 2004دارد ) آنان پیشرفت و فراگیران انگیزش روی مثبتی راتیتأث خودکارآمدی

 
1 .Academic engagement 
2 . Psychological capital 
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 افراد وقتی .است 1مدرسه  به تعلق  احساس باشد، رگذاریتأث آموزان دانش تحصیلی اشتیاق  بر تواندیم که متغیرهایی از دیگر یکی

 نیز تعلق حس این .دیآیم وجود به تعلق حس نوعی ،کنندیم یبندطبقه اجتماعی طبقه یا گروه یك از عضوی عنوان به را خود

 تعاریف از یادسته   شود برانگیخته یخودسازگار  و اثباتی خود یا خود ارتقای به تمایل مانند پویا فرایندهای وسیله به است ممکن

 است عبارت عمومی صورت به تعلق احساس رویکرد این در .است اجتماعی بعد بر مبتنی یا شناسانه بومستیز دیدگاه بر مبتنی

 باعث که افراد دیدگاه عنوان به (مدرسه به تعلق حساس)ا اختصاصی  صورت به و جامعه سطح در ارتباطات کیفیت توصیف از

 روانشناسی رویکرد مدرسه به تعلق احساس تعریف در دیگر رویکرد .گرددیم تعریف شودیم مدرسه محیط با آنها پیوند افزایش

 دانش  آن در که کندمی عنوان روانشناسی حالت یك عنوان به  را مدرسه به تعلق احساس که است مدرسه به تعلق احساس  به

 .(Shochet,& Smyth,2009) هستند مدرسه طرف از حمایت و مراقبت مورد آموزان دانش دیگر و خود کنند احساس آموزان

 تغییراتی چنین  با آمدن کنار. افتدیم اتفاق سریعی اجتماعی و شناختی تغییرات آن در است که زندگی از یادوره تحصیل، دوران

 وفق برای د فر آن در که است جریانی سازگاری طورکلی، به ،باشد برخوردار مناسبی سازگاری توانایی از فرد که است آن مستلزم

 است؛ مختلفی یهاعرصه  دارای سازگاری(. )Reed victor,2003کند یم تالش بیرونی ملزومات و درونی با فشارهای خود دادن

  به  آن ناظر از که آموزشی یهاتیموقع در سازگاری و فردی بین روابط در سازگاری موقعیت جدید، یا محیط به انتقال در سازگاری

 تحصیل  الزامات و شرایط با انطباق  در فراگیران عنوان توانمندی تحت تحصیلی سازگاری واقع در شودیم یاد «2تحصیلی سازگاری»

 .(Pentus,2006) دهدیم قرار هاآن  فراروی اجتماعی نهاد یك عنوان مدرسه به که است ییهانقش و

Roeser, Eccles & Sameroff (2008معتقدن )شوندیم روروبه اشکال با تحصیلی سازگاری امر در که یآموزاندانش د، 

 پیدا  بیشتری اهمیت متوسطه دورة به نوجوان ورود با سازگاری تحصیلی. شد خواهند مشکل دچار نیز زندگی ابعاد سایر در ،احتماالً

 هدف مورد موضوعات و مسائل بر بیشتری تمرکز و توجه باشند، داشته بیشتری تحصیلیسازگاری  که یآموزاندانش کندیم

 , 2011Maslach,)دارند بهتری عملکرد هاآزمون  در و کنندیم  اجتناب نامطلوب و ناسازگارانه رفتارهای از انجام دارند، یادگیری

Schaufeli & Leiter) .مدرسه به دلبستگی و مدرسه با پیوند مدرسه، به تعهد همچون دیگری یهاعنوان  با مدرسه به تعلق 

دارد   آموزان  دانش تحصیلی و شخصی یهاجنبه  بر متعددی اثرات  مدرسه به تعلق (.Chapman،2011) است شده توصیف

(Roffy,2011.) و دارند خود  مدرسه  به  نسبت احساسی چه آموزان  دانش نکهیا  :از است  عبارت مدرسه به تعلق دیگر عبارت  به 

. یکی از کارکردهای (2012 و همکاران، یوناست ) چگونه کنندی م برقرار مدرسه آموزشی کادر و معلمان همساالن، با که تعلقی

 مدرسه محیط با آموزدانش ارتباط کیفیت در مهمی نقش تحصیلی سازگاری. باشدیممهم سازگاری تحصیلی احساس تعلق مدرسه 

 کارکردهای و (Suarez Orozco,2009)دارد مدرسه احساس تعلق به با نزدیکی ارتباط و (2011 رمبات، )پورتزو کندیم ایفا

 مثبت  بازخورد و ملموس یهاکمك ارائه همچنین و شناختی یهاییراهنما اطالعاتی و و عاطفی همچون حمایت متعددی حمایتی

( به 2008 همکاران، و ارزوکو سوارز ؛2004 پریس، و بلومنفلد )فردریکز، آنان تحصیلی موفقیت و مشارکت ارتقای دانش آموزان و به

 دنبال دارد.

 در مؤثرچهار عامل  (.Liran & Miller,2017) باشدیمخودکارآمدی  تحصیلی، سازگاری با مرتبط عوامل از دیگر یکی

 انجام در خود توانایی به اطمینان کالس، در تکالیف زیآمت یموفق انجام در خود توانایی به اطمینان شامل تحصیلی خودکارآمدی

 خود توانایی به  اطمینان  و آموزشی نظام در دیگران تعامل با در خود توانایی به اطمینان  کالس، از  بیرون  در  تکالیف  زیآمتیموفق

 خودکارآمدی با (. افرادOzer & Akgun,2015باشد )یمآموزشی  نظام و خانواده کار، زیآمتیموفق مدیریت و سازگاری در

 استفاده تحصیلی مسائل حل برای ترکیب و ارزشیابی تحلیل، و تجزیه قبیل از باالتر سطح فکری فرایندهای از باال تحصیلی

 
1 . School connectedness 
2 .Academic Adjustment 
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 فرایندهای از پایین تحصیلی خودکارآمدی با افراد کهیدرحال ،کنندیم تصور موفق زیانگچالشتکالیف  در را خود و کنندیم

 در خود را و کنندیم استفاده تحصیلی مسائل حل برای به یادآوردن و بازخوانی بازشناسی، دانش، قبیل از ترنییپاسطح  فکری

 رسیدند نتیجه  این به پژوهشی ( ضمن 2017) لریم و لیران  (.2010 بندورا،کنند )یم تصور ناموفق یا ضعیف زیانگچالش تکالیف

 یکاظم و محمدزاده، هواسی دیگر پژوهشی داشت. در و معنادار مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی سازگاری با خودکارآمدی که

 .داشت مثبت رابطه معنادار دانش آموزان تحصیلی سازگاری با خودکارآمدی باورهای که کردند گزارش (1395)

که اشاره شد  طورهمان. است یشناختروانتحصیلی در ارتباط باشد، سرمایه  سازگاریتواند با که می دیگری یکی از متغیرهای

سرمایه  یهامؤلفه کی از ی شودمی تشکیل خودکارآمدی و آوریتاب بینی، ز چهار سازه امید، خوشا یشناختروان سرمایه 

دهند که مشارکت نشان می (Pritchard & Wilson,2003) ینیبخوشاست. مطالعات مربوط به  ینیبخوش یشناختروان 

رو، های پیشدانشگاه و استفاده از فرصتمدرسه و های تحصیلی و سازگاری با محیط دانشجویان در برنامهدانش آموزان و فعال 

ها استقبال طور مستقل فعالیت کنند، از چالشکند بهها کمك میاست که به آن یاانهیگراواقعپذیر و انعطاف ینیبخوش مستلزم 

 که یافت دست نتیجه  این به  انجام داد تحقیق پیشینه و نظری مبانی در پژوهشگر که بررسی با .کنند و تغییرات را پذیرا باشند

با اشتیاق تحصیلی و  یخودکارآمدتعلق به مدرسه و  احساس ،یشناختروان یهاهیسرمانقش  بررسی به می کهمنسجپژوهش 

 در تواندیمدانش آموزان  تحصیلی و سازگاری تحصیلی اشتیاق  اینکه به توجه با نشد همچنین یافت ،بپردازدسازگاری تحصیلی 

 ،یشناختروان  متغیر سرمایه رسدیم نظر به دیگر جهت از و باشد داشته یتوجهقابل نقش یادگیرندگان تحصیلی یهاطه یح تمام

نقش بررسی  لذا پژوهش حاضر بهداشته باشد،  نقش تحصیلی اشتیاق  در تواندیم احساس تعلق به مدرسه و خودکارآمدی

 .پردازدیم با اشتیاق تحصیلی و سازگاری تحصیلی یخودکارآمداحساس تعلق به مدرسه و  ،یشناختروان یهاهیسرما

 روش

ه دانش آموزان دبیرستانی )مقطع دوم کلیجامعه آماری پژوهش حاضر شامل  است همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش 

با توجه به امکانات موجود از این جامعه . مشغول به تحصیل هستند 98-97که در سال تحصیلی  باشدیممتوسطه( شهر دامغان 

 98-97که در سال تحصیلی  نفر(  2200 باًیتقرشهرستان دامغان ) یهارستان یدب اول تا سوم مقطع آموزان دانش از یبخش ،یآمار

بر  حجم نمونه کردیم.مورگان استفاده  از جدولبرای برآورد حجم نمونه عنوان نمونه در نظر گرفته شد.  به مشغول تحصیل هستند،

 گیری نمونه در پژوهش حاضر از روش  .باشدیمپسر(  نفر 120و  نفر دختر 150) نفر 270 قیتحق نیدر اجدول  نیا اساس

 دامغان  شهرده دبیرستان  بین از  اول مرحله  در  که  گرفت صورت  شکل  این  به  نمونه  انتخاب  استفاده گردید. فرایند ایچندمرحله 

و به دبیرستان پسرانه( به صورت تصادفی  دودخترانه  دبیرستان دو) دبیرستان 4 پنج دبیرستان دخترانه( پنج دبیرستان پسرانه و)

کالس  6دخترانه و  کالس 6) کالسیك  دهم تا دوازدهماز  انتخاب شده مدارس  بین از دوم مرحله در انتخاب گردید.قید قرعه 

در پژوهش حاضر شامل  مورداستفادهابزارهای  اجرا گردید. هاآنبین  هاپرسشنامهو  گرددمی انتخاب تصادفی صورت  به پسرانه(

 :باشدمیموارد زیر 

 :مقیاس خرده سه و است؛ ماده 17 دارای( 2002) همکاران و اسکاوفیلیتوسط  پرسشنامه اینتحصیلی:  اشتیاق پرسشنامه

 تمام در هاپاسخ. گیردبرمی در را)ماده 6 ( شدن تحصیل مجذوب و)ماده 3 (شدن وقف تحصیل ،)ماده 6 (تحصیل به داشتن شوق 

به دست   73/0را  تحصیل به اشتیاق  کل پایایی سازندگان .شوندمی بندیدرجه ( 6) همیشه ( تا1) هرگز از مقیاس این هایماده
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  0/ 73و برای جذب تحصیل شدن  91/0 شدنوقف تحصیل  78/0 داشتن شوق  مقیاس برای پرسشنامه ابعاد درونی همسانی .آورند

به دست  -38/0با  برابر فرسودگی مقیاس با را پرسشنامه این ( رابطه2002اسکاوفیلی و همکاران) اعتبار، بررسی محاسبه شد. برای

 پژوهش در .داشتند و معنادار منفی رابطه تحصیلی اشتیاق  هایمقیاس خرده با فرسودگی هایمقیاس خرده همه آوردند. همچنین

 وقف داشتن، شوق  پرسشنامه، کل برای که شد محاسبهکرونباخ  آلفای روش با پرسشنامه این ( پایایی1391پیریایی) و نعامی

اعتبار  (1391پیریایی) و نعامی پژوهش است. در 87/0و  77/0، 81/0، 89/0برابر با  به ترتیب شدن تحصیل جذب و شدن تحصیل

 خطای مجذورات میانگین شاخص جذر و تطبیقی برازندگی شاخص که شده محاسبه تأییدی عاملی تحلیل روش با پرسشنامه

 از پرسشنامه درونی همسانی ضریب حاضر پژوهش در قرار دارند. که در حد قابل قبولاست  06/0و  99/0تقریب به ترتیب برابر با 

 محاسبه همبستگی روش از حاضر، پژوهش در پرسشنامه این روایی تعیین جهت .آمد دست به 93/0 کرونباخ آلفای طریق از طریق

 به دست آمد. 66/0 که شد استفاده کلی سؤال یك با آزمون سؤاالت کل

شوارتز و جروسلم، به منظور ارزیابی  توسط  1979عمومی در سال  یخودکارآمدمقیاس  :1مقیاس خودکارآمدی عمومی

عبارت و دو زیر مقیاس خودکارآمدی عمومی و اجتماعی بود.  20خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ساخته شد. آزمون مذکور دارای 

ین عدد کاهش دادند. بنابرا 10شواتزر و جروسلم آزمون را مورد بازنگری قرار داده و تعداد عبارات آن را به  11981در سال 

 یسازه. سنجندیمعمومی را  یخودکارآمدعبارت است که همگی میزان  10باورهای خودکارآمدی فعلی دارای  یپرسشنامه

 ی خودکارآمد(. افرادی که از 1992فرد نسبت به خود است )شوارتزر  ینانهیبخوش دید  یدهندهنشانخودکارآمدی ادراک شده 

گام رویارویی با مشکالت قادر به مدیریت و حل مسائل و سازگاری با شرایط هستند. باالیی برخوردارند، اعتقاد دارند که هن

. این آزمون  سازدی متعیین اهداف، نیروگذاری، سرسختی در برابر مانع و بهبودی پس از شکست را تسهیل  شدهادراک خودکارآمدی 

 اصالً )از  یادرجه 4باید در یك طیف لیکرت  هایآزمودنسال ( است و  12)باالی  ساالنبزرگمخصوص  یخود گزارشیك ابزار 

صحیح ( میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یکی از عبارات آن را مشخص سازند. ضرایب به دست آمده  کامالًصحیح نیست تا 

؛ در %81کاستاریکا ؛ در %88شده است: در کانادا در کشورهای گوناگون چنین گزارش  خودکارآمدی عمومی آلفای کرونباخ مقیاس

. ضرایب %75در هند  و %79، در اندونزی %85کره  در %91، در ژاپن %84، در اسپانیا %82؛ در فرانسه %88؛ در بریتانیا %81آلمان 

. شوارتزر و این مقیاس در میان مردم کشورهای مختلف جهان است یهانهیگزپایایی درونی  ، نشان دهندهبه دست آمده

؛ در کاستاریکا %84مقیاس خودکارآمدی عمومی را برای دانشجویان، در آلمان  یهاشیرایوایب همسانی درونی ( ضر1997)همکاران

 به دست آوردند. %91و در چین  %81و اسپانیا 

به  3توسط بری،بتی و وات 2004این پرسشنامه در سال  :2تعلق به مدرسه )احساس ارتباط با مدرسه( پرسشنامه احساس 

نیز  2005پرسشنامه مذکور در سال  مخالفم( طراحی شده است. کامالًموافقم تا  کامالًصوت جمالت مثبت در مقیاس لیکرت)از 

 ،4همساالن بهشامل احساس تعلق  خرده مقیاس 6رای اتوسط بتی و بری مورد تجدید نظر قرار گرفته است که به طور کلی د

 .باشدیم4مشارکت علمی و 3فرد با مدرسه ارتباط ،2اجتماع در در مدرسه، مشارکت  1احترام و عدالتاحساس رعایت  ،5حمایت معلم

 
1 .General Self Efficacy (GSE) 
2 . Students’ Sense of Connectedness With School 
3 . Brew, Beatty, Watt 
4 . Students’ Sense of Belonging With Peers 
5 . Teacher Support 
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، 73/0احساس تعلق به همساالن  یهامؤلفه و برای  %75ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

و  69/0درسه مرد با ف ارتباط ،84/0، مشارکت کردن در جامعه 75/0رعایت احترام و عدالت در مدرسه  احساس ،89/0حمایت معلم 

 طریق  از مدرسه با ارتباط احساس مقیاس واگرای و همگرا روایی .(2005گزارش شده است)بری،بتی و وات،  78/0 علمیشارکت م

 همبستگی  ضریب که است این نشانگر یجنتا .شد محاسبه هرمنس پیشرفت انگیزش و تحصیلی فرسودگی مقیاس همزمان اجرای

 مقیاس دو این بین معناداری منفی رابطه بنابراین ؛است -567/0برابر  تحصیلی فرسودگی و مدرسه با ارتباط احساس مقیاس بین

 با  ارتباط احساس مقیاس همگرای روایی .کندیم تائید را مدرسه با ارتباط احساس مقیاس واگرای روایی مسئله این و دارد وجود

 همبستگی  ضریب که است این از حاکی نتایج .شد محاسبه هرمنس پیشرفت انگیزش پرسشنامه همزمان اجرای طریق از مدرسه

 معناداری و مثبت همبستگی لذا باشدیم 441/0برابر  پیشرفت انگیزش مقیاس و مدرسه با ارتباط احساس پرسشنامه کل نمره بین

)مکیان و کالنتر کندیم تائید را مدرسه با ارتباط احساس مقیاس همگرای روایی نتیجه این و دارد وجود مذکور مقیاس دو بین

 .(1392کوشه، 

 ( ترجمه 1380) کرمی وسیله به و تهیه سینگ و سینها وسیله به 1993 سال در پرسشنامه این پرسشنامه سازگاری تحصیلی:

  صورت  به که است سؤال 60 شامل پرسشنامه. شود سنجش دبیرستانی آموزان دانش سازگاری سطوح که است این آن هدف. شد

  منظور  صفر صورت این غیر در و شودمی داده یك نمره است سازگاری نشانگر که هاییپاسخ به. شودمی گذارینمره خیر یا بلی

، 93/0 ترتیب به ریچاردسون کودر و بازآزمایی کردن، دونیمه هایروش با را آزمون این پایایی ضریب آزمون سازندگان. شودمی

(.  1380 کرمی،) اندکرده تأیید روانشناسی متخصصان از نفر 20 را آزمون این محتوایی. روایی به دست آوردند 94/0و  95/0

گزارش شده  73/0 با برابر( کالیفرنیا شخصیتی پرسشنامه) موازی فرم با همبستگی تعیین طریق از پرسشنامه روایی همچنین

 (.1387است)بنده پور،

 استاندار مقادیر از است. پرسشنامه( تهیه شده2007این پرسشنامه توسط لوتاز و همکارانش ): یشناختروان سرمایه پرسشنامه

 قابلیت و شده است سنجند استفادهمی را خودکارآمدی و ینیبخوش  آوری،تاب امید، ساختارهایی که وسیعی طور به که شده

 است گویه 6 شامل خرده مقیاس هر و سؤال 24 شامل پرسشنامه این .شده است اثبات نیز هااسیمق خرده این پایایی و اعتبار

برابر  آزمون این دو نسبت خی .دادند ( پاسخمخالفم تا کامالً موافقم )کامالً لیکرت یادرجه 6مقیاس  در گویه هر به هاآزمودنی و

 در (. همچنین2007هستند )لوتانز و آولیو، 97/0و  08/0در این مدل به ترتیب  RMSEA ،CFI هایو آماره است 6/24با 

 آمد. دست به 85/0کرونباخ  آلفای اساس بر پرسشنامه این پایایی میزان (1391هاشمی، باباچور و بهادری ) پژوهش

هایافته  

بر این اساس در شاخص توصیفی میانگین،  .اندشدهارائه استاندارد  انحراف میانگین، شامل متغیرها توصیفی هایشاخص 1 جدول در

در پژوهش  کنندهشرکتدارای کمترین میانگین در بین افراد  یخودکارآمد( و 14/86باالترین میانگین) یشناختروان سرمایه متغیر 

  است.

 
1 . Fairness and Safety 
2 . Engagement in the Broader Community 
3 . Relatedness of Self with School 
4 . Academic Engagement 
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 متغیرهای پژوهشی توصیفی هاشاخص. 1جدول 

نمایش داده شده  2که در جدول  متغیرها پژوهش تحلیل همبستگی به شیوه پیرسون انجام شد دودوبه منظور بررسی روابط  به

وابسته از آزمون  یرهایمتغدر  هادادهاست. قبل از استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی نرمال بودن 

فرض  بنابراین؛ نبود داریمعنمتغیرهای پژوهش آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نتایج  کردیمموگروف اسمیرنوف استفاده کول

توان از بنابراین می؛ باشندیمپژوهش دارای توزیع نرمالی  یرهایمتغو  ردیگیمقرار  دیتائمورد  هادادهصفر مبنی بر نرمال بودن 

 استفاده کرد. هاه یفرضپارامتریك برای آزمون  یهاآزمون آزمون ضریب همبستگی پیرسون به عنوان یکی از 

همبستگي متغیرهای پژوهش ماتريس 2 جدول  

 
 >P** 01/0ر سطح د دارمعنی

 >P*05/0در سطح  دارمعنی

 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد  میانگین متغیرها
 -49/0 36/0 81/8 05/57 اشتیاق تحصیلی

 -62/0 09/0 53/12 78/40 سازگاری تحصیلی

 74/0 21/0 15/9 69/25 خودکارآمدی

 -72/0 85/0 93/8 28/62 احساس تعلق به مدرسه

 -85/0 31/0 43/9 14/86 شناختیهای روانسرمایه

 -65/0 53/0 25/4 53/24 آوریتاب

 -63/0 35/0 37/3 46/21 خودکارآمدی

 54/0 65/0 25/3 80/21 امیدواری

 -67/0 49/0 68/3 80/24 بینیخوش

 متغیرها
اشتیاق 

 تحصیلی

سازگاری 

 تحصیلی
 خودکارآمدی

احساس 

تعلق به 

 مدرسه

 هایسرمایه

 شناختیروان
 بینیخوش امیدواری خودکارآمدی آوریتاب

         1 اشتیاق تحصیلی

        1 **69/0 سازگاری تحصیلی

       1 **79/0 **74/0 خودکارآمدی

      1 **59/0 **86/0 **69/0 احساس تعلق به مدرسه

     1 **57/0 **81/0 **85/0 **75/0 شناختیروان هایسرمایه

    1 **77/0 11/0 **66/0 **62/0 **56/0 آوریتاب

   1 **61/0 **60/0 *35/0 **73/0 **74/0 **66/0 خودکارآمدی

  1 *36/0 *33/0 *35/0 *32/0 **80/0 *29/0 13/0 امیدواری

 1 **72/0 **75/0 **70/0 **66/0 09/0 **76/0 **65/0 *41/0 بینیخوش
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با اشتیاق  رابطه نیترییقو میکنیمکه مشاهده  طورهمان. دهدیمهمبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان  روابط 2جدول 

که  طورهماندارد.  (41/0)یشناختروان یهاهیسرما ینیبخوش  مؤلفه را  رابطه نیترف یضعو  (74/0)خودکارآمدیرا متغیر  تحصیلی

امیدواری  مؤلفهرا  رابطه نیترفیضعو  (79/0)تحصیلی را متغیر خودکارآمدی سازگاریرابطه با  نیترییقو میکنیممشاهده 

تعلق به مدرسه  احساس ،یشناختروان یهاهیسرما تعیین سهم هر یك از متغیرهای منظوربه ( دارد.29/0)یشناختروان یهاهیسرما

 از اما پیش ؛استفاده گردید 1از تحلیل رگرسیون چندمتغیری به روش گام به گام اشتیاق تحصیلی ینیبشیپ در  یخودکارآمدو 

 و مانده نمودارهای ،4پرت هایداده ،3به کمك آماره تولرنس 2چندگانه خطی هم بررسی با هاداده توزیع گرسیون، تحلیل از استفاده

 تمامی برای تولرانس)اغماض( آماره تعیین بارا داشتند.  آماری آزمون این از استفاده شرایط هاداده و شد بررسی مفقود هایداده

 که شد مشخص شدند، داده برگشت  متغیر آن بر دیگر متغیرهای که حالتی در رگرسیون تحلیل انجام طریق از بینپیش متغیرهای

از  حاکی واقع در که است 1تا  65/0 بین ضرایب ترتیب دارایبه  تحلیل گام در دو اشتیاق تحصیلی بینیپیش در تولرانس آماره

تحلیل   گام در دو متغیر  هر برای 5همچنین عامل برافراشتگی واریانس .است رگرسیونی مدل ثبات از حاکی نیز و خطی هم عدم

 فرض بنابراین باشدمی 64/1 تحصیلیاشتیاق دوربین واتسن برای  مقدار .داشتند قرار 53/1تا  00/1بین  اشتیاق تحصیلی برای

که به  باشدمی 9/0همبستگی بین متغیرها کمتر از  که مشاهده شد طورهمان. همچنین شودمی رد نیز ماندهاپس همبستگی

 معنای آن است که هم خطی بین متغیرها وجود ندارد.

 اشتیاق تحصیلی بینپیش متغیرهای سهم تعیین در گامبهگام رگرسیون چندمتغیری تحلیل: 3 جدول

( داشته استت اشتیاق تحصیلیدر گام اول متغیری که بیشترین رابطه را با متغیر مالک ) شودمیمشاهده  3 جدولکه در  طورهمان

کته  باشتدمی 474/0 اشتیاق تحصتیلیاست که وارد معادله گردیده است. ضریب همبستگی این متغیر با  یشناختروان یهاهیسرما

 از بعتددر گتام دوم  .استت دارمعنتیکنتد کته ایتن مقتدار  بینیپیشرا  اشتیاق تحصیلیاز تغییرات  225/0این متغیرتوانسته است 

 باشتدمی 560/0اشتیاق تحصیلی  ضریب همبستگی این دو متغیر با وارد معادله شده است ،خودکارآمدی، شناختیروان هایسرمایه

استت ورود متغیتر  دارمعنتیکنتد کته ایتن مقتدار  بینتیپیشرا  اشتتیاق تحصتیلیاز تغییرات  314/0 اندتوانسته متغیرکه این دو 

 .را افزایش دهد بینیپیشتوان  68/0 استتوانسته  خودکارآمدی

 

 اشتیاق تحصیلی بینیپیشضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون در : 4جدول 

 

 
1 .Stepwise method 
2 .Multicollinearity 
3 . Tolerance 
4 . Outliers 
5 .  VIF =Variance Inflation Factor 

 
  متغیرها

 
R 

 

 
2R 

 
2R 

 تعدیل شده

 
خطای معیار 

 برآورد

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F sig مجذورات

 یهاه یسرما
 یشناختروان

 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

0/474 
 
 

0/225 0/212 
12/62 

 
 

11309/16 
4114/71 
55423/87 

1 
63 
64 

11309/16 
80/229  

 

18/254 0/001 

 یخودکارآمد
 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

0/560 
 
 

0/314 0/291 11/95 
15095/59 
40328/28 
55423/87 

2 
62 
64 

7547/79 
204/71 

 

14/158 0/001 
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 هایسرمایه ایدومتغیرهکه  دهدمی)دو گام( نشان  بینپیشضریب رگرسیون متغیرهای  شودمیمشاهده  4که در جدول  طورهمان

 تبیین این تبیین کنند. دارمعنی ایگونهبهرا  اشتیاق تحصیلیتغییرات  اطمینان درصد 99با  توانندمی خودکارآمدی، شناختیروان 

بقیه  از ترمهم شناختیروان  هایسرمایه متغیر متغیرها، این بین در .آمد دست به گام تحلیل دومین در متغیر هر دو ورود از طریق

در  تواندمی %99 اطمینانبا  که این متغیر دهدمینشان  (452/0B=()079/4 =t) شناختیروان  هایسرمایه متغیرهاست وزن متغیر

به جامعه  موردمطالعهتعمیم نمونه  صورت دررا در این نمونه پژوهشی تبیین کند که اشتیاق تحصیلی کنار دیگر متغیرها تغییرات 

بیشتر اشتیاق تحصیلی باشد  االترب شناختیروان هایسرمایه درنهایت اینکه هرچه  خواهد بود، (Beta) 452/0نوع شغل  اصلی وزن

 در کنار متغیر تواندمی %99 اطمینانبا  که این متغیر دهدمینشان  (=255/0B=()858/2t) خودکارآمدیوزن متغیر  بود.خواهد 

به جامعه  موردمطالعهتعمیم نمونه  صورت در که کندرا در این نمونه پژوهشی تبیین اشتیاق تحصیلی ، شناختیروان هایسرمایه

اشتیاق بهتر باشد  خودکارآمدیدرنهایت اینکه هرچه  خواهد بود، (Beta) 261/0 شناختیروان هایسرمایه متغیراصلی وزن 

 بیشتر خواهد بود.تحصیلی 

اشتیاق عبارت است از:  بینپیشدر گام نهایی )گام دوم( این مطالعه بر مبنای متغیرهای اشتیاق تحصیلی  مدل پیش ببینی

 +255/0(خودکارآمدی) +452/0(شناختیروان  هایسرمایه)+315/12=تحصیلی 

سازگاری  ینیبشیپ در  یخودکارآمدتعلق به مدرسه و  احساس ،یشناختروان یهاهیسرما تعیین سهم هر یك از متغیرهای منظوربه

 متغیرهتای تمتامی بترای تتولرانس آماره تعیین باتحصیلی نیز از تحلیل رگرسیون چندمتغیری به روش گام به گام استفاده گردید. 

 آمتاره کته شتد مشخص شدند، داده برگشت متغیر آن بر دیگر متغیرهای که حالتی در رگرسیون تحلیل انجام طریق از بینپیش

 از عتدم حاکی واقع در که است 1تا  71/0 بین ضرایب به ترتیب دارای تحلیل گام دو در سازگاری تحصیلی بینیپیش در تولرانس

 تحلیتل بترای گام در دو متغیر هر برای همچنین عامل برافراشتگی واریانس .است رگرسیونی مدل ثبات از حاکی نیز و خطی هم

 فترض بنتابراین باشتدمی 85/1 ستازگاری تحصتیلیدوربین واتسن برای  مقدار داشتند. قرار 48/1تا  00/1بین سازگاری تحصیلی 

کته بته  باشتدمی 9/0همبستگی بتین متغیرهتا کمتتر از  که مشاهده شد طورهمان. همچنین شودمی رد نیز ماندهاپس همبستگی

 است که هم خطی بین متغیرها وجود ندارد.معنای آن 

 

 سازگاری تحصیليبین پیش متغیرهای سهم تعیین در گامبه چندمتغیری گام رگرسیون : تحلیل 5جدول 

 مدل
 

 متغیرها
 ضریب غیراستاندارد

Β 

 

 خطای معیار

ضریب 

 استاندارد

Βeta)) 

 
T 

سطح 

 یداریمعن

001/0 12/315 - 9/27 140/178 مقدار ثابت   

1 
 یهاه یسرما

 یشناختروان
0/452 0/12 0/452 4/079 001/0  

001/0 2/858 0/261 0/7 0/255 یخودکارآمد 2  
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( داشتته ستازگاری تحصتیلیدر گام اول متغیری که بیشترین رابطه را با متغیتر متالک ) شودمیمشاهده  5که در جدول  طورهمان

کته ایتن  باشتدمتی 460/0سازگاری تحصیلی است که وارد معادله گردیده است. ضریب همبستگی این متغیر با  خودکارآمدیاست 

از  گتام دوم بعتد در .استت دارمعنتیکنتد کته ایتن مقتدار  بینتیپیشرا سازگاری تحصتیلی از تغییرات  211/0متغیرتوانسته است 

 باشتدمی 498/0سازگاری تحصیلی ضریب همبستگی این دو متغیر با  استوارد معادله شده  احساس تعلق به مدرسه ،خودکارآمدی

احستاس است ورود متغیر  دارمعنیکند که این مقدار  بینیپیشرا سازگاری تحصیلی از تغییرات  248/0اند که این دو متغیرتوانسته

 .را افزایش دهد بینیپیشتوان  37/0 استتوانسته  تعلق به مدرسه

 سازگاری تحصیلی بینپیشرگرسیون برای متغیرهای ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل : 6 جدول

متغیر  دو که دهدمیوم( نشان د)گام  بینپیشضریب رگرسیون متغیرهای  شودمیمشاهده  6که در جدول  طورهمان

تبیین کند.  دارمعنی ایگونه بهرا سازگاری تحصیلی تغییرات  اطمینان درصد 99با  توانندمی احساس تعلق به مدرسه ،مدیآخودکار

  (  >001/0P) (=413/0B=()361/4t) خودکارآمدی وزن بدست آمد. ومین گام تحلیلدر د متغیر دو ورود این از طریق تبیین این

 صورت  درکه  را در این نمونه پژوهشی تبیین کند سازگاری تحصیلیتغییرات  تواندمی %99 اطمینانبا  که این متغیر دهدمینشان 

باالتر  اینکه هرچه خودکارآمدی درنهایت خواهد بود، (Beta) 0/ 317 خودکارآمدی به جامعه اصلی وزن موردمطالعهتعمیم نمونه 

 مثبت سازگاری تحصیلیباشد 

 مدل
 

 متغیرها

ضریب 
 غیراستاندارد

Β 

 
 خطای معیار

ضریب 
 استاندارد
Βeta)) 

 
T 

سطح 
 یداریمعن

001/0 8/470 - 2/3 33/924 مقدار ثابت   

001/0 4/361 0/317 0/09 0/413 یخودکارآمد 1  

021/0 2/318 0/173 0/070 0/163 به مدرسهاحساس تعلق  2  

 

 متغیرها
 

 

R 
 

 
2R 

 
2R 

 شدهلیتعد

 

خطای معیار 

 برآورد

مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 یداریمعن

 یخودکارآمد
 رگرسیون 

 باقیمانده

 کل

0/460 0/211 0/207 14/92 

 
 

2763/55 

10308/24 

13071/79 

1 

198 

199 

2763/55 

52/06 

 

53/082 0/001 

احساس تعلق 
 به مدرسه

 رگرسیون 

 باقیمانده

 کل

0/498 0/248 0/240 14/30 3241/81 

9829/98 

13071/79 

2 

197 

199 

1620/90 

49/89 

 

32/484 0/001 
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تغییرات   تواندمی % 99 اطمینانبا  که این متغیر دهدمینشان  (=163/0B=()318/2t)احساس تعلق به مدرسه وزن  تر خواهد بود.

احساس تعلق به  به جامعه اصلی وزن موردمطالعهتعمیم نمونه  صورت در که کندرا در این نمونه پژوهشی تبیین سازگاری تحصیلی 

خواهد  ترمثبت  سازگاری تحصیلیباالتر باشد  احساس تعلق به مدرسهاینکه هرچه  درنهایت خواهد بود، (Beta) 173/0 مدرسه

 بود.

سازگاری عبارت است از:  بینپیشوم( این مطالعه بر مبنای متغیرهای ددر گام نهایی )گام سازگاری تحصیلی  مدل پیش ببینی

 173/0(احساس تعلق به مدرسه) +317/0(خودکارآمدی+)470/8= تحصیلی

 گیرینتیجهو  بحث  

را  اشتیاق تحصیلیبه طور معناداری تغییرات مربوط به  یخودکارآمد و یشناختروان یهاهیسرماپژوهش حاضر نشان داد که نتایج 

پاجارس و  و  (2011) چمرس  (2008زیمرمن) ،(1999) پینتریچبدست آمده با نتایج تحقیقات  یهاافتهی کردند. ینیبشیپ 

 سرمایه از بودن برخوردار داشت اظهار توانیم حاضر پژوهش یافته تبیین جهت .باشدیمهماهنگ و همسو  (2004)میلر

 در شده، تنش دچار کمتر ،زااسترس یهاتیموقعبرابر  در بهتر مقابله بر عالوه تا سازدیم قادر را  باال، دانش آموزان یشناختروان 

 مسائلبرابر  در افراد گونهنیا ، جهتن یازا .بگیرند قرار روزانه وقایع ریتأث تحت  کمتر و باشند برخوردار باالیی توان  از برابر مشکالت

 باورهای با افراد. کنندیم پیدا دست  بیشتری موفقیت به و دهندی منشان  خود از باالتری تحصیلی اشتیاق  و درگیری

 و کنند تالش مشکالت با رویارویی در دارد بیشتر احتمال ،تریقو (یشناختروانسرمایه  یهامؤلفه خودکارآمدی)به عنوان یکی از 

بیشتری  فراشناختی و شناختی راهبردهای از افراد این درواقع، کنندیم پافشاری تکلیف یك بر دارند را  الزم یهامهارت کهیهنگام

 دارند. تحصیلی یهاچالش و مسائل با برخورد در باالتری توانایی و پیشرفته  یزیربرنامه تحصیلی، یهاتیفعال در و کنندیم استفاده

 را اهدافی افراد این .دارند اهداف خود به دستیابی برای  متنوع  یهاراه  یافتن برای  خالقیت بیشتری  باال، امیدواری  با افراد همچنین

 معتقد( 2004که لوتانز) طورهماندارند.  فراوانی اشتیاق  و انگیزه هاآن  به رسیدن برای و اندقائل آن ارزش  برای و کنندیم انتخاب

 است، موفقیت و هاهدف به دستیابی الزمه که خودآگاهی بهتر، به نتیجه در و هستند کسی چه که برآیند سرمایه سؤال که است

به  نیز خودکارآمدی، باالخره، .دهندمی نشان خود از درگیری بیشتری و تالش خود آموزشی و تحصیلی امور برای و دست یابند

 تکلیف خاص، یك دادن انجام برای خود هایتوانایی مورد در شخص باورهای به فرد، شناختیروان سرمایه مهم بعد یك عنوان

 .دارد اشاره

 طوربه ،کنندیم استفاده یادگیری بیشتری مؤثر راهبردهای از باال تحصیلی یبا خودکارآمد( دانش آموزان 1997از نظر بندورا)

 ،کندی م ( بیان2008زیمرمن) نیهمچن .هستند دیگران از بهتر خود  تالش بر نظارت  در و کنندیممدیریت  را خود زمان کارآمد

برای  نیاز مورد تالش سطوح روی بر دهد، انجام را  که تکلیفی این مورد در شخص یهای ریگمیتصم روی بر خودکارآمدی باورهای

 آموزشی یهاط یمح و بستر  نمودن فراهم .گذاردیم تأثیر آن تکلیف، کردن کامل در  او پشتکار و پایداری و تکلیف آن انجام

 و انگیزه جمله افزایش از مثبتی پیامدهای تواندیم دهد، ارتقاء را دانش آموزان نگری مثبت روحیه  که حمایتی و کنندهدلگرم

 یهامؤلفه و یشناختروانسرمایه  که کرد توجه نکته این به باید بنابراین .باشد همراه داشته به دانش آموزان برای تحصیلی اشتیاق 

 افزایش برای مثبت نگر، یشناس روان ادبیات در موفقی و متعدد راهبردهای که جهتن یازا داد  توسعه و رشد توانی م را آن

 .دارد وجود کلی یشناختروان  و سرمایه خودکارآمدی ،یآورتاب ،ینیبخوش  امیدواری، از جمله؛ یشناختروان سرمایه یهامؤلفه 
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 وجود ارتباط دانش آموزان تحصیلی و اشتیاق  یشناختروان  سرمایه بین که داد نشان هم حاضر پژوهش یهاافتهی که طورهمان

 شرایط با مواجهه در که کندیم سازنده و رفتارهای باورها افکار، به مجهز را دانشجویان ،یشناختروان  که سرمایه جهت این از دارد

مشکالت  با مواجهه در کمتری یریپذبیآس با و مطالعه بپردازند به بیشتر اشتیاق  و انگیزه توانمندی، با تحصیل، دوران آوراسترس 

 ،نفسعزت  به منجر تحصیل دوران  در دانش آموزان باالی یشناختروان سرمایه  از رخورداریب .بپردازند مقابله به تحصیل دوران

 داشتن حل مسائل، و یادگیری تکالیف در تسلط کسب و تحصیلی یهاهدفبه  دستیابی برای خود یهاییتوانا به باور و کارایی

 امیدواری، مؤلفه داد، ترکیب نشان نتایج که گونههمان نهایت در .شودیم ،زیبرانگچالش تکالیف در موفقیت  برای تالش و انگیزه

دانش  تحصیلی اشتیاق  ،یشناختروانسرمایه  یعنی باالتر، مرتبه سازه یك قالب در یکدیگر خودکارآمدی با و یآورتاب ،ینیبخوش 

  سرمایه  یهامؤلفه  که  داد نشان پژوهش این یهاافتهی .ابدییم ارتقاء دانش آموزان ییکارا و و توانایی دهدیم افزایش را آموزان

 .ابدییم ارتقاء هاآن ییکارا و و توانایی دهدیم افزایش دانش آموزان را تحصیلی اشتیاق  ،یشناختروان 

 هیجانی و شناختی، رفتاری ابعاد هستند، انگیزش ( مهمیهامؤلفه )خردهیهامؤلفه هدف و ارزش خودکارآمدی،از سوی دیگر 

 مثال برای .اندکرده  بررسی را اشتیاق  و انگیزش یهامؤلفه  بین رابطه مطالعات از بسیاری بنابراین؛ هستند اشتیاق  مهم یهامؤلفه 

 ،، ریان و کاپالناست)پاتریك مرتبط تحصیلی اشتیاق  با آموزان دانش اهداف یادگیری دهدیم نشان که دارد وجود شواهدی

 احتمال ،کنندیمتمرکز  شانیهایستگیشا و هامهارت فهم، و درک بهبود بر آموزان دانش که زمانی به عبارت دیگر؛ (2007

 نشان (2008 دیگر)زیمرمن، مطالعات .کنند دهی خود نظمرا  یادگیری تکالیف و باشند متفکر کنند، تالش هاآن  تا هست بیشتری

 .است مرتبط  تحصیلی اشتیاق  با دانشجو تحصیلی که خودکارآمدی اندداده

معناداری تغییرات مربوط به سازگاری  طوربهو احساس تعلق به مدرسه  یخودکارآمد کهنتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد 

ازر  (؛2010بندورا) (؛1395) کاظمی و محمدزاده، هواسی نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات .کندیم ینیبشیپ تحصیلی را 

 پسر آموزاندانش  تحصیلی سازگاری ینیبش یپ  در آنچه پس. باشدیمهمسو و هماهنگ ( 2017) میلر  و لیرانو  (2015واکگان)

 به  دستیابی و مسائل حل یادگیری، در خود توانمندی دانش آموزان که است این اول درجه در دارد یاعمده نقش دهم پایه

 خودکارآمدی که گفت توانیم  (2010)بندورا نظریه مبنای بر یافته  این تبیین در .کنندیم ارزیابی چقدر  را تحصیلی یهاتیموفق

 مقایسه در خود توانایی درباره قوی باورهای دارای افراد و است انسان رفتار در انگیزشی واسطهیب یهاکنندهنییتع نیترمهم از یکی

 مجموع  در و دهندیم نشان بیشتری پافشاری و کوشش تکالیف انجام در دارند، تردید خود یهاییتوانا مورد در که افرادی با

 باور بیشتر خود به ،کنندیم انتخاب خود برای یزیانگچالش و باال سطح تکالیف و هاهدف آنان همچنین. دارند بهتری عملکرد

 مشکالت حل در آنان آن، بر عالوه .کنندیم استفاده بهتر یادگیری از راهبردهای و کنندیم عمل بهتر یادآوری و یادگیری در دارند،

و  مشکالت بر دیگران کمك با لزوم صورت در و مضاعف تالش با و تنهایی صورت به معموالً و تر هستندموفق تحصیلی یهاچالش و

 که یآموزاندانش .یابد افزایش سازگاری تحصیلی میزان یخودکارآمد افزایش با شوندیم باعث عوامل این که ندیآیم فائق هاچالش

تعلق خوبی با دانش آموزان و  نیبر اعالوه  دارند مدرسه با بیشتری تعلق دارند احساس خود یهاییتوانا به نسبت مثبتی احساس

 خود  مدرسه  و کالس به هاآن حالدرعینبه تحصیل دارند  ( و حضور فعالی1،2010میلز  و استراکوزی) کادر آموزشی مدرسه دارند

 
1 . Stracuzzi & Mills 
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 یشناختروان  سرمایه یهامؤلفه  که داد نشان پژوهش این یهاافته ی.باشندمی متعهد خود درسی تکالیف انجام به نسبت و دارند عالقه

 به جهت آموزشی نظام اندرکاراندست  و ریزان برنامه مسئوالن، توجه لذا است؛ آموزان دانش تحصیلی اشتیاق  کننده ینیبشیپ 

 .رسدیم نظر به ضروری آموزان دانش یشناختروان  سرمایه ارتقای برای آموزشی یهاکارگاه تشکیل جمله؛ از راهبردهایی کارگیری
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of psychological capital, feelings of 

belonging to school and self-efficacy with academic engagement and academic adjustment. The 

present research is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of 

all secondary school students in Damghan. The sample consisted of 270 high school students 

who were selected by stratified random sampling method. Participants responded to the 

questionnaire of psychological capital questionnaire Luttens (2007), the feelings of belonging to 

Barry and Betty School (2005), Schwartz's general self-efficacy (1979), Scotophilly et al. (2002) 

and Sinh and Singh's (1993) academic adjustment. Pearson's correlation showed that there is a 

significant positive correlation between academic eagerness and psychological adjustment with 

psychological capital, sense of belonging to the school and self-care (P <0.01). The results of 

stepwise regression analysis showed that the psychological and self-efficacy capital of 31% The 

results of the present study also showed that self-efficacy and sense of belonging to the school 

significantly predict 25% of the changes in academic adjustment. 

 

Key words: Psychological capital, feeling of belonging to school, self-efficacy, academic 

engagement, academic adjustment 
 


