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 Background and Purpose: Academic performance is one of the important components in education 

that has always been addressed by programmers, school principals, teachers, and parents, who have 

always tried to provide appropriate conditions for enhancing the academic efficiency of students. 

This study was conducted to investigate the mediating role of meaning of education in the relationship 

between academic optimism and academic performance.  

Method: This study was an applied research in terms of research objective and a descriptive-

correlational study in terms of gathering the data. Data were collected from a sample of 250 secondary 

school girls in Khorramdareh by random cluster sampling. Meaning of education Questionnaire 

(Henderson-King& Smith, 2006) and Academic Optimism Scale (Tschanen-Moran et al., 2013) were 

used to collect the data. Also to evaluate the academic achievement, the average score of students in 

the first and second semesters were used. Data were analyzed by structural equations in SPSS22 and 

MPLUS 7.4. 

Results: Findings showed that there was a significant positive relationship between academic 

optimism and academic performance (P<0.01) and that meaning of education plays a mediating role 

in this relationship.  

Conclusion: The results show that academic optimism directly improves students 'academic 

performance, but it affects indirectly the academic performance through the mediating role of 

meaning of education. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Academic performance is a significant educational 

element which has always been addressed by 

programmers, school principals, teachers, and parents 

(1), who have frequently tried to increase the efficiency 

of students. Academic performance includes all 

activities and efforts made by a person to acquire 

knowledge and pass the academic courses in the 

school, determined by the success in passing the final 

exams (2).  

Academic optimism is among the cognitive factors 

related to academic performance (5). It defines the 

students' positive attitude to improve their academic 

performance by focusing on learning, relying on 

teachers, and feeling belonging to the academic 

environment (6). Academic optimism plays an 

important role in the learning and success; and it can 

be acquired regardless of student's ability and 

motivation (7).  

Meaning of education is another factor influencing 

the student's involvement in the academic process. 

Some researches have addressed this issue that what 

does the education mean to the students (15). 

Meaning of education has several components, 

including profession, autonomy, future, self-growth, 

next step, social dimension, surrounding world, 

mental tension, and release (16).   

The level of optimism has a high influence on the 

personal attitude and it can act as an efficient 

predictor of behavior. Also, optimism is directly 

associated with this belief that study can result in 

better learning, self-development, social relations, 

and change of the world, because these concepts 

include more positive attitude toward future (22). 

Alongside, considering the importance of academic 

optimism and meaning of education in predicting the 

academic performance and considering this fact that 

no research has yet investigated the relationship 

between these variables in an integrated model, this 

study aimed to explore the relationship between 

them through the mediating role of meaning of 

education.  

 

 

Method   
This study was an applied research in its aim and a 

descriptive-correlational study in the method of 

gathering the data. Structural equation modeling was 

used to investigate the relationship between the 

variables. The study population included all the girls 

studying at the second cycle of secondary school in 

Khoramdareh in the academic year 2019-2020. The 

sample consisted of 250 students selected by random 

cluster sampling. Inclusion criteria were studying at 

grades 10 to 12 and being a female; while the 

exclusion criterion was unwillingness to answer the 

questionnaires. It is worth mentioning that to assess 

the academic achievement, the average score at the 

first and second semesters were used. Data were 

gathered by Henderson-King & Smith's Meaning of 

Education Questionnaire (27) and Tschanen-Moran 

et al.'s Academic Optimism Scale (28). After 

implementing the questionnaires on the sample, the 

statistical assumptions were tested by structural 

equation modeling in Mplus 7.4 and SPSS. 

Results 

Results of Pearson correlation matrix showed that 

there was a significant positive relationship between 

these variables: meaning of education and academic 

optimism (r=0.516, p<0.001), meaning of education 

and academic performance (r=0.0632, p<0.001), and 

academic optimism and academic performance 

(p<0.001, r=0.0649).  

To examine the assumptions by structural equation 

modeling, Mplus 7.4 was used. First, indicators of 

model fitness were investigated; all of which 

approved fitness of the proposed model 
(RMSEA=0.078, TLI=0.920, CFI=0.937, SRMS=0.045). 

The determination coefficient of academic 

performance indicating that independent and mediator 

variables, i.e. academic optimism and meaning of 

education, predicted 62 % of academic performance, 

which is a high amount. Also, the determination 

coefficient for meaning of education was 30 % 

which is at intermediate level. Direct relationships 

between the variables in the final model showed that 

all path coefficients in the sample were statistically 

significant. To explore the significance of the 

mediating relationship and the indirect effect of the 

independent variable on the dependent variable 
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through the mediator, Bootstrap method of Preacher & 

Hayes was used, implying that meaning of education 

plays a mediating role in the relationship between 

academic optimism and academic performance in 

the secondary school girls of Khoramdareh. 

Conclusion 

To investigate the relationship between academic 

optimism and academic performance in students and 

to explore the mediating role of the meaning of 

education in this relationship, a model was designed. 

The academic optimism as the extraneous variable in 

this model affects the academic performance, 

directly or indirectly. This finding coincides several 

researches (11, 12, 13, 14). Optimism is known as 

having positive attitude towards the world, 

performance, and the outcomes. Hence, it can 

positively impact the formation of meaning in one's 

mind. Optimism reflects an orientation in which 

usually positive outcomes are expected and these 

outcomes are considered as the result of fixed, 

general, and internal factors.  

This study also indicates that meaning of education 

is associated with academic performance and this 

result is in consistency with different studies (4, 19, 

20, 21, 27). To explain these findings, it can be said 

that cognitive and emotional factors involving 

education are very effective on the scientific 

enhancement and achievement of students and 

enhancement of emotional dimensions involved in 

education can positively affect the cognitive 

dimensions of students. Therefore, besides the 

educational affairs, attention should be paid to the 

feelings and emotions of students. Another finding 

shows that there is a positive significant relationship 

between academic optimism and meaning of 

education. This is in consistency with 23 &24, but 

does not correspond to 25. This inconsistency may 

be due to the difference in methodologies. In general, 

it can be said that increase of academic optimism in 

students can strengthen different dimensions of 

meaning of education. These variables together can 

improve the academic performance of students. 

Results obtained through data collection and model 
implementation indicated that the relationship 

assumptions in the model were positive and significant. 

Results showed that meaning of education acts as a 

mediator between academic optimism and academic 

performance, in such a way that increase of academic 

optimism in students can reinforce meaning of 

education in different aspects; thus put together they 

can improve the academic performance of students.  
Finally, results of this research should be considered 

in the context of its limitations. Among the 

limitations, gender and self-report questionnaires 

can be mentioned. Also, the parental level of 

education and the economic status of the family were 

not controlled, although they may influence the 

educational methods of parents. By removing the 

limitations, next studies can increase the authenticity 

and generalization of results. 
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 71/90/7900دریافت شده: 

 72/92/7099پذیرفته شده: 

 71/99/7099منتشر شده: 

ریزان، مدیران، معلمان، و است که همواره مورد توجه برنامه وپرورشآموزشهای مهم در از مؤلفهعملکرد تحصیلی یکی  زمینه و هدف: 

ا برود. آموزان بالآموزان بوده است و این افراد همواره در تلاش هستند تا شرایطی را فراهم کنند که کارآیی تحصیلی دانشوالدین دانش

 آموزان انجام شد.بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشتحصیلی در رابطه بین خوشمقاله حاضر با هدف بررسی نقش میانجی معنای 

های مورد نیاز از ها توصیفی از نوع همبستگی بود. دادهروش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده روش:

ای گردآوری شد. برای گیری تصادفی خوشهنفر به روش نمونه 219آموزان دختر متوسطه شهر خرمدره به تعداد ای از دانشبین نمونه

( 2979بینی تحصیلی اسچنن موران و همکاران )( و خوش2992کینگ و اسمیت )-های معنا تحصیلی هندرسونها از پرسشنامهآوری دادهجمع

اده شد. اول و دوم استف مسالیندر دو آموزان شده توسط دانشاستفاده شده است. همچنین برای سنجش موفقیت تحصیلی از معدل کسب 

با استفاده از روش معادلات  و MPLUS 7.4و  22SPSSافزارهای شده توسط نرمهای استخراجها، دادهآوری پرسشنامهپس از جمع

 ساختاری بررسی و تحلیل شد.

( است و معنای تحصیلی P <97/9بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار )ها نشان داد که بین متغیرهای خوشیافته ها:یافته

 کند.بینی تحصیلی و عملکرد تحصیلی نقش میانجی بازی میبین دو متغیر خوش

ما به شود، اموزان میآدانش بینی تحصیلی به صورت مستقیم موجب بهبود عملکرد تحصیلیدهد که خوشنتایج نشان می گیری:نتیجه

 آموزان تأثیر دارد.صورت غیرمستقیم از طریق معنای تحصیلی بر بهبود عملکرد دانش
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 مقدمه
روند و سالانه ای به شمار میهای انسانی هر جامعهآموزان از سرمایهدانش

شهههود. عملکرد می وپرورشآموزشدرآمد ملی صهههرف  زسههههم زیادی ا

اسههت که همواره  وپرورشآموزشهای مهم در یکی از مؤلفه 7تحصههیلی

آموزان بوده و والدین دانشریزان، مهدیران، معلمهان، مورد توجهه برنهامهه

( و این افراد همواره در تلاش هستند تا شرایطی را فراهم کنند که 7است )

آموزان بالا برود. عملکرد تحصهههیلی عبارت از کارآیی تحصهههیلی دانش

هایی اسههت که یف فرد در جهت کسههب علوم و ها و تلاشتمامی فعالیت

ف در مراکز آموزشی از ها و مقاطع تحصهیلی مختلدانش و گذراندن پایه

دهد و با درجه و میزان موفقیت فرد در امتحانات پایان ترم خود نشههان می

(. 2) شههودتحصههیلی مدارک که از نمره صههفر تا بیسههت اسههت، تعیین می

آموز اشاره دارد و دانش برای دلالت درونی تحصیل به عملکرد تحصیلی

 برای وان راهیعن به است ممکن تحصیل آموزان،دانش از بعضی برای

محسوب  فشهار منبع یف عنوان به بعضهی برای و حرفه یف به رسهیدن

(. عملکرد تحصهیلی باید طوری تنظیم و هدایت شهود که رشد و 9)شهود

 یادگیری در یادگیرندگان افزایش پیدا کند.

 عملکرد کنندهبینیپیش عوامل شهههناسهههایی برای شهههناسهههانروان

. (0) اندداده قرار بررسهههی مورد را متغیرهای زیادی تاکنون تحصهههیلی

 بین ارتباط آموزان،مباحث مهم درباره عملکرد تحصههیلی دانش از یکی

از  2بینی تحصههیلیاسههت. خوش انگیزش هیجان، و شههناخت، حوزه سههه

بینی تحصیلی (. خوش1عوامل شناختی مرتبط با عملکرد تحصیلی است )

وانند تآموزان اسههتم مبنی بر این که آنها میبه معنای باور مثبت در دانش

به  ویت نسهههبتبر یادگیری خود، اعتماد به معلمان و احسهههاک ه دیتأکبا 

(. 2محیط آموزشهی، زمینه بهبود عملکرد تحصیلی خود را فراهم آورند )

زان آموبینی تحصهههیلی نقش مهمی در موفقیههت و یههادگیری دانشخوش

اعث شههود و ب گرفته ادیتواند دارد و صههرف نظر از توانایی و انگیزش می

ادار ها حاکی از رابطه معن(. نتایج پژوهش1بهبود محیط تحصههیلی شههود )

(. اندرسون، 79و  0، 1بینی تحصیلی و عملکرد تحصیلی است )بین خوش

کوچهان، کینسهههلر و ریمز در پژوهشهههی بهه این نتیجهه رسهههیدند که بین 

آموزان رابطههه مثبههت وجود دارد بینی تحصهههیلی و موفقیههت دانشخوش

                                                           
1. Academic resilience 

2. Academic optimism 

و  بینی تحصهههیلی(. در پژوهشهههی دیگر گزارش کردند که بین خوش77)

(. 72آموزان رابطهه مثبهت معنادار وجود دارد )انشموفقیهت تحصهههیلی د

حاکی از وجود رابطه معنادار و مثبت بین  ی دیگرهمچنین نتایج پژوهشههه

ای (. در مطالعه79تحصهیلی و عملکرد تحصهیلی ریاضی بود ) بینیخوش

صیلی بینی تحصهیلی با پیشرفت تحدیگر این نتیجه حاصهل شهد که خوش

 (.70سرانه رابطه مثبت و معنادار داشت )آموزان مدارک متوسطه پدانش

یکی از متغیرهههایی اسههههت کههه بر نوع درگیری   9معنههای تحصهههیههل

یهادگیرنده با فرایند تحصهههیل تأثیر دارد. یکی از مواردی که مورد توجه 

 آموزان چه معنایی داردقرار گرفتهه این اسهههت کهه تحصهههیل برای دانش

حرفه  اند از:عبارتدارای چند مؤلفه اسهههت که  (. معنای تحصهههیلی71)

)تحصهههیل به عنوان راهی برای آماده شهههدن برای یف حرفه، راهی برای 

افزایش درآمد در آینده و ارتقا و ترفیع(، اسههتقلال )فرصههتی برای رشههد و 

افزایش اسهتقلال(، آینده )مهیا ساختن شانسی برای کشف مسیر ممکن در 

اجه نتقادی، موزنهدگی و طرحی برای آینهده(، یهادگیری )تفکر بهه طور ا

های نو و گوناگونی فرهنگی، ارتباط با دنیای پیرامون، رشههد شههدن با ایده

خویشتن، و فشار رهایی(، رشد خویشتن )فرصتی برای دانستن و فهم بهتر 

های خود(، گام بعدی )یف عمل طبیعی بعد از خویش و شهناسایی انگیزه

س در داشهتن شان اجتماعی )ارتقا زندگی اجتماعی، ارتباطات دبیرسهتان(،

یر دنیا های فوق برنامه(، تغیدر برخی فعالیت ها، مشارکتگسترش دوستی

)تحصهیل یعنی تغییر در دنیا(، فشهار روانی )دانشهگاه و تحصیل یعنی منبع 

الی های دوران بزرگسفشهار روانی(، رهایی)شانسی برای فرار از مسوولیت

 (.  72( )پرتنشیا فرار از یف موقعیت زندگی 

 دشوم به ذکر اسهت که معنای تحصیلی از دوران مدرسه آغاز میلاز

ای تجربه یف حس نظم، هدف در زندگی و برای عده. تحصهههیهل (71)

سهههازد. با گذشهههت زمان ها مهیا مییهف حس امید در مواجهه با نگرانی

به طوری  مهای تحصیل تغییر کندو اولویت ممکن اسهت معنای تحصیلی

(. 71) گیرندتر تحصیل را فعالیتی ارزشمند در نظر میهای قدیمیکه نسل

ای برای دستیابی به اهداف توصیف میوسیلهآن را فرصت و  سهالانانیم

دی از منشدن و بهره ترها تحصهیل را امتیازی برای اسهتخدامکنند و جوان

دهد ها نشان می(. مطالعه پیشهینه پژوهش71دانند )های شهغلی میفرصهت

3. Meaning of education 
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 شده تأیید تحصیلی عملکرد با تحصیلی که رابطه مثبت بین متغیر معنای

( در پژوهشی رابطه معنای تحصیلی در موفقیت 29(. برای مثال )70است )

آموزان دختر، مثبت و معنادار گزارش شده است. همچنین تحصیلی دانش

در پژوهشهی مشهابه رابطه بین معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی مثبت و 

این نتیجه در مطالعات دیگر نیز تأیید شده  (.0معنادار گزارش شده است )

 (. 27) است

عمیقی  بینی افراد تأثیرکنند که سطح خوشپیشهنهاد میپژوهشهگران 

تار کننده مفیدی برای رفبینیتوانهد بهه عنوان پیشبر دیهد آنهان دارد و می

رود که فرض بین انتظار میعمهل کنهد. برای مثهال از دانشهههجویان خوش

 های تحصیل را مدیریت کنندم در حالیکنند آنها قادر هستند تا کشاکش

دیم کنند. علاوه بر این معتقبدبین، کمتر چنین کاری می که دانشهههجویان

د منجر به توانبینی رابطه مسههتقیمی با این باور دارد که تحصههیل میخوش

تغییر دنیا، فراگیری، توسهعه نفس، و روابط اجتماعی شودم زیرا این معانی 

 ها اغلببینتری از آینده را در خود دارد که خوشهای مثبتداشتچشم

بینی ها نیز روابطی بین خوش(. همچنین پژوهش22ن اعتقهاد دارنهد )بهه آ

(. بها این حال 20و  29انهد )تحصهههیلی و معنهای تحصهههیلی گزارش کرده

و  بین معنای تحصههیلی معتقدندهای متناقضههی نیز وجود دارد که پژوهش

( 21ای )بینی رابطهه معناداری وجود ندارد. به عنوان مثال در مطالعهخوش

شده بینی تحصهیلی گزارش نمعناداری بین معنای تحصهیلی و خوشرابطه 

ینی ب(. در این راستا، با توجه به اهمیت معنای تحصیلی و خوش21اسهت )

شده  انجام هایبینی عملکرد تحصیلی و این که پژوهشتحصیلی در پیش

ند ااین متغیرها را با عملکرد تحصهیلی بررسی کرده دودوبهتاکنون روابط 

ینی بنون پژوهشههی که بتواند در یف مدل منسههجم متغیرهای خوشو تاک

تحصیلی و معنای تحصیلی را بر عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار دهد 

بینی تحصهههیلی با انجام نشهههده، هدف این پژوهش بررسهههی رابطه خوش

 گری معنای تحصیلی است.عملکرد تحصیلی با میانجی

 روش 
روش پژوهش حاضههر از نظر کنندگان: الف( طرح پژوهش و شررک 

ههها توصهههیفی از نوع هههدف کههاربردی و از نظر شهههیوه گردآوری داده

یابی معادلات سههاختاری جهت بررسههی رابطه همبسههتگی اسههت. از مدل

                                                           
1. Meaning of Education (MOE) 

متغیرههای پژوهش اسهههتفاده شهههد. جامعه آماری پژوهش شهههامل تمامی 

آموزان دختر دوره دوم متوسهههطه شههههر خرمدره بود که در سهههال دانش

مشهههغول بهه تحصهههیل بودند. با توجه به نظر کلاین  7901-00تحصهههیلی 

( که حداقل حجم نمونه برای 22م بهه نقل از شهههریفی و شهههریفی، 2972)

نفر از جامعه مورد  219ای به تعداد داند، نمونهنفر می 299برازش مدل را 

ای انتخاب شههدند. به این گیری تصههادفی خوشهههبررسههی، به روش نمونه

هرسهههت تمهامی مهدارک دخترانه متوسهههطه دوم از صهههورت کهه ابتهدا ف

یری گشههرسهتان گرفته شهده و سههس به صهورت نمونه وپرورشآموزش

ای تعداد دو مدرسههه انتخاب و از هر پایه تحصههیلی یف کلاک به خوشههه

ها به آموزان این کلاکصهههورت تصهههادفی انتخاب شهههدند. تمامی دانش

پرسههشههنامه کامل  219های پژوهش پاسههد دادند که در نهایت پرسههشههنامه

های ورود به مطالعه، پایه تحصیلی دهم تا دوازدهم آوری شد. ملاکجمع

ا هو جنسهیت )دختر(، و ملاک خروج تمایل نداشهتن به اجرای پرسههشنامه

موفقیت  سنجش منظور به حاضهر پژوهش بود. لازم به ذکر اسهت که در

 مسالینآموزان در دو دانش توسط شده کسهب معدل میزان از تحصهیلی

 افزارنرمهای پژوهش با اسهههتفاده از شهههد. فرضهههیه اسهههتفاده اول و دوم

SPSS22  افزارنرمو تحلیل معادلات سهههاختاری با Mplus 7.4  آزمون

 شد.

 ابزار (ب

کینگ و اسمیت -این پرسشنامه را هندرسون :7. مقیاک معنای تحصهیلی7

عامل  79گویه و  12ر دارای اند. این ابزاطراحی کرده 2992( در سال 21)

ای لیکرت از یهف تها پنج اسهههت کهه بها اسهههتفهاده از مقیهاک پنج درجهه

)دامنه  ها محاسهههبهشهههود. نمره ابزار با مجموع نمره گویهمی یگذارنمره

دهنده درک معنای تحصههیلی نمره بالاتر نشههان وشههده  (099-12 نمرات

عامل  79از این  شههده برای هر یفضهرایب پایایی محاسههبه  بیشهتر اسههت.

( محاسههبه شههده به ترتیب برای 21کینگ و اسههمیت ) -توسههط هندرسههون

(، 09/9(، یادگیری )10/9(، آینده )19/9(، اسهههتقلال )11/9مؤلفهه حرفه )

(، 07/9(، ارتباطات اجتماعی )11/9(، گام بعدی )09/9رشهههد خویشهههتن )

ست آمدند.. ( به د12/9(، و رهایی )11/9(، فشهار روانی )10/9تغییر دنیا )

زادگان و همکاران، اعتبار ابزار را با روش آلفای کرونباخ  همچنین عیسی

 .(20) اندگزارش کرده 10/9
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بینی تحصهههیلی نمرات : منظور از خوش7تحصهههیلی بینی. مقیاک خوش2

( است که 21سوالی اسچنن موران و همکاران ) 21حاصهل از پرسهشهنامه 

(، اعتماد 1-7آموزان )گویهه شهههامهل سهههه بعهد تهأکیهد تحصهههیلی دانش

آموزان ( و احسهههاک هویت دانش70-0آموزان بهه معلمهان )گویهه دانش

گویه  21این پرسههشههنامه دارای  .( اسههت21-29نسههبت به مدرسههه )گویه 

( تنظیم 1( تا خیلی زیاد )7است که بر اساک مقیاک لیکرت از خیلی کم )

معکوک است. اعتبار  21و  29، 71های گذاری گویهشده است. البته نمره

(برای هر یف از خرده 21پرسههشههنامه نیز در پژوهش موگان و همکاران )

 به دسهت آمد که نشان از مطلوب 01/9، 02/9، 09/9ها به ترتیب، مقیاک

همچنین اعتبار پرسشنامه  سهنجی پرسهشنامه دارد.های روانبودن شهاخ 

ها به ترتیب مقیهاکبرای هر یهف از خردهن در پژوهش مرادی و همکهارا

نتایج تحلیل  به دست آمد. 02/9و برای کل ابزار  10/9، 12/9، 07/9برابر 

عامل شد که به  0عاملی برای بررسهی روایی پرسهشنامه منجر به استخراج 

  (.20) کرددرصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می 17طور کلی 

استان،  پرورشوآموزشبا اخذ مجوزهای لازم از سازمان روش اجرا:  (ج

هماهنگی لازم با مسوولان و مدیران مدارک متوسطه دوم انجام شد. پس از 

بودن شرایط و فضای فیزیکی اطمینان  ورود به مدارک درباره مناسب

آموزان وجود حاصل شد. چون امکان تهیه فهرست کاملی از اسامی دانش

 ای که به طور کاملگیری خوشهنداشت، در چنین شرایطی از روش نمونه

در بخش طرح پژوهش توضیح داده شد، استفاده شد. در نهایت از طریق 

اخلاقی و توضیحات  ملاحظاتمشورت با مدیران مدارک، ضمن رعایت 

های نفری به طور آگاهانه پرسشنامه 219آموزان، نمونه کافی به دانش

به دست آمده  هایها دادهپژوهش را انجام دادند. بعد از اجرای پرسشنامه

با استفاده از روش  MPLUS 7.4و  22SPSSافزارهای با استفاده از نرم

 معادلات ساختاری بررسی و تحلیل شدند.

 هایافته
شد.  پژوهش محاسبه هایو مؤلفه محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرها

 است. 7جدول به دست آمده به شرح  جینتا
 

 (252های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( متغیرهای پژوهش )تعداد:: شاخص1جدول

 کشیدگی کجی کمینه-بیشینه انحراف معیار میانگین متغیر

 791/9 -119/9 099-12 09/10 27/992 معنای تحصیلی

 -222/9 -011/9 11-77 19/79 01/91 حرفه

 -920/9 -110/9 21-1 97/2 12/71 استقلال

 -790/9 -110/9 71-9 20/9 11/79 آینده

 -291/9 -102/9 19-79 07/77 20/92 یادگیری

 -909/9 -121/9 11-77 29/79 19/09 رشد خویشتن

 -271/9 -120/9 71-9 99/9 11/79 گام بعدی

 -971/9 -217/9 29-72 97/70 97/00 ارتباطات اجتماعی

 -210/9 -091/9 09-1 02/0 92/21 تغییر دنیا

 -211/9 -922/9 29-72 77/70 12/07 فشار روانی

 -111/9 -921/9 11-77 21/79 79/91 رهایی

 -011/9 -972/9 709-21 19/21 29/01 تحصیلی ینیبخوش

 -277/9 -211/9 09-1 10/1 17/21 تحصیلی دیتأک

 -109/9 -909/9 19-79 71/77 90/91 اعتماد به مدرسان

 -001/9 -211/9 19-79 01/79 11/90 احساک هویت نسبت به تحصیل

 -97/7 799/9 29-1 11/2 01/70 عملکرد تحصیلی

 -092/9 901/9 29-1 97/9 29/70 نیمسال اول

 -092/9 999/9 29-1 00/2 22/70 نیمسال دوم

                                                           
1. Academic optimism 
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  ±09/10نشهان داد میانگین متغیرهای معنای تحصیلی  7نتایج جدول 

و عملکرد تحصهههیلی  29/01  ±19/21بینی تحصهههیلی ، خوش27/992

یف از  چیهکجی برای  قهدر مطلقهمچنین، مقهدار بود.  01/70  11/2±

کشهههیدگی برای هیچ یف از  قدر مطلقم و مقدار  9از  تربزرگمتغیرهها، 

توان بیهان کرد کههه انجههام این نبود. در نتیجههه می 79از  تربزرگمتغیرهها، 

اطلاعات  2 جدولمتغیری اشهههکالی ندارد. تحلیل از نظر نرمال بودن تف

ی تحصیلی و بینمعنای تحصیلی، خوشمربوط به همبسهتگی پیرسهون بین 

 دهد. آن را نشان می عملکرد تحصیلی
 

ه مدل ای و وابستبین، واسطهماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش: 2جدول

 نهایی 

 1 2 3 

   7 . معنای تحصیلی7

  7 172/9** بینی تحصیلی. خوش2

 7 200/9** 292/9** . عملکرد تحصیلی9

**P< 97/9 , 

 

یلی با معنای تحصههنتایج ماتریس همبسههتگی پیرسههون نشههان داد بین 

معنای تحصیلی با عملکرد  (،>r=  ،997/9p 172/9)بینی تحصیلی خوش

بینی تحصهههیلی بهها عملکرد خوش(، >r=  ،997/9p 292/9)تحصهههیلی 

ابطه مسههتقیم و معناداری مشههاهده ر(، >r=  ،997/9p 200/9)تحصههیلی 

جههت بررسهههی فرضهههیهات پژوهش از روش الگویهابی معهادلات شهههد. 

شهده است. به دلیل اسهتفاده  Mplus 7.4افزار نرم بر اسهاکسهاختاری، 

فرض نرمههال چنههدمتغیری از روش برآورد کمترین عههدم برقراری پیش

ر ببرازش الگوی پیشههنهادی  اسههتفاده شههده اسههت. 7مقدار مجذورات وزن

، نسبت مجذور 2بنتلر-های برازندگی مجذور خی ساتوراشهاخ  اسهاک

، شاخ  ریشه میانگین  9یاسهیمقاخی به درجه آزادی، شهاخ  برازش 

، شاخ  ریشه استاندارد باقیمانده مجذور میانگین 0مجذور خطای تقریب

ها جهت متغیره دادهتوزیع تف ارزیابی شههدند. 1لویس-و شههاخ  توکر

پرت به صهورت مجزا مورد بررسی قرار  یهادادهبررسهی توزیع طبیعی و 

روش مجذور دی متغیری با اسهههتفاده از پرت چند یهادادهگرفت. وجود 

داده پرت شهناسههایی  71نیز بررسهی شههدم و  (P < 0.001) 2ماهالانوبیس

 .اندشده که از تحلیل خارج شده
 های برازندگی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر: شاخص3جدول 

 Χ2 df P-Value CMIN/DF RMSEA TLI CFI SRMR الگو های برازندگیشاخص

01/277 پیشنهادی الگوی  11 997/9>  09/2  911/9  029/9  091/9  901/9  

 .قابل قبول( <1خوب،  < 9) CFI,TLI (>.9 ،)RMSEA،SRMR (<0.08) ،CMIN/DFها *میزان قابل قبول شاخ 

 

دهد الگوی پیشنهادی مدل پژوهش از برازش نشهان می 9جدول  نتایج

شههده میزان واریانس تبیین  R2 شههاخ خوبی برخوردار اسههت. همچنین 

، R2 ،21/9دهد. متخصههصههان مقادیر زا را نشههان میمتغیرهای نهفته درون

را در معادلات سههاختاری به ترتیب قوی، متوسههط و ضههعیف  70/9و  99/9

است که  220/9کرد تحصهیلی، کند. ضهریب تعیین متغیر عملتوصهیف می

یلی بینی تحصدهد تمامی متغیرهای مسهتقل و میانجی یعنی خوشنشهان می

درصهههد از تغییرات عملکرد تحصهههیلی را  22توانند و معنای تحصهههیلی می

ود، شبینی کنند که این میزان در حد قوی اسهت. همچنین مشهاهده میپیش

جدول   است. متوسط درصد در حد 99ضریب تعیین متغیر معنای تحصیلی 

الگوی پیشنهادی مدل را نشان  7نیز ضهرایب اسهتاندارد مسهیرها و شکل  0

 دهد.می

 : ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پیشنهادی4جدول 

 (Pسطح معناداری) نسب  بحرانی خطای معیار ضرایب استاندارد مسیر

 <997/9 910/1 911/9 001/9 تحصیلیعملکرد  <---بینی تحصیلیخوش

 <997/9 212/79 917/9 102/9 معنای تحصیلی <---بینی تحصیلیخوش

 <997/9 097/1 910/9 017/9 عملکرد تحصیلی <---معنای تحصیلی

                                                           
1. Weighted Least Squares (WLS) 
2. Satorra-Bentler scaled chi-square (X2) 

3. Comparative Fit Index (CFI) 

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

5. Tucker- Lewis Index (TLI) 

6. Mahalanobis d-squared method 
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نتایج حاصهل از روابط مسهتقیم متغیرهای پژوهش در مدل نهایی نشان 

نمونه تمامی ضهههرایب مسهههیر از لحای آماری معنادار دههد کهه در کل می

توان ضههرایب اسههتاندارد کلیه مسههیرها در می 9بودند. با اسههتناد به جدول 

ضهههرایب اسهههتاندارد و  بر اسهههاکالگوی نهایی را مشهههاهده کردم بنابراین، 

مسیرهای مستقیم معنادار هستند  ، همه9مقادیر بحرانی ارائه شده در جدول 

(97/9>P.) 

 
ی شهر دانش آموزان دختر دبیرستانگری معنای تحصیلی در بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق واسطه: ضرایب استاندارد الگوی نهایی رابطه ساختاری خوش1شکل 

 خرمدره
 

ی اغیرمسههتقیم یا واسههطهدر الگوی نهایی پژوهش حاضههر یف مسههیر 

 ای و اثر غیرمسهههتقیم متغیروجود دارد. برای تعیین معناداری رابطه واسهههطه

ماکرو  7مسهههتقل بر متغیر وابسهههته از طریق میانجی از روش بوت اسهههتر 

ی اپریچر هایز اسههتفاده شههده اسههت. نتایج بوت اسههتر  برای مسههیر واسههطه

مشهههاهده کرد. در  0 توان در جدولالگوی نهایی پژوهش حاضهههر را می

، میانگین 9، اثر غیرمستقیم در نمونه اصلیم و بوت2، منظور از داده0جدول 

های بوت اسههتر  اسههت. همچنین، در در نمونه میرمسههتقیغبرآوردهای اثر 

، بیانگر تفاضههل بین داده و بوت و خطای معیار نیز 0این جدول، سههوگیری

های بوت در نمونه میرمسهههتقیغنشهههان دهنهده انحراف معیهار برآوردههای 

 استر  است. 
 

 الگوی پژوهش میرمستقیغ: نتایج بوت استرپ برای مسیر 4جدول

 مسیر
 شاخص

 سطح معناداری
 حد بالا حد پایین خطا سوگیری بوت داده

 <997/9 9220/9 9702/9 9999/9 9997/9 9297/9 9299/9 بینی تحصیلی به عملکرد تحصیلی از طریق معنای تحصیلیخوش

 

نشهههان داد، حهد پهایین فهاصهههله اطمینان برای معنای  0نتهایج جهدول 

رد بینی تحصهههیلی و عملکخوشعنوان متغیر میههانجی بین تحصهههیلی بههه 

( اسهت. سطح اطمینان برای 9220/9( و حد بالای آن )9702/9)تحصهیلی 

 2999گیری مجدد بوت اسهههتر  و تعداد نمونه %01این فاصهههله اطمینان 

یرد و از گاست. با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می

                                                           
1. Bootstrap 
2. Data 

در رابطههه بین م بنههابراین معنهای تحصهههیلی اسهههتلحهای آمهاری معنههادار 

رستانی آموزان دختر دبیبینی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشخوش

   رد.گری دانقش میانجی خرمدره

 

3. Boot 

4. Bias 
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 گیریبحث و نتیجه
بینی تحصهههیلی در عملکرد در این پژوهش، جههت بررسهههی نقش خوش

آموزان و نقش متغیر میههانجی معنههای تحصهههیلی در این تحصهههیلی دانش

روابط، مههدلی طراحی شههههد. متغیر وابسهههتههه مههدل عملکرد تحصهههیلی 

ی گیرآموزان بود کهه بها دو متغیر معدل نیمسهههال یکم و دوم اندازهدانش

هنده د. متغیر واسهههطه )میانجی( مدل معنای تحصهههیلی بود که انتقالشهههد

ابراین بینی تحصهیلی بر عملکرد تحصیلی بودم بنتأثیرات علّی متغیر خوش

در مدل پیشنهادی متغیرهای معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی به عنوان 

 مدل در نظر گرفته شد.  یزادرونمتغیرهای 

ای مدل زتحصهههیلی به عنوان متغیر برونبینی در این مدل متغیر خوش

وزان آمبه صهههورت مسهههتقیم و غیرمسهههتقیم بر عملکرد تحصهههیلی دانش

، 79، 0، 1های دیگران )تهأثیرگذار بود. این یافته همسهههو با نتایج پژوهش

ی بینی تحصهههیل( بود که آنها نیز نشهههان دادند بین خوش70و  79، 72، 77

ابطهه وجود دارد. در تبیین این آموزان و عملکرد تحصهههیلی آنهان ردانش

بینی در بهبود انگیزش تحصهههیلی تهوان گهفههت کههه خوشرابهطههه مهی

توانهد موجب بهبود آموزان تهأثیر مثبهت داشهههتهه و از این طریق میدانش

ن بینی تحصیلی اطمینان به ایخوشآموزان شود. عملکرد تحصهیلی دانش

د، این باور آموز از نظر تحصهههیلی موفق خواهد بوبهاور اسهههت که دانش

آموزان افزایش یهابهد که این شهههود انتظهار موفقیهت در دانشموجهب می

با توجه به  .بردآموز را برای عملکرد بهتر بالا میموضهههوع انگیزش دانش

آموزانی که امید بالایی دارند، نسبت به توان گفت دانشمباحث فوق، می

 بینی بهخوش بین خواهند بود. آنها با دیدهآوردههای آینده خوشدسهههت

های موجود خواهند نگریسههت و در رویارویی با مشههکلات به کشههاکش

جای اینکه دلسههرد شههده و تسههلیم موقعیت شههوند، تلاش خواهند کرد که 

 .مسائل را به نحو مناسب حل و فصل کنند

نتهایج این پژوهش همچنین نشهههان داد کههه بین معنههای تحصهههیلی بهها 

یجهه بهه دسهههت آمهده بها نتایج عملکرد تحصهههیلی رابطهه وجود دارد و نت

( همخوانی دارد و این پژوهشههگران نیز 21و  27، 29، 70، 0های )پژوهش

فت که توان چنین گها میاند. در توجیه این یافتهاین رابطهه را تأیید کرده

مسائل شناختی و عاطفی مربوط به موضوع تحصیل، بر پیشرفت و ارتقای 

افزایش ابعاد عاطفی درگیر در امر  آموزان بسههیار مؤثر بوده وعلمی دانش

 .دتواند تأثیر مثبت داشههته باشآموزان میآموزش، بر ابعاد شهناختی دانش

وزان آمدر کنار امور آموزشهی باید به عواطف و احساسات دانشبنابراین 

 نیز توجه ویژه شود.

نی بیدهنده این اسهههت که بین خوشیهافتهه دیگر این پژوهش نشهههان

 آموزان رابطه وجود دارد. نتیجه به دستتحصیلی دانشتحصیلی با معنای 

( همسهههو اسهههت، اما با نتیجه پژوهش 20و  29های )آمده با نتایج پژوهش

بینی را داشهتن نگرش مثبت توان خوش. در واقع می( ناهمخوانی دارد21)

ر ایجاد تواند دها و پیامدها دانستم بنابراین این مسوله میبه جهان و پدیده

گزینی بینی به جهتخوشر ذهن انسهههان تأثیر مثبت داشهههته باشهههد. معنا د

های مثبت مورد انتظارند و این اشهههاره داد که در آن به طور معمول پیامد

وند شعنوان نتایج عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته میها به پیامد

. 

ههها و اجرای مههدل، نتههایج بیههانگر این بود کههه آوری دادهپس از جمع

روابط مفروض در مدل معنادار و مثبت بود. نتایج به دست آمده نشان داد 

کهه متغیر معنهای تحصهههیلی به عنوان نقش میانجی در رابطه بین دو متغیر 

بینی تحصهههیلی با عملکرد تحصهههیلی وجود دارد. در واقع فرضهههیه خوش

آوری شهههده های جمعچهارم به طور کلی مدلی را فرض کرد که با داده

تأیید شهههد. به علت نبود پژوهش مشهههابه، مقایسهههه این یافته از  این مهدل

 توان گفتهای دیگر مقدور نیسهههتم ولی در کل میپژوهش بها پژوهش

یلی تواند معنای تحصآموزان میبینی تحصیلی در دانشکه افزایش خوش

را در ابعههاد مختلف تقویههت کنههد و در نتیجههه این متغیرههها در کنههار هم 

 ود.آموزان شویت و بهبود عملکرد تحصیلی دانشتوانند موجب تقمی

های این پژوهش، توجه بیش از پیش به در مجموع بها توجهه بهه یهافته

بینی و معنههای تحصهههیلی برای بهبود عملکرد تحصهههیلی نهقهش خوش

شهههود که این مهم از طریق آموزش مدرسهههه و آموزان پیشهههنهاد میدانش

ذیر پامکان وپرورشآموزش هایهای تلویزیونی و سیاستوالدین، برنامه

 آموزان در مدارک ازگونه با بهبود عملکرد تحصهههیلی دانشاسهههت تا این

بها در پیشبرد اهداف جامعه و رسیدن بیش های انسانی و گراناین سرمایه

 از پیش به جامعه آرمانی استفاده شود.

توان به محدودیت جنسیت های اصهلی این پژوهش میاز محدودیت

اشهههاره کرد که با توجه به متغیرهای مورد مطالعه و شهههرایط  هاآزمودنی

از  فرهنگی ممکن اسهههت در آنهها تفهاوت آماری وجود داشهههته باشهههد.

ها از پرسهههشهههنامه آوری دادههای دیگر این بود که برای جمعمحدودیت
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خودگزارشههی اسههتفاده شههد که ممکن اسههت برخی از افراد از ارائه پاسههد 

توان به عدم کنترل سهههطح نهد. همچنین میواقعی خودداری کرده بهاشههه

واند به تتحصهیلات والدین و وضعیت اقتصادی خانواده اشاره کرد که می

ود شهای تربیتی والدین باشد. پیشنهاد میعنوان عوامل تأثیرگذار در شیوه

های بعدی سهههطح تحصهههیلات والدین و وضهههعیت اقتصهههادی در پژوهش

 خانواده مورد کنترل قرار گیرد.

 ظات اخلاقیملاح
دی  2مورخ  7290طبق مجوز شماره این مطالعه  پیروی از اصرول اخلا  پژوهش:

 همچنین ملاحظات مانندخرمدره انجام شهده است.  وپرورشآموزشتوسهط اداره  7900

صههورت کلی اطمینان لازم ها به و تحلیل داده ،رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات هویتی

 در پژوهش و والدین داده شد. کنندهشرکتبه افراد 

بدون حامی مالی و با هزینه نامه دکتری و پهایهان عنوانبههاین مطهالعهه  حرامی مرالی:

 شخصی نویسندگان انجام شده است. 

تخصههصههی  یادکتر نامهیانپااین پژوهش برگرفته از  نقش هر یک از نویسررندگان:

کد ا ب زنجانواحد  یاسههلامآزاد دانشههگاه  تربیتی یشههناسههرواندر رشههته  لعیا جعفری

نویسههنده نخسههت این  انجام گرفته اسههت. 7900آبان  71در تارید  79129192012970

عنوان  به چهارمو  سومو نویسندگان  ، نویسنده دوم استاد راهنمامقاله، پژوهشهگر اصهلی

 اند. مشاور پروژه نقش داشته تاداناس

انجام این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را به دنبال  تضراد مناف::

 نداشته است و نتایج آن کاملاً شفاف و بدون سوگیری گزارش شده است. 

و والدین و  خرمدره وپرورشآموزشن اوسهههیله از مسهههوول بدینتشررکر و قدردانی: 

 شود.در این پژوهش تشکر و قدردانی می کنندهشرکتدانش آموزان 
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