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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of self-determination, academic
adjustment, and positive thinking on academic performance with mediation of achievement
goals. The method was descriptive of the path analysis kind. The population included all
secondary high school gifted students in the city of Kerman. From among them 748 students
(410 boys and 338 girls) were selected using multistage cluster sampling and within each
cluster simple random sampling. In order to gather data, La Guardia, Ryan, Couchman, and
Deci’s Basic Psychological Needs Scale (BPNS), Sinha and Singh’s Adjustment Inventory for
School Students (AISS), Ingram and Wisnicki’s Automatic PositiveThoughts Questionnaire
(ATQ-P), Middleton and Midgley’s Achievement Goals Scale (AGS), and Dortaj’s Academic
Performance Questionnaire (APQ) were used. In regards to the fitness indices, the results of
the path analysis indicate that the presented model has an appropriate fitness. selfdetermination, academic adjustment, and positive thinking had direct and significant effects
on the academic performance. Also, positive thinking had the most significant indirect effect
on the academic performance. These findings reveal that positive thinking is the most
important factor in affecting academic performance. The importance of thinking and attitude,
and their effects on all aspects of life including education, makes the role of conducting more
researche in exploring and assessing the positive thinking more prominent.
Keywords: self-determination, academic adjustment, positive thinking, achievement goals,
academic performance, gifted secondary high school students.
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسي تاثیر خودتعیینگري ،سازگاري تحصیلي ،و مثبتاندیشي با نقش میانجي اهداف پیشرفت بر
عملکرد تحصیلي بود  .روش پژوهش توصیفي از نوع تحلیل مسیر بود .جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانشآموزان
دوره دوم دبیرستان مدارس تیزهوشان شهر کرمان بود .از بین آنها  748دانشآموز ( 410پسر و  338دختر) با روش
نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي و درون هر خوشه به روش نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب شدند .براي گردآوري
دادهها مقیاس نیازهاي بنیادي رواني ال گاردیا ،ریان ،کوچمن ،و دسي ،سیاهه سازگاري تحصیلي براي دانشآموزان

دبیرستاني سینها و سینف ،پرسشنامه افکار خودآیند – مثبت ینگرام و ویسنیکي ،مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میگلي،

و پرسشنامه عملکرد تحصیلي درتاج مورد استفاده قرار گرفت .نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل مسیر نشان ميدهد
که با توجه به شاخص هاي نیکویي برازش ،مدل تدوین شده از برازش مطلوبي برخوردار است .خودتعیینگري،
سازگاري تحصیلي و مثبتاندیشي اثر مستقیم و معناداري بر عملکرد تحصیلي دارند .همچنین در زمینه اثرات غیرمستقیم،
مثبتاندیشي بیشترین اثر غیرمستقیم بر عملکردتحصیلي را دارد .با توجه به این نتایج که نشان ميدهد مهمترین عامل
تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلي مثبتاندیشي است ،اهمیت شیوه تفکر و نگرش و تأثیر آن بر تمام زمینههاي زندگي از
جمله تحصیل ،نقش انجام پژوهشهاي بیشتري براي بررسي و ارزیابي مثبتاندیشي را برجستهتر ميکند.
واژههای کلیدی :خودتعیینگري ،سازگاري تحصیلي ،مثبتاندیشي ،اهداف پیشرفت ،عملکرد تحصیلي ،دانش آموزان
تیزهوش ،دوره دوم دبیرستان.
* نویسندۀ مسئول:

atowhidi@uk.ac.ir
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مقدمه
سالهاي تحصییل و ییادگیري ،نقیش بسییار مهمیي در

درس ميگیرد (گامر اریکسیون ،نونیان ،گنیو ،و بروسیو،

زنییدگي هییر فییرد ازجملییه تیزهوشییان دارد (لییو و پییورا ،

 .)2015فقیییدان خیییودتعیینگري ممکییین اسیییت باعییی

 ،)2017به طوريکه سیالهاي تحصییل و مییزان ییادگیري

مشییککتي در زمینییف تحصیییل افییراد باشیید (وهمیییر1996 ،؛

سیینجش عملکیرد تحصیییلي یادگیرنیدگان در ن ییر

وهمیر ،پالمر ،سوکاپ ،گارنر و الورنیس .)2007 ،در ایین

گرفته ميشود (سیف .)1395 ،رینتیس ،بازارت ،گرونرت،

ن ریییه افییراد وقتییي بییهطور خودانگیختییه اقییدام بییه عمییل

نیمانتزوردریییت ،و کییامرز ( )2012عملکییرد تحصیییلي 1را

ميکنند ،با میل و رغبت و رضایتمندي و بیهطور کامیل و

نتیجییف فرآینیید مطالعییف یادگیرنییده و نتیجییف نهییایي تییکش

شایسته آن کار را انجام ميدهنید؛ ازایینرو ،بیهعنوان متغییر

تحصیلي او در طول دوران آموزشي تعریف کردهاند.

شناختي ميتوانید باعی عملکیرد بهتیر فیرد شیود .در ایین

میک

عمل راههاي متفیاوتي را در ن یر ميگییرد و از شکسیتها

بییا توجییه بییه اینکییه عملکییرد تحصیییلي در ح ییور

زمینییه ،نتییایج پییژوهش گییدبري و هریسییون ( )2016نشییان

مداخلییههاي روانشناس یي مثبییت افییزایش ميیابیید (میییورو،

دادنییید خیییودتعیینگري یکیییي از ویژگيهیییاي مثبیییت و

سییولر ،سییبوال ،و کلییدالس ( ،)2018عملکییرد تحصیییلي بییا

ضروري براي هر فرد است که به او کمک ميکنید بتوانید

مفییاهیم مطییر در روانشناسییي مثبییت رابطییف مثبتییي دارد

در هر زمینهاي در زندگي ازجمله تحصیل عملکیرد خیوبي

(گرابییل .)2017 ،در کنییار ن ری یههاي آموزشییي مییرتب بییا

داشییته باشیید .نتییایج فراتحلی یل 4تیلییور و همکییاران ()2014

روانشناسییي مثبییت (سییلیگمن و چیکسیینتمیهي )2000 ،و

نشاندهند اهمیت توانیایي خیودتعیینگري بیراي عملکیرد

آموزش مثبت به ن ر ميرسد بیهتازگي دنییاي آمیوزش بیه

بهتییر یادگیرنییدگان در مقطییع دبیرسییتان و دانشییگاه اسییت.

این نتیجه رسیده است که باید چارچوبي جدید از آمیوزش

گنو ،گامراریکسون ،کینگسیتون ،و نونیان ( )2014نییز در

مثبت 2بهصورت جدي تدوین شیود (آدلیر2017 ،؛ نوبیل و

پییژوهش خییود نشییان دادنیید خییودتعیینگري مبنییایي بییراي

مکگرا  .)2015 ،گرچه مفاهیم مربوط به آمیوزش مثبیت

تییکش بیشییتر و درنتیجییه ،عملکییرد تحصیییلي بهتییر فییرد در

همیشیییه بهصیییورتي در آمیییوزش مطیییر بیییوده اسیییت

آینده است .نتایج پژوهش وهمییر و همکیاران ( )2007نییز

(کریستجنسییون ،)2012 ،در حییوز روانشناس یي تربیتییي ،از

نشییان دادنیید فقییدان خییودتعیینگري ممکیین اسییت باع ی

روانشناسي مثبت براي فهم بهتر یادگیري ،عملکیرد ،در

مشییککتي در زمینییف تحصیییل افییراد باشیید .دسییي و ریییان

توانایيها (کو و تک ،)2016 ،بهبیود پیشیرفت تحصییلي و

( )2000و گارن و جولي ( )2014معتقدند با توجه به اینکیه

تسل بر اهداف توس یادگیرندگان بهیره گرفتیه ميشیود

انگیزش ،سازوکار اصلي تن یم رفتیار اسیت ،دانشآمیوزان

(رودز )2016 ،و به جاي تأکید بیر مشیککت و مع یکت،

تیزهیییوش ،انگییییزش بیییاالیي دارنییید؛ بنیییابراین آنهیییا از

جنبییههاي مطلییوب ن یییر هیجانهییاي مثبییت ،پایییداري و

خودتعیینگري باالیي نیز برخوردارند.

مقاومت را به کار ميگیرد (پکیران؛ گیوزتز ،تیتیز ،و پیري،

ن ریییف خییودتعیینگري ،یکییي از ن رییههاي مطییر در

2002؛ ویورینن ،اریکیوي ،و یوسییتالو  -میالواآرا.)2019 ،

روانشناسي مثبت است که بیا آن میرتب و داراي مبادلیهاي

ازجملییه ن ریییف خییودتعیینگري ( 3)SDTدسییي و ریییان

ذاتییي اسییت (شییلدون و ریییان .)2011 ،همچنییین آمییوزش

( )2000است که در آن فیرد خیودتعیینگر در برخیورد بیا

مثبت کاربرد اصیول روانشناسیي مثبیت در حیوز آمیوزش

موانع و مشککت پشتکار و مقاومت دارد ،بیراي انجیام هیر

اسیییت (میییارتین .)2016 ،حیییوز روانشناسیییي مثبیییت

1-

academic performance
positive education
)3- self-determination theory (SDT

انعطافپییذیري الزم را دارد و در آن موضییوعات متنییوعي

2-

meta-analysis

4-

تأثیر خودتعیینگري ،سازگاري تحصیلي ،و مثبتاندیشي بر عملکرد تحصیلي بامیانجیگري اهداف پیشرفت در دانش آموزان تیز هوش دوره دوم دبیرستان67/

ازجملیه روانشناسییي سییازگاري 1بحی ميشییود (چنییو و

باالتر را خواهند داشت .نتایج یافتیههاي پژوهشیي اسینایدر،

همکییاران2019 ،؛ دان ،بییرد ،و فیشییر)2011 ،؛ بنییابراین ،در

بییارگر ،ورمینگتییون ،شییارتز-بلییوم و لیننبرینییک-گارسیییا

پژوهشهاي مربوط به روانشناسي مثبیت و آمیوزش مثبیت

( ،)2013رالینیییز و کیییراس ( ،)2014کیییراس ،بیییوگي و

دربییار میییزان سییازگاري افییراد بح ی ميشییود (بییار-آن،

ممییدوف ( ،)2016ون امییان ( )2009و واشییینگتن ()2012

2010؛ یو ،شک ،و گو .)2018 ،بالطبع عملکرد تحصیلي بیه

نشییان ميدهنیید تیزهوشییان از ویژگيهییاي مثبییت زیییادي

میییزان سییازگاري( 2بسییکین ،سیییفن-ادکینییز ،و جانسییون،

ازجملییییه سییییازگاري تحصیییییلي برخوردارنیییید .نتییییایج

2018؛ بیکر و سیریک1999 ،؛ گیردز و میالینکروت)1994 ،

پژوهشهاي گارن و جولي ( ،)2014گگنیه ( ،)2015لیو و

و ازجملییه سییازگاري تحصیییلي یادگیرنییدگان برميگییردد

پییورا ( )2017نیییز نشییان ميدهنیید تیزهوشییان عملکییرد

(دهیییاني و سییینف2013 ،؛ رینتیییس و همکییاران2012 ،؛

تحصیلي باالیي دارند.

عیوضزاده کالجاهي2016 ،؛ کامفورست ،هافمن ،جنسین،

سنجش متغیرهایي همچون عملکرد در زمینف تحصیل

و ترلو .)2012 ،بر طبی تعرییف ،سیازگاري اشیاره بیه ایین

توس پیشینف یادگیرندگان تنها بخشي از عملکرد افراد را

دارد که فرد تا چه حد از عهد وظایفش در ییک موقعییت

در آینده ترسیم کند؛ ازاینرو ،براي فهم بهتر عملکرد

جدید برميآید و به چه میزان قادر است خود را بیا شیرای

تحصیلي یادگیرندگان در مقاطع باالتر تحصیل ،تفکر فرد

مختلف محیطي منطب سازد (چاوشي ،وینتر ،دانتیاکوس ،و

دربار آینده ،براي مثال مثبتاندیشي ،3هیجانات مثبت 4و

رایت2017 ،؛ دهیاني و سینف.)2013 ،

و امید 5عامل مهمي محسوب ميشود (گاالفر ،مارکوس،

تییا کنییون پژوهشهییاي جییامع و گسییتردهاي از انییواع

و لوپز .)2017 ،مثبتاندیشي عاملي است که به فرد امکان

مدلهاي سازگاري فراهم شدهاند که سیازگاري و سیازش

استفاده از تمام توانایيها و ظرفیتهاي مثبت ذهني را

در زمینف تحصیل را نییز شیامل ميشیود (بیکیر و سییریک،

ميدهد؛ بهطوريکه افراد مثبتاندیش در مواجهه با

1984؛ سیییینها و سیییینف1995 ،؛ شیییارما و سییییاني2013 ،؛

مشککت به تکش خود ادامه ميدهند (استیگلبار ،گنامبز،

شیییارما ،سیییندهو ،و ضیییرابي .)2015 ،نتیییایج حاصیییل از

گامزجاگر ،و باتینیک2013 ،؛ سلیگمن ،ارنست،گیلهام،

پژوهشهییاي انجامگرفتییه در اییین زمینییه نشییان ميدهنیید

ریویچ ،و لینکینز2009 ،؛ شيیر و کارور1988 ،؛

یادگیرنییدگان بییا سییطو پییایین سییازگاري در مقایسییه بییا

کارموناهالتي ،ساالنووا ،لیورنس ،و شافلي .)2018 ،در این

یادگیرندگان با سطو باال عملکیرد ضیعیفتري در زمینیف

راستا پکرون ( )1992معتقد است حاالت هیجاني بهویژه

تحصیییییل دارنیییید (زي ،کییییومن ،و واندروییییین2013 ،؛

مثبتاندیشي تأثیر چشمگیري بر عملکرد یادگیرندگان

عیوضزاده کالجاهي .)2016 ،همچنین نتیایج پژوهشهیاي

دارد .ویکویسنسیو و برناردو ( )2013بر اهمیت و

برگرفته از انیواع آزمونهیاي تحصییلي و ق یاوت معلمیان

تأثیرگذاري مثبتاندیشي در عملکرد بهتر تأکید دارند.

(آقایوسفي ،سراواني ،زراعتي ،رازقي ،و پورعبیدل1394 ،؛

همچنین نتایج پژوهشهاي پوررضوي و حاف یان (،)1396

بایلي و فیلیپس2016 ،؛ سکار و الرنیس2016 ،؛ ون رووج،

صفري و سلیماني ( ،)1395تتزنر و بکر (،)2018

جانسییییین ،و وان دو گریفیییییت )2017 ،نشیییییان دادنییییید

کریکانات و سویر ( ،)2018لوتانز ،لوتانز و جنسن ()2012

یادگیرنییدگاني کییه در طییي سییالهاي تحصیییل سییازگاري

و سولبرگ نس ،ایوانز ،و سگرستروم ( )2009نشان دادند

بیشتري از خود نشان ميدهنید ،امکیان تحصییل در سیطو

داشتن تفکرات مثبت و خوشبیني افراد ارتباط مثبت و

psychology of adjustment
adjustment

12-

3-

positive thinking
positive emotions
5- hope
4-
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معناداري با عملکرد بهتر در زمینف تحصیل دارد که البته

خییودتعیینگري نیییز از جنبییف ن ییري مییرتب بییا اهییداف

این ارتباط در برخي پژوهشها (کریکانات و سویر،

پیشرفت پیشنهاد شده است (دسي و ریان2000 ،؛ کیاپکن و

 )2018بهطور مستقیم و غیرمستقیم معنادار به دست آمده

مایر)2007 ،؛ با این حال پژوهشهاي انیدکي ایین نیازهیاي

است .نتایج یافتههاي پژوهشي نشان مي دهند تیزهوشان

بنیادي روانشیناختي را بیهعنوان پیشبیین اهیداف پیشیرفت

از هیجانات مثبتي ن یر مثبت اندیشي برخوردارند

بررسییي کردهانیید و نتییایج حاصییل از آنهییا متنییاقا اسییت؛

(آنفل2016 ،؛ اوزکن و کوتل2015 ،؛ شي ،لي ،و گانو،

بهطور مثال ،دیزچ ،دنیلسن و سیامدال ( )2012در پیژوهش

.)2008

خود ارتباط مثبت بین خیودتعیینگري و برخیي مؤلفیههاي

یکي دیگر از متغیرهاي تأثیرگذار در آموزش مثبت بر

اهداف پیشرفت را نشان دادند .سییاني ،شیلدون ،هیلپیرت و

عملکرد تحصیلي ،اهداف پیشرفت 1است (برنز ،مارتین ،و

ایستر ( )2011به این نتیجه دست یافتند کیه خیودتعیینگري

کولي .)2018 ،هدفمندي ،نقش مهمي در میزان و کیفیت

پیشبین خوبي براي اهداف پیشرفت است؛ ولي سیتندیج و

کوشش و تکشهاي فرد و دستیابي به پیشرفت در زندگي

ترگر ( )2002نشان دادند برخي مؤلفههاي اهیداف پیشیرفت

دارد (فرانکل)2012 ،؛ زیرا در فرد ایجاد انگیزه ميکند و

با خودتعیینگري رابطف بسییار ضیعیفي دارد ییا اینکیه بنیا بیه

به تکشها و کوششهاي او جهت ميدهد و باع

یافتف پلیر ( )2010کیه نشیان داد هییچ رابطیهاي بیین برخیي

ميشود فرد عملکرد بهتري از خود نشان دهد و

مؤلفههاي اهداف پیشرفت و خودتعیینگري وجود ندارد.

فعالیتهاي او کارآمدتر و نتیجهبخشتر باشد (میکازیلي

دانشآمییوزان تیزهییوش ،عییکوه بییر برخییورداري از

منیع ،نوريزاد ،و هاشمي .)1393 ،نتایج پژوهشهاي

هیجانییات مثبتییي ن یییر مثبتاندیشییي در راسییتاي اهییداف

بسیاري تأییدکنند این مطلب است که اهداف واضح و

پیشرفت ،از تجارب مثبت یادگیري نیز برخوردارند (شینن،

مشخص ،عامل مهم و مثبت براي یادگیري و عملکرد بهتر

سییالیزبري و شییورز2012 ،؛ گییارن و جییولي2014 ،؛ لیتییل،

محسوب ميشوند و براي توضیح بهتر عملکرد تحصیلي

.)2012

یادگیرندگان ميتواند کمککننده باشد (اسکریبانو و

بررسییي ادبیییات پژوهشییي نشییان ميدهیید تییا کنییون

دیازمورالز ،2016 ،دیکهاسر ،دینگر ،جانک ،اسپیناس ،و

سازگاري تحصیلي و مثبتاندیشي بهعنوان متغیرهیاي مهیم

استینمایر2016 ،؛ جنسن .2015 ،اهداف پیشرفت یکي از

در حیییوز آمیییوزش و ییییادگیري در تعیییداد انیییدکي از

مهمترین سازههاي انگیزشي است که با یادگیري و

پژوهشها در ارتباط بیا اهیداف پیشیرفت بررسیي شیدهاند.

عملکرد تحصیلي در ارتباط است (پکرون ،الیوت ،و مایر،

نتایج پژوهش لي نشیان داد بیین سیازگاري اجتمیاعي (ایین

2009؛ موراتیدیس ،میکو ،دیمیرکیو ،و ساییل)2018 ،؛ بر

متغیییري کامییل اسییت ،نییه یییک خردهمقیییاس و بییه معنییي

همین اساس با روشنسازي رابطف این متغیر با سایر متغیرها

رفتارهییاي اجتمییاعي مثبییت اسییت) و برخییي ابعییاد اهییداف

در زمینف آموزش و پرورش ،ميتوان به اهداف آموزشي و

پیشییرفت رابطییه وجییود داشییت (لییي .)2018 ،نتییایج تنهییا

تربیتي واضح و روشنتري دست یافت تا این مسئله

پژوهشهییاي یافتشیید سییازگاري تحصیییلي نشییان دادنیید

مشخص شود که واقع ًا از یادگیرندگان و از آن مهمتر

سازگاري تحصیلي ،پیشبین خوبي براي برخیي مؤلفیههاي

براي یادگیرندگان چه باید انت ار رفت (خسروجردي،

اهداف پیشرفت است (دوچنز ،ریتیل ،و فنیو .)2017 ،در

حجازي ،و محسني.)1391 ،

زمینییف رابطییف مثبتاندیش یي بییا اهییداف پیشییرفت نیییز نتیجییف
پژوهش محبیي نورالدینونید ،شیهني یییک و پاشاشیریفي
achievement goals

1-

( )1393رابطییف مثبییت بییین خییوشبیني یییا تفکییر مثبییت را بییا

تأثیر خودتعیینگري ،سازگاري تحصیلي ،و مثبتاندیشي بر عملکرد تحصیلي بامیانجیگري اهداف پیشرفت در دانش آموزان تیز هوش دوره دوم دبیرستان69/

برخي مؤلفههاي اهداف پیشیرفت نشیان داد .همچنیین نتیایج

شي و همکاران ،)2008 ،پیس عملکیرد تحصییلي مطلیوبي

پییژوهش مییونزاني ،اسییتکا ،گرکییو ،دِآداریییو ،پانکییاني و

دارند (اَل  -سرور و اَل  -اُویدي .)2016 ،نتیایج پژوهشهیا

کییاپلتي ( )2015نشییان دادنیید خییوشبیني اثییر معنییاداري در

در حیییوز سیییازگاري ،ضییید و نقیاانییید .تیزهوشیییان

انتخاب دامنف اهداف ،پیگیري اهداف شخصیي و گسیترش

ویژگيهاي خاصي دارند که بیر نتیایج پژوهشهیا اثرهیاي

پیشرفت و تعهد به اهداف دارد.

متفاوتي ميگذارند (ون امان .)2009 ،برخي منعکسکنند

بررسيهاي مربوط به پیژوهش حاضیر تیا کنیون بیشیتر

سازگاري اند

تیزهوشان هسیتند (ترکیي و ال  -کیسیي،

نشان دادند جامعف آمیاري استفادهشید اهیداف پیشیرفت و

2012؛ چیین2003 ،؛ لمپییرت )2009 ،و برخییي داللییت بییر

عملکرد تحصیلي ،بیشتر بیه دانشیجویان (میکیازیلي منییع و

سییازگاري تحصییییلي مطلیییوب آنهیییا دارنییید (اسییینایدر و

همکییاران )1393 ،یییا نوجوانییان و دانشآمییوزان عییادي

همکیییاران2013 ،؛ رالینیییز و کیییراس)2014 ،؛ کیییراس و

(اسییکریبانو و دیییازمورالز ،2016 ،دیکهاسییر و همکییاران،

همکییاران2016 ،؛ ون امییان2009 ،؛ واشییینگتن)2012 ،؛ بییا

2016؛ جنسییییین )2015 ،اختصیییییات داشیییییته اسیییییت.

این همیه گیرایش بیشیتر سیازمانهاي آموزشیي عیکوه بیر

خییودتعیینگري روي دانشآمییوزان بییا اخییتکل یییادگیري

سرمایهگذاري روي تیزهوشان (سیمل )2013 ،بر گسیترش

(گنو و همکاران )2014 ،یا اوتیسم (گیدبري و هریسیون،

جهاني آموزش مثبت نیز است (سلیگمن و آدلر.)2019 ،

 )2016اجرا شیده اسیت .مثبتاندیشیي روي دانشآمیوزان

هییر یییک از متغیرهییاي پییژوهش حاضییر (عملکییرد

عادي (کارموناهالتي و همکیاران ( ،)2018خیودتعیینگري

تحصیییلي ،خییودتعیینگري ،مثبییت اندیشییي ،سییازگاري

بییا مثبتاندیشییي روي نوجوانییان دبیرسییتاني (اسییتیگلبار و

تحصیییلي) داراي مبییاني ن ییري قويانیید و در حوزههییاي

همکییاران ،)2013 ،سییازگاري تحصیییلي روي دانشییجویان

مختلف ،دربار آنها پژوهشهاي زیادي انجام شیده اسیت؛

(سکار و الورنیس2016 ،؛ عییوضزاده کالجیاهي )2016 ،

ولي تا کنون پژوهشي یافت نشده است که همیف متغیرهیا را

اجییرا شییده اسییت ،بنییابراین الزم اسییت پژوهشییي روي

همزمان در قالب یک مدل ارازه داده باشد .با توجه به آنچیه

تیزهوشان اجرا شود.

ذکر شد و با مدن ر قیرار دادن اینکیه پژوهشهیاي انیدکي

بیییه ن یییر ميرسییید دانشآمیییوزان تیزهیییوش بایییید

روابی اییین متغیرهییا را بییهطور همزمییان بررسییي کردهانیید،

خییودتعیینگر باشییند (دسیي و ری یان2000 ،؛ کلینکنبییرگ،

هدف پژوهش حاضر تدوین میدلي بیهمن ور تبییین روابی

2012؛ گیییارن و جیییولي)2014 ،؛ زییییرا تجیییارب مثبیییت

متغیرهییییاي خییییودتعیینگري ،سییییازگاري تحصیییییلي و

یییادگیري متناسییب بییا اهییداف پیشییرفت خییود را دریافییت

مثبتاندیشي بر عملکرد تحصیلي بیا مییانجيگري اهیداف

ميکنند (گارن و جیولي .)2014 ،ماهییت تیزهوشیي مثبیت

پیشرفت است .سؤال پژوهش حاضر این است که آیا میدل

است؛ زیرا تیزهوشي یعني استعداد باال و تیوان خودهیدایتي

علّییي ارازهشییده ،از بییرازش الزم برخییوردار اسییت .بییر اییین

و انجییام کییاري بییه تنهییایي (خییودتعیینگري) و توانییایي

اسییاس ضییرورت دارد مییدلي تییدوین شییود و رواب ی اییین

همکاري با دیگران (پیج)2006 ،؛ به همین دلییل ایین دسیته

متغیرهییا را بییا هییم تبیییین کنیید کییه از نتییایج آن ،آمییوزش و

از دانشآموزان در موقعیتهاي خیات آموزشیي تحصییل

پرورش بتواند در جهت برنامهریزي آموزشي و تربیتي بهره

ميکننیید؛ چییون داراي هییوش بییاال و توانایيهییاي عییالي

گیییرد .از نتییایج پییژوهش حاضییر ميتییوان در شناسییایي و

شییناختياند (عل یيزاده ،ابوالمعییالي ،و ارجمنییدنیا )1396 ،و

تییأثیرات مسییتقیم و غیرمسییتقیم اییین متغیرهییا در ارتبییاط بییا

غربییالگري ميشییوند (سیمانزسییکي ،)2016 ،تیزهوشییان

پژوهشهییاي مختلییف روانشناسییي مثبییت در حوزههییاي

مثبتاندیش هستند (آنفل2016 ،؛ اوزکن و کوتیل2015 ،؛

گونییاگون فرهنگییي و اجتمییاعي دانشآمییوزان تیزهییوش و
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حتي عادي بهیره بیرد و زمینیه را بیراي انجیام پژوهشهیاي

فییراهم کییرد؛ بنییابراین بنییا بییه توضیییحات ارازهشییده ،مییدل

آزمایشي و بهویژه ایجیاد و گسیترش ن یام آمیوزش مثبیت

مفهومي پژوهش در شکل  1ارازه شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پیشنهادی

روش

کردند (بشارت و ککگري .)1392 ،کمترین نمره  21و

روش پژوهش ،جامعف آماري و نمونه :روش پژوهش

حداکثر نمره  147است .کسب نمره بین  21تا  42معرف

توصیفي از نوع همبستگي است .جامعف آماري شامل کلیف

نیازهاي بنیادي رواني اند  ،کسب نمره بین  42تا 105

دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم مدارس تیزهوشان

معرف نیازهاي بنیادي رواني متوس و کسب نمره بیش

ناحیه یک شهر کرمان بودند که از بین آنها براساس

از  105معرف نیازهاي بنیادي رواني باالي فرد است

فرمول حجم نمونه براي پژوهشهاي از نوع معادالت

(عمارلو و شاره .)1397 ،در پژوهش حاضر نمر کلي

ساختاري که بین  550تا  1650مشخص شده است

پرسشنامه در ن ر گرفته شد .جناآبادي ،پورقاز و شعباني

(رامینمهر و چارستاد 748 )1392 ،نفر ،برآورد و به شیو

( )1396روایي را مناسب و پایایي را به روش آلفاي

نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي و درون هر خوشه به

کرونباخ  0/86برآورد کردند .در پژوهش حاضر پایایي

روش نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب شدند .رده سني

پرسشنامه  0/75و روایي مطلوب به دست آمد.

از  16تا  18سال با میانگین سني  16/93و انحراف معیار

سیاهف سازگاري براي دانشآموزان دبیرستان:2

 0/75بود .تعداد دانشآموزان پسر  )45%/05( 337و تعداد

سینها و سینف ( )1968در اصل این سیاهه را با 166

دانشآموزان دختر  )54%/95( 411برآورد شدند.

سؤال ،تدوین کردند و بعدها مجدد سینها و سینف

ابزارهاي سنجش :مقیاس نیازهاي بنیادي رواني :1ال

( )2007 ،1995 ،1993با  60سؤال بهصورت بله و خیر

گاردیا ،ریان ،کوچمن ،و دسي ( )2000این مقیاس را

در سه حوزه (هر حوزه  20سؤال) سازگاري هیجاني،

بهمن ور سنجش خودتعیینگري تدوین کردند .این

سازگاري اجتماعي و سازگاري تحصیلي تجدید ن ر

مقیاس داراي  21سؤال با سه خردهمقیاس خودمختاري،

کردند .کرمي ،ترجمه و هنجاریابي را با نام سیاهه

ارتباط و شایستگي است که براساس رتبهبندي هفت

سازگاري سینها و سینو انجام داد و به همین نام

درجهاي لیکرت از یک ( )1تا هفت ( )7و در مواردي

معروف شد (کرمي1382 ،؛ نقل از پایدار ،حمیدي ،و

معکوس نمرهگذاري ميشود .بشارت و رنجبر

کارگر .)1397 ،براي پاسخهاي نشانگر سازگاري ،نمره

ککگري در ایران ،این پرسشنامه را ترجمه و هنجاریابي

صفر ( )0و در غیر این صورت نمره یک ( )1من ور

1-

2-

)basic psychological needs scale (BPNS

)adjustment inventory for school students (AISS

تأثیر خودتعیینگري ،سازگاري تحصیلي ،و مثبتاندیشي بر عملکرد تحصیلي بامیانجیگري اهداف پیشرفت در دانش آموزان تیز هوش دوره دوم دبیرستان71/

ميشود؛ بنابراین حداقل نمره ،صفر ( )0و حداکثر

کل پرسشنامه را به روش آلفاي کرونباخ  0/81برآورد

نمره 60 ،در پنج فاصله ثابت خیلي عالي ،خوب ،در

کردند .در پژوهش حاضر نمر کلي مدن ر قرار گرفت و

حد متوس  ،نامطلوب و بسیار نامطلوب است (چاهان،

نتایج نشان دادند داراي روایي مطلوبي بود و پایایي به

2013؛ شارما و همکاران .)2015 ،در پژوهش حاضر

روش آلفاي کرونباخ میزان  0/70به دست آمد.

صرفاً مقیاس سازگاري تحصیلي (ردیف سؤالهاي 40

پرسشنامف عملکرد تحصیلي :3درتاج (درتاج1383 ،؛

تا  )60مدن ر قرار گرفته است .مجیدي ،شهني ییک و

نقل از پورطاهري ،زندوانیان نازیني ،و رحیمي؛  )1393این

حقیقيمبارکه ( )1394ضریب روایي این مقیاس را

پرسشنامه را با اقتباس از پژوهش فام و تیلور ()1999

 0/56و ضریب پایایي آن را باالي  0/90برآورد کردند.

تدوین کرد .این ابزار داراي  48سؤال است که بهمن ور

در پژوهش حاضر ،پایایي مقیاس از روایي محتوایي

سنجش حوز عملکرد تحصیلي در پنج مقیاس

(صاحب ن ران) خوبي برخوردار بود و پایایي آن به

خودکارآمدي ،تأثیرات هیجاني ،برنامهریزي و انگیزش

روش آلفاي کرونباخ  0/76برآورد شد.

تدوین شده است .در پژوهش حاضر ،نمرههاي

پرسشنامف افکار خودآیند مثبت :1اینگرام و

مقیاسهاي پرسشنامه با هم جمع و پرسشنامه بهصورت

ویسنیکي ( )1988این پرسشنامه را با 30سؤال و براساس

نمر کلي آن در ن ر گرفته شده است .قاسمي ،عابدیني

طیف پنجتایي لیکرت از همیشه ( )5تا هرگز ( ،)1تن یم

و عابدیني ( )1395روایي را مطلوب و پایایي را با روش

و در ایران قویدل ،گیلوري و نوشین فرد ()1391

آلفاي کرونباخ  0/85به دست آوردند .در پژوهش حاضر

ترجمه و استفاده کردند و به نام پرسشنامف مهارتهاي

پایایي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/74برآورد

مثبتاندیشي معروف شده است .حسنزاده ،یداهللپور،

شد و نتایج نشان دادند داراي روایي مطلوبي است..

فاضلي کبریا ،یمین فیروز و قلينیا آهنگر ()1393

روش اجرا و تحلیل :بعد از هماهنگي با آموزش و

ضریب پایایي پرسشنامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ

پرورش ،مدیران مدارس و کسب رضایت از دانشآموزان

 0/94و با استفاده از روش تنصیف  0/95برآورد کردند

و والدینشان ،پرسشنامهها توزیع و پس از تکمیل ،بکفاصله

و متخصصان روایي آن را تأیید کردند .در پژوهش

گردآوري شدند .به همه توضیح داده شد پرسشنامهها

حاضر ،پایایي پرسشنامه داراي روایي مطلوبي است و با

صرف ًا کاربرد پژوهشي دارند و پاسخها محرمانه باقي

استفاده از آلفاي کرونباخ پایایي  0/86به دست آمد.

خواهند ماند .براي بررسي برازش و شاخصهاي

مقیاس اهداف پیشرفت :2میدلتن و میگلي ( )1997این

برازندگي مدل ،از روش تحلیل مسیر 4به کمک نرمافزار

مقیاس را با  12گویه در مقیاس لیکرت پنج درجهاي از

لیزرل ،نسخه پنج 5جورسوگ و سوربوم ( )2003تحت

ک مخالفم ( )1با سه خردهمقیاس
ک موافقم ( )5تا کام ً
کام ً

فرمان  SPSSنسخه  23تحلیل انجام شد.

اهداف تبحري ،اهداف رویکرد  -عملکرد و اهداف

اجتناب – عملکرد تدوین کردند .کارشکي (1387؛ نقل

یافتهها
نتییییایج تحلیییییل دادههییییاي توصیییییفي و آزمییییون

و هنجاریابي و براي کل آن ،پایایي با استفاده از آلفاي

6

از کارشکي )1392 ،این مقیاس را با نام پرسشنامف ترجمه
کرونباخ معادل  0/87گزارش کرده است .کارشکي،
محمدتقيزاده و میري ( )1391روایي را مطلوب و پایایي
)automatic thoughts questionnaire- positive (ATQ-P
)achievement goals scale (AGQ

12-

کولمییوگروف اسییمیرنوف بییراي بررسییي نرمییالبودن
7

باقيماندهها در جدول  1ارازه شدهاند.
3-

)academic performance questionnaire (APQ
4- path anaysis
5- LISREL V
6- Kolmogorov–Smirnov test
7- residuals
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جدول  .1آمارههای توصیفی ،آزمون کلموگروف اسمیرنوف و ضرایب همبستگی متغیرهای مطالعهشده
متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

کلموگروف

ماتریس همبستگی

اسمیرنوف
آماره

معناداری

1

105/07

12/53

0/90

0/38

1

8/23

2/03

0/85

0/48

-0/06

مثبتاندیشي

113/27

15/05

1/29

0/07

**

اهداف پیشرفت

46/14

5/84

0/89

0/47

**0/17

عملکرد تحصیلي

158/53

9/98

1/38

0/06

**

خودتعیینگري
سازگاري تحصیلي

0/19
0/10

2

4

3

5

1
**

*

0/10

1

0/02

**0/23

-0/09

**

0/15

1
**

0/13

1

بیا توجیه بیه جیدول  ،1نتیایج آزمیون کلمییوگروف

 113/27و انحییییراف اسییییتاندارد  ،15/05در اهییییداف

اسییمیرنوف نشیییان ميدهنییید توزیییع باقیمانییید متغییییر

پیشرفت با میانگین  46/14و انحراف اسیتاندارد  5/84و

خیییودتعیینگري ( ،)p = 0/38سیییازگاري تحصییییلي

در عملکییرد تحصیییلي بییا میییانگین  158/53و انحییراف

( ،)p = 0/48مثبتاندیشي ( ،)p = 0/07اهداف پیشرفت

استاندارد  9/98هستند.

( ،)p = 0/47و عملکرد تحصیلي ( )p = 0/06نرمالاند و

صاحبن ران مختلف براي اطمینان از نتیایج تحلییل

مفروضف نرمالبودن متغیرها برقرار است .یکیي دیگیر از

مسیر ،استفاده از چند شاخص براي بررسي برازندگي را

مفروضههاي تحلیل مسیر رابطف خطي چندگانه است که

توصیییه ميکننیید کییه در پییژوهش حاضییر شییاخصهاي

با بررسي ضریب همبستگي متغیرها ارزیابي شد و نتیایج

،PNFI, ،NFI ،IFI ،GFI ،RMSEA ، X2 ،X2/df

همین جدول نشان دادند این مفروضه نییز برقیرار اسیت.

 ،NNFI ،AGFIو  CFIبررسي شدند.

بیییر اسیییاس همیییین جیییدول مشیییارکتکنندگان در

در جییدول  ،2مقییدار بهدسییتآمیید شییاخصهییاي

خودتعیینگري داراي میانگین  105/07با انحراف معیار

بررسییي نیکییویي بییرازش مییدل اولیییه و مییدل نهییایي

 ،12/53در سیییازگاري تحصییییلي بیییا مییییانگین  8/23و

اصک شده (با حیذف مسییرهاي فاقید معنیاداري) ارازیه

انحییراف اسییتاندارد  ،2/03در مثبتاندیشیي بییا میییانگین

شده است.

جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل
X2/df

sig
>0/05
0/0001
+
0/0001
+

شاخص
مک

)(X2
-

df
-

 1تا 3

مدل اولیه

147/28
90/20
-

37
36
-

3/98
2/50
+

نتیجه
مدل نهایي

نتیجه

)(GFI) (RMSEA
>0/90
>0/05
0/066
0/046
+

0/96
+
0/98
+

)(IFI
>0/90
0/94
+
0/97
+

)(CFI) (NNFI) (AGFI) (NFI
>0/90
>0/95
>0/90
>0/90
0/92
+
0/95
+

0/93
+
0/96
+

0/90
0/95
+

0/94
+
0/97
+

جدول  2نشان ميدهید پیس از حیذف مسییر بیدون

=  ،)RMSEAحاکي از برازندگي الگو در جامعف مورد

معناداري ،مدل نهایي بیرازش خیلیي خیوبي پییدا کیرد.

مطالعییه اسییت .حاصییل تقسیییم مجییذور کییاي بییر درجییف

مقادیر مجذور خيدو با درجف آزادي (90/20 ،df = 36

آزادي نیز ( )2/50تأیید برازندگي مناسیب میدل اسیت.

=  )X2و ریشف میانگین توان دوم خطاي ضریب (0/046

شاخص ( )GFIبرابر با ( ،)0/98مقیدار شیاخص بیرازش

تأثیر خودتعیینگري ،سازگاري تحصیلي ،و مثبتاندیشي بر عملکرد تحصیلي بامیانجیگري اهداف پیشرفت در دانش آموزان تیز هوش دوره دوم دبیرستان 73/

در شکل ،2مسیر تحلیلشد مدل اولیف پژوهش به

افزایشیییي ( )IFIبرابیییر بیییا ( ،)0/97شیییاخص بیییرازش

همراه ضرایب مسیر استاندارد آورده شده است.

هنجارشییده ( )NFIبرابییر بییا ( ،)0/95شییاخص نیکییویي
برازش تعدیلشیده ( )AGFIبرابیر بیا ( ،)0/96شیاخص
برازندگي تطبیقي ( )CFIبرابر با ( )0/97است.

شکل  .2مسیر مدل اولیۀ پژوهش

شکل  ،3مسیر تحلیلشده مدل نهایي را نشان ميدهد.

شکل .3مسیر تحلیلشدۀ مدل نهایی پژوهش

یکدیگر را در مدل نهایي نشان ميدهد.

جدول ،3نتایج آزمون ،اثرات مستقیم متغیرها بر

جدول .3بررسی اثر مستقیم متغیرهای پژوهش
وابسته /مستقل

برآورد پارامتر

پارامتر استاندارد

t

خطای استاندارد

2

R

بر عملکرد تحصیلي
از خودتعیینگري

0/02

0/18

0/003

از سازگاري تحصیلي

0/06

0/10

0/02

از مثبتاندیشي

0/02

0/16

0/003

بر اهداف پیشرفت
از خودتعیینگري
از سازگاري تحصیلي
از مثبتاندیشي

**4/05
**

2/42

0/22

**3/30

0/01

0/15

/004

**2/86

0/01

0/02

0/003

0/34

0/02

0/30

0/004

**

0/13

5/68
**p ≤ 0/05
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با توجه به نتایج بهدستآمده جدول  ،3اثر مستقیم

اهداف پیشرفت ( ،)t = 2/86 ،β = 0/15معنادار است.

خودتعیینگري بر عملکرد تحصیلي ()t = 4/05 ،β = 0/18

اثر مستقیم سازگاري تحصیلي بر اهداف پیشرفت (= 0/02

معنادار ،اثر مستقیم سازگاري تحصیلي بر عملکرد

 )t = 34 ،βمعنادار نیست و اثر مستقیم مثبتاندیشي بر

تحصیلي ( ،)t = 2/42 ،β = 0/10معنادار و اثر مستقیم

اهداف پیشرفت ( )t = 5/68 ،β = 0/30معنادار است.

مثبتاندیشي بر عملکرد تحصیلي ()t = 3 /30 ،β = 0/16

جدول  ،4نتایج ضرایب بتا و معناداري اثر کل مستقیم و

معنادار است .همچنین اثر مستقیم خودتعیینگري بر

غیرمستقیم متغیرهاي پژوهش را نشان ميدهد.

جدول .4اثرات استاندارد شده ،مستقیم ،غیرمستقیم و کلّ متغیرها بر یکدیگر
وابسته /مستقل
بر اهداف پیشرفت
از خودتعیینگري
از سازگاري تحصیلي

اثر مستقیم

مقدار t

0/15
0/02
0/30

**2/86

-

-

-

0/34
**

5/68

از خودتعیینگري

0/18

**

از مثبتاندیشي

0/16

از مثبتاندیشي

اثر غیرمستقیم

اثر کل

مقدار t

بر عملکرد تحصیلي
4/05

0/03

0/57

**

**3/30

0/05

0/59

**19/89

18/97

**p ≤ 0/05

تحلیل اثر غیرمستقیم و کل متغیر خودتعیینگري بر

این پژوهش برازش مطلوبي دارد .در بررسي اثرات

عملکرد تحصیلي ازطری نقش میانجيگري اهداف

متغیرهاي پژوهش بر عملکرد تحصیلي ،مشخص شد

پیشرفت معنادار است (0/03 ،t = 18/97 ،p ≤ 0/05

مثبتاندیشي ،باالترین اثر مستقیم را بر عملکرد

= )IN؛ بنابراین متغیر اهداف پیشرفت در رابطف بین

تحصیلي دارد .همچنین در زمینف اثرات غیرمستقیم نیز

خودتعیینگري و عملکرد تحصیلي ،نقش میانجي دارد.

مثبتاندیشي بیشترین اثر غیرمستقیم را بر عملکرد

همچنین اثر غیرمستقیم و کل متغیر مثبتاندیشي بر

تحصیلي دارد که مشخص ميشود اثر واسطهاي اهداف

عملکرد تحصیلي ازطری نقش میانجيگري اهداف

پیشرفت بر متغیر مثبتاندیشي ،بیش از سایر متغیرها

پیشرفت ،معنادار است (= 0/05 ،t = 19/89 ،p ≤ 0/05

دارد .دربار اثرات کل نیز متغیر مثبتاندیشي داراي

)IN؛ بنابراین متغیر اهداف پیشرفت در رابطف بین

بیشترین اثر بر عملکرد تحصیلي است.

مثبتاندیشي و عملکرد تحصیلي ،نقش میانجي دارد.

رابطف مستقیم خودتعیینگري بر عملکرد تحصیلي
تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهاي گدبري و

بحث

هریسون ( ،)2016تیلور و همکاران ( ،)2014گنو و

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطف خودتعیینگري،

همکاران ( )2014همخوان است .در تبیین این یافته

سازگاري تحصیلي و مثبتاندیشي با نقش میانجي

ميتوان گفت به سبب اینکه دانشآموز تیزهوش نسبت

اهداف پیشرفت بر عملکرد تحصیلي دانشآموزان دختر

به هر فرد دیگري بیشتر خودتعیینگر است (دسي و

و پسر نوبت دوم مدارس تیزهوشان صورت گرفت.

ریان2000 ،؛ کلینکنبرگ2012 ،؛ گارن و جولي،

بهطورکلي نتایج نشان دادند مدل پیشنهادي با دادههاي

 )2014و هر فرد خودتعیینگر خودش منشأ عملکردش

تأثیر خودتعیینگري ،سازگاري تحصیلي ،و مثبتاندیشي بر عملکرد تحصیلي بامیانجیگري اهداف پیشرفت در دانش آموزان تیز هوش دوره دوم دبیرستان 75/

است ،با دارابودن این ویژگي ميتواند با عوامل دروني

مدیریت صحیح افزایش پیچیدگي و حجم محتواي درسیي

ازجمله عکقه و تمایل به انجام بهتر کارها و داشتن

تعیییین ميکنیید کییه آیییا یادگیرنییده احسییاس رضییایت از

عملکرد خوب برانگیخته شود (گدبري و هریسون،

تجربیییات در زمینییف تحصیییل دارد یییا نییه (ون رووج و

)2016؛ ازاینرو توانایي خودتعیینگري ميتواند عامل

همکاران.)2017 ،

چگونگي عملکرد تحصیلي و دستیابي

یافتف سوم پژوهش یا رابطف مستقیم مثبتاندیشي بر

بالقو

یادگیرندگان به نتایج مثبت تحصیلي در مقاطع باالتر

عملکرد تحصیلي تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهاي

باشد .بهعکوه براي عملکرد مطلوب در زمینف تحصیل،

تتزنر و بکر ( ،)2018کریکانات و سویر ( ،)2018لوتانز

افزایش رفتار خودتعیینگر اثرات مثبتي بر مشارکت

و همکاران ( ،)2012سولبرگ نس و همکاران ()2009

یادگیرندگان در برنامههاي آموزشي و نتایج مثبت

همخوان است .در تبیین این یافته ميتوان گفت به سبب

طوالني مدت بر دستاوردهاي فرد در مقاطع بعدي

اینکه روانشناسي مثبت با بررسي و مطالعف احساسات

تحصیل دارد (گنو و همکاران.)2014 ،

افراد خصوص ًا مثبتاندیشي ،موقعیتها و شرایطي را

یافته دوم پژوهش نشان داد سیازگاري تحصییلي بیر

شناسایي ميکند که افراد در آنها شکوفا ميشوند و به

عملکرد تحصیلي اثر مستقیم دارد .این یافته بیا نتیایج ون

عملکرد مطلوب دست ميیابند (صفري و سلیماني،

رووج و همکییییاران ( ،)2017عیییییوضزاده کالجییییاهي

 ،)1395به ن ر ميرسد تیزهوشان از مثبتاندیشي الزم

( ،)2016رینتیس و همکاران ( )2012همخوان است .در

برخورداند (آنفل2016 ،؛ اوزکن و کوتل2015 ،؛ شي،

تبیین این یافته چنین استنباط ميشود که چون سازگاري

لي ،و گانو)2008 ،؛ بنابراین داشتن این ویژگي به این

بییا سییطو مختلییف و چگییونگي کنارآمییدن و برخییورد

دسته از یادگیرندگان کمک ميکند تا بتوانند

یادگیرندگان با محی آموزشي تأثیرگیذار اسیت (زي و

فعالیتهاي مستقل داشته باشند و در برخورد با

همکاران2013 ،؛ عیوضزاده کالجاهي )2016 ،و به ن ر

مشککت و موانع در زمینف تحصیل با دید خوشبینانه به

ميرسد تیزهوشان باید از سیازگاري متعیارفي برخیودار

تکش خود ادامه دهند ،بهتر یاد بگیرند و بهتر عمل کنند

باشییند (اسیینایدر و همکییاران2013 ،؛ رالینییز و کییراس،

(صفري و سلیماني.)1395 ،

2014؛ کییراس ،بییوگي ،و ممییدوف2016 ،؛ ون امییان،

همچنییییین یکییییي از مهمتییییرین و گسییییتردهترین

2009؛ واشینگتن ( )2012و با توجه به اینکه سیازگاري،

سازوکارهاي بح شده این است که افراد مثبتانیدیش

هم شامل چگونگي نحو برخورد و انطبا فرد با محیی

داراي سوگیري در توجهاند؛ بهطوريکه تفسییر و تعبییر

و شییرای موجییود و هییم شییامل فرآینیید تغییییر محییی

رویدادها بیشتر به شکل مثبت تا منفي باع

ميشود این

بهمن ور سازگاري با نیازهاي فیرد اسیت ،در نتیجیه فیرد

افییراد تهدیییدهاي احتمییالي را نادیییده بگیرنیید و اییین

ميتواند با برقراري تعامل بین خیود و محیی بیا کسیب

پردازش انتخابي اطکعات ،مانع از این ميشود که افیراد

آرامش به انجام تکالیف مرتب با تحصیل بپردازد و بهتر

خوشبین مشککت و موانع را غلبهناپذیر قلمیداد کننید؛

عمییل کنیید و بییه نتییایج مطلییوبي دسییت یابیید (دهیییاني و

البته هرچند تفکر مثبت و خوشبیني در اواییل نوجیواني

سینف2013 ،؛ شارما و سییاني .)2013 ،عیکوه بیر ایین،

ميتواند به یادگیرندگان براي کنارآمدن بیا چالشهیا و

تعامل موف با محی جدید ازجمله داشتن تعامیل مثبیت

مشککت دوران تحصیل کمک کند ،بیه ن یر نميرسید

با مربییان و یادگیرنیدگان دیگیر در محیی آموزشیي و

دارابودن این صفت بهتنهایي لزوماً کلیدي براي دستیابي
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به نتایج مثبت در همف زمینههاي زنیدگي باشید (تتزنیر و

2013؛ کراسییییو همکییییاران2016 ،؛ ون امییییان2009 ،؛

بکر.)2018 ،

واشییینگتن )2012 ،و برخییي اعتقییاد دارنیید بییرعکس،

یافتف چهارم پژوهش نشان ميدهید خیودتعیینگري بیر

تیزهوشییان از سییازگاري تحصیییلي انییدکي برخوردارنیید

اهداف پیشرفت اثر مثبیت و مسیتقیم دارد .ایین یافتیه بیا

(ترکي و ال-کیسي2012 ،؛ چین2003 ،؛ لمپیرت.)2009 ،

نتایج پژوهشهاي دییزچ و همکیاران ( ،)2012سییاني و

این موارد باع

مي شود تبیینهاي مربوط به سیازگاري

همکییاران ( )2011همخییوان اسییت .در تبیییین اییین یافتییه

تیزهوشیییان بیییا عملکیییرد تحصییییلي از صیییراحت الزم

ميتییوان گفییت بییر طب ی ن ریییف خییودتعیینگري ،افییراد

برخوردار نشیود .تبییین دوم احتمیالي ایین اسیت کیه بیا

اهدافي را دنبال ميکننید کیه بیه برآوردهشیدن نیازهیاي

توجییه بییه نتییایج بهدسییتآمده در پییژوهش حاضییر ،جنبییف

روانیي آنهیا کمیک ميکنید و زمیاني کیه افیراد بیهطور

توصیییفي سییازگاري اییین دانشآمییوزان در حیید متوسییطي

خودانگیخته اقدام به عمل ميکننید ،بیا مییل و رغبیت و

است که تا حیدي بیر نتیایج اثیر ميگیذارد .تبییین سیوم

رضایتمندي و بهطور کامل و شایسیته ،آن کیار را انجیام

احتمالي ميتواند بیه دالیلیي ازجملیه تفیاوت در جامعیف

ميدهند (دسي و ریان .)2000 ،خیودتعیینگري فعالییت

آماري ،حجم نمونیه (ازن یر وسیعت ،شیرای فرهنگیي،

خودانگیختییهاي اسییت کییه بییه عنوان عامییل اصییلي در

اجتمییاعي ،تحصیییلي و غیییره) ،ابییزار و روش پییژوهش

هییدفگزیني ،انتخابهییا و تصییمیمگیريهاي فییرد در

برگردد که سبب ميشود در نتیایج تفیاوت دییده شیود.

زندگي محسوب ميشود (وهمییر .)1996 ،بیا توجیه بیه

تبیین احتمالي نهایي ميتواند این باشید کیه چیون نتیایج

اینکه تیزهوشان یادگیرندگاني با خودتعیینگري بیاالیي

پژوهشها دربار سازگاري تحصیلي براساس ویژگيهاي

هستند (دسي و ریان2000 ،؛ کلینکنبرگ2012 ،؛ گیارن

خییات و متفییاوت دانشآمییوزان تیزهییوش بییا هییم ضیید و

و جولي ،)2014 ،گسیترش مطالعیف عوامیل تعیینکننید

نقیا دارند (ترکیي و ال-کیسیي2012 ،؛ چین2003 ،؛

اهداف پیشرفت به سمت نیازهاي بنیادین روانشناختي به

اسیینایدر و همکییاران2013 ،؛ رالینییز و کییراس ()2014

بهتییر اهییداف پذیرفتهشیید هییر یادگیرنییدهاي در

کییراس و همکییاران2016 ،؛ لمپییرت2009 ،؛ ون امییان،

دوران تحصییل کمیک ميکنید؛ زمیاني کیه انگییزش و

2009؛ واشییینگتن ،)2012 ،سییازگاري تحصیییلي نیییز بییر

هیجییان تحصیییلي او رو بییه کییاهش اسییت (سیییاني و

اهداف پیشرفت ،اثرات متفاوتي خواهد داشت که نتیجه

همکاران.)2011 ،

این خواهد بود که الزاماً اثر مستقیمي نداشته باشد.

در

یافتف پنجم پژوهش تأییدنشدن اثر مستقیم سیازگاري

یافتییف ششییم اثییر مسییتقیم مثبتاندیش یي بییر اهییداف

تحصیلي بیر اهیداف پیشیرفت بیود .بیه عبیارتي اهیداف

پیشرفت تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهیاي محبیي

پیشییرفت نميتوانیید نقییش واسییطهاي بییین سییازگاري

نورالدینوند و همکاران ( )1393و مونزاني و همکیاران

تحصیلي و عملکرد تحصیلي داشته باشد .نخسیتین تبییین

( )2015همخوان است .در تبیین این یافته ميتوان گفت

احتمالي این اسیت کیه دربیار سیازگاري ییا سیازگاري

مثبتاندیشي و خوشبیني اثر مطلوبي بیر انتخیاب دامنیف

تحصیییلي تیزهوشییان بییا توجییه بییه برخییورداري آنهییا از

اهداف فرد دارد (داچن و همکیاران2017 ،؛ میونزاني و

ویژگيهاي خیات (ون امیان ،)2009 ،یافتیهها ،نتیایج و

همکاران .)2015 ،به سبب اینکه تیزهوشان افکیار مثبیت

طبیعتاً تفاسیر تغییر ميکننید .برخیي معتقدنید تیزهوشیان

دارند (آنفل2016 ،؛ اوزکن و کوتل2015 ،؛ شیي ،لیي،

سازگاري تحصیلي باالیي دارنید (اسینایدر و همکیاران،

و گانیییو ،)2008 ،ایییین افیییراد بیییا سیییطو بیییاالي

تأثیر خودتعیینگري ،سازگاري تحصیلي ،و مثبتاندیشي بر عملکرد تحصیلي بامیانجیگري اهداف پیشرفت در دانش آموزان تیز هوش دوره دوم دبیرستان 77/

مثبتاندیشي ،بیشیتر از سیایرین بیه هیدفگزیني تماییل

پژوهشهیاي محبیي نورالدینونید و همکییاران (،)1393

دارند و پس از انتخاب اهداف بر آنها متمرکز ميشیوند

مییونزاني و همکییاران ( ،)2015تتزنییر و بکییر (،)2018

(محبي نورالدینوند و همکاران.)1393 ،

کریکانات و سویر ( )2018و لوتانز و همکیاران ()2012

همچنین براساس نتایج بهدستآمده یافتف هفتم تاییید

همخوان است .در تبیین این یافته ميتوان گفت با توجیه

شیید؛ مبنییي بییر اینکییه خییودتعیینگري ازطری ی اهییداف

به اینکه افراد با تفکر مثبت و خوشبیني تماییل بیشیتري

پیشرفت بر عملکرد تحصییلي اثیر غیرمسیتقیم دارد .ایین

به هدفگزیني دارند ،با تعهید بیشیتري اهیداف خیود را

یافته با نتایج پژوهشهیاي گیامر اریکسیون و همکیاران

دنبال ميکنند و انجام بهتر کارها و عملکرد مطلوب نییز

( ،)2015گنو و همکیاران ( ،)2014دییزچ و همکیاران

برایشان با اهمیت است؛ بنابراین این عوامل در پیشبینیي

( ،)2012سیاني و همکاران ( )2011همخیوان اسیت .بیه

نتایج بهتر مؤثرند .بهویژه اینکه خوشبیني اثر مطلوبي بر

سبب اینکه تیزهوشان افرادي با ویژگي خیودتعیینگري

انتخاب دامنیف اهیداف فیرد دارد (میونزاني و همکیاران،

هستند (دسي و ریان2000 ،؛ کلینکنبرگ2012 ،؛ گیارن

 .)2015شییواهد نشییان ميدهنیید تیزهوشییان از خییوشبیني و

و جییولي )2014 ،و افییراد خییودتعیینگر در برخییورد بییا

افکار مثبت (آنفل2016 ،؛ اوزکن و کوتل2015 ،؛ شي،

موانع و مشککت پشتکار و مقاومت دارند ،بیراي انجیام

لییي ،و گانییو ،)2008 ،اهییداف پیشییرفت بییاال (شیینن،

هر عمل راههیاي متفیاوتي را ميآزماینید ،از شکسیتها

سالیزبري ،و شورز2012 ،؛ گارن و جولي2014 ،؛ لیتیل،

درس ميگیرنیید و مهمتییر اینکییه آنهییا بییهعنوان افییراد

 )2012و عملکییرد تحصیییلي بییاالیي (گییارن و جییولي،

خودتعیینگر مبنیایي بیراي عملکیرد بهتیر دارنید (گیامر

2014؛ گگنه2015 ،؛ لو و پورا  )2017 ،برخوردارنید.

اریکسون و همکاران .)2015 ،بهعکوه یادگیرنیدگان بیا

اینگونییه اسییتنباط ميشییود کییه درحقیقییت طییرز تفکییر

کسب نمر باال در متغیر خودتعیینگري بیشتر از سایرین

یادگیرندگان تعیینکنند شییو زنیدگي اسیت؛ بنیابراین

بیییا کسیییب دانیییش بیشیییتر و گسیییترش توانایيهیییا و

واکنش خوشبینانه چرخهاي از تفکر مثبت را بیه وجیود

استعدادهایشییان ،بییراي فعالیتهییاي یییادگیري تییکش

ميآورد کیه بیه افیراد انگییزش ميدهید (پوررضیوي و

ميکنند و درنتیجه به عملکرد بهتري دست ميیابند؛ امیا

حاف یان )1396 ،و ميتواند به آنها در انتخاب اهداف و

چییون عملکییرد تحصیییلي از عوامییل گونییاگوني تییأثیر

عملکرد بهتر کمککننده باشد.

ميپذیرد ،یادگیرندگان با انتخاب اهیداف ميتواننید بیه

محدودیت پژوهش عکوه بر سال تحصیلي و مقطع

آنها در این مسیر کمک کنند .در ن ریف خودتعیینگري

خات (دوم دبیرستان) و نوع مدرسه (تیزهوشان) این

تمرکز عمده بر انگیز دروني و بیرونیي و برآوردهشیدن

بود که سطح هوشي دانشآموزان نیز مدن ر قرار

نیازهاي بنیادي روانشیناختي اسیت و ایین خیودتعیینگري،

نگرفت .همچنین استفاده از ابزارهاي خودگزارشي

منبع انگیزش براي فرد محسوب ميشیود .ایین انگیزههیا

ممکن است با سوگیري نسبي پاسخدهندگان همراه

نیز ساز هاي روانشیناختي بیراي دسیتیابي بیه اهیداف بیا

باشد .تفاوتهاي اقتصادي و فرهنگي نیز واقعیتي است

اهمیتاند (وهمیر.)1996 ،

که بر نتایج پژوهشهایي از این دست تأثیرگذار است؛

درنهایت ،یافتف هشتم پژوهش تأیید ميشود؛ مبني بر

ازاینرو پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي سبک و

اینکه مثبتاندیشي ازطری اهداف پیشرفت بیر عملکیرد

شیو تفکر ،نوع خانواده ،نوع فرزندپروري والدین و

تحصیییلي اثییر غیرمسییتقیم دارد .اییین یافتییه بییا نتییایج

تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم این متغیرها بر خودتعیینگري،
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سازگاري تحصیلي و مثبتاندیشي ،اهداف پیشرفت و

حسنزاده ،ر ،.یداهللپور ،م .ه ،.فاضلي کبریا ،م ،.یمین

عملکرد تحصیلي نیز در ن ر گرفته شوند .بهعکوه

فیروز ،م ،.و قلينیا آهنگر ،ه .)1393( .رابطف هوش

توصیه ميشود مدل پیشنهادي به تفکیک سن ،جنسیت

معنوي با مثبتاندیشي در دانشجویان دانشگاه علوم

و نوع مقطع تحصیلي نیز برازش شود.

پزشکي بابل .مجلف دین و سکمت.48-42 ،)1(2 ،
خسروجردي ،ر ،.حجازي ،ا ،.محسني ،ن .)1391( .مدل

منابع

سییاختاري پیشییرفت تحصیییلي براسییاس سییبکهاي

آقایوسفي ،ع ،.سراواني ،ش ،.زراعتي ،ر ،.رازقیي ،ف،.

هوییییت ،اهیییداف پیشیییرفت ،درگییییري تحصییییلي.

پورعبدل ،س .)1394( .پیشبیني عملکیرد تحصییلي
دانشآموزان براساس سبکهاي دلبستگي و سیطو

پژوهشنامف تربیتي.31-1 ،)30( 7 .
رامینمهییر . ،و چارسییتاد ،پ .)1392( .روش تحقییی

مختلف سازگاري .مجلیف روانپزشیکي و روانشناسیي

کمییب بییا کییاربرد مدلسییازى معییادالت سییاختارى

بالیني ایران.316-308 ،)4( 21 .

)نرمافزارلیزرل) .تهران :ترمه.

بشارت ،م .و رنجبر ککگري ،ا .)1392( .مقیاس ارضاي
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