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Abstract  
The aim of this study was to predict the academic adjustment of undergraduate students of 
Fars Farhangian University based on academic optimism and perceived self-efficacy. The 
statistical population of the study included all undergraduate students on the campuses of 
Fars Farhangian University who were studying in the first semester of the 1397-98 academic 
years. For this study, 300 students (128 boys and 172 girls) were selected by cluster random 
sampling and completed the Morris Self-Efficacy Questionnaire, Tschannen-Moran et al.'s 
Academic Optimism Questionnaire, and Students’ Adjustment to College Questionnaire 
(Baker & Siryk). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple 
regression analysis. Findings showed that there is a positive and significant relationship 
between academic optimism and perceived self-efficacy with students' academic adjustment. 
The results of regression analysis also revealed that academic optimism and perceived self-
efficacy have the ability to predict 0.33 of academic adjustment changes in a positive 
direction; therefore, to increase the degree of academic adjustment, we can pay attention to 
the variables of academic optimism and perceived self-efficacy. 
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کارشناسی دانشگاه فرهنگیان  بینی سازگاری تحصیلی دانشجویانپیش

 شدهبینی تحصیلی و خودکارآمدی ادراکبر اساس خوش فارس

 2دانژ، احمدرضا اوجی1ورز کندازیاحسان کشت

  مرودشت، ایراناسالمی، زاد ه آ، واحد مرودشت، دانشگاتربیتی شناسی. دانشجوی دکتری روان1

  مرودشت، ایران ه آزاد اسالمی،واحد مرودشت، دانشگادانشکدة ، استادیار، گروه علوم تربیتی . 2

 (15/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 07/05/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

بینی تحصیلی و فارس بر اساس خوش انیدانشگاه فرهنگ یکارشناس انیبینی سازگاری تحصیلی دانشجوبا هدف پیش حاضر پژوهش
فارس  انیدانشگاه فرهنگ یهاسیمقطع کارشناسی پرد انیدانشجو تمامیپژوهش شامل  یآمار ةامعجشده انجام شد. خودکارآمدی ادراک

دختر(  172 و پسر 128)دانشجو  300پژوهش دادن برای انجامل بودند. مشغول به تحصی 1397-98تحصیلی که در نیمسال اول سال  بود
موران و همکاران -بینی تحصیلی اسچننهای خودکارآمدی موریس، خوشپرسشنامه ای انتخاب شدند وگیری تصادفی خوشهروش نمونه به

ای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل هدست آمده با آزمونبه هایداده. را تکمیل کردندریک یو سازگاری تحصیلی بیکر و س
شده با سازگاری تحصیلی بینی تحصیلی و خودکارآمدی ادراکها نشان داد بین خوشرگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته

شده کارآمدی ادراکبینی تحصیلی و خودنتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد خوش ،همچنین .ی مثبت و معناداری وجود دارددانشجویان رابطه
توان برای افزایش میزان سازگاری تحصیلی، به می ،بنابراین ؛مثبت دارندبه طور از تغییرات سازگاری تحصیلی را  33/0بینی توان پیش

 کرد.شده توجه بینی تحصیلی و خودکارآمدی ادراکمتغیرهای خوش

 سازگاری تحصیلی.جویان، ، دانشبینی تحصیلیشده، خوشخودکارآمدی ادراک واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

هاي محیط پاسخ دهد به خواستهشناختی است که به افراد اجازه میروان ينداییک فر 1سازگاري

تواند به معناي هماهنگی بین شخص و محیط باشد و اگر (. سازگاري می2012، 2)مورهاوزيدهند 

سالم ي بیشتري وجود خواهد داشت )هماهنگی کافی بین خود و محیط وجود داشته باشد، سازگار

سازگارى داراى  ( معتقدند2017) 4ونرویج، جانسن و وندگریفافزون بر این،  (.2016، 3و مونتز

سازگارى، مفهوم سازگارى  ةها در زمینترین عرصههاي گوناگونی نیز هست. یكى از مهمعرصه

5تحصیلى
 انطباق در افراد توانمندي ،لى. سازگارى تحصی(1399)آذریان، مهدیان و جاجرمی،  است 

ایجاب  آموزشی محیط که است هایینقش و موزون هايپاسخ ارائة تحصیلی، الزامات و شرایط با

تحصیلی به ادراك دانشجو از کیفیت  (. سازگاري2019، 7؛ وو و لئو2018، 6ی)باچم و کاس کندمی

ها، رضایت از وة انجام آنرضایت از تكالیف درسی و شی. شودعملكرد تحصیلی خود مربوط می

دهند ها نشان می(. پژوهش2003، 8سازگاري است )لفكوویتزنمرات و کیفیت تدریس مربوط به این 

شوند، عملكرد تحصیلی بهتري نیز خواهند دانشجویانی که با محیط تحصیلی خود بهتر سازگار می

زگاري تحصیلی، عاملى مؤثر دهند سامی (. شواهد تحقیقاتی نشان2009، و همكاران 9داشت )لنت

تحصیلى مندى و کیفیت زندگى و افزایش رضایت (2006، 10تحصیلى )کوناردرفت و موفقیت در پیش

تواند به افسردگی، احساس تنهایی، کاهش کیفیت ( است. فقدان سازگاري می2003، 11)واز و الفوام

تغییر رشته و عدم پیشرفت به ترك تحصیل، تمایل به ، ( و همچنین2006، 12زندگی )دایسون و رنک
                                                           
1. Adjustment 

2. Murhovozi 

3. Salaam & Mounts 

4. Van Rooij, Jansen & Vande Grift 

5. Academic adjustment 

6. Bachem & Casey 

7. Wu & Liu 

8. Lefkowitz 

9. Lent 

10. Conard 

11. Vaez & Laflamme 
12. Dyson & Renk 
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؛ 2006، 1با عوارض روحی و روانی همراه باشد )وانگ و چن ،شود و عالوه بر اینمنجر تحصیلی 

  (.1396ورز کندازي و رئیسی، کشت

سازگارى  ةشده در زمینهاى ارائهترین مدل( یكى از معروف1993) 2مدل تینتو ،راستادر این 

ها، هاي فردى دانشجویان مانند تجارب آموزشى قبلى، مهارتاست که بر اساس آن، چنانچه ویژگی

تحصیلى دانشگاه هماهنگ بوده -تحصیلى، با الزامات و شرایط آموزشى ةانگیزه و قصد ورود به رشت

یابد شود، سازگارى و عملكرد تحصیلى ارتقا میمنجر اى خوشایند و قابل انتظار و به ایجاد تجربه

و  4هیورتادومدل شده . مدل دیگرى که براى سازگارى تحصیلى ارائه(2007، و همكاران 3)نوویل

هاي توانایی ،فرد و همچنین ةشامل پیشین هاي فردى که عمدتاًویژگی ( است که2007) همكاران

دانشگاهى اوست و تناسب با شرایط محیط تحصیلى را به عنوان عامل مؤثر بر عملكرد علمى پیش

( و هیورتادو و 1993تینتو ) هايکنند. از آنجا که بر اساس مدلیو سازگارى تحصیلى شناسایى م

هاي تحصیلی شناختی در محیطروان ي(، سازگاري تحصیلی به عنوان یک فریند2007همكاران )

6ارزش-کنترل ة( و نظری2006) 5شناختی آلبرت بندورا-اجتماعی ةشود و بر اساس نظریشناخته می
 

 تعیین در تحصیلی هیجانات و همچنین ها، باورها و توانایی(2006) 7هیجانات پیشرفت پكران

، به عنوان یكی از 8شدهپژوهش خودکارآمدي ادراك این در دارند، کلیدي نقش تحصیلی رفتارهاي

، به عنوان یكی از هیجانات 9بینی تحصیلیشناختی بندورا و خوش-اجتماعی ةمتغیرهاي کلیدي نظری

 پیشرفت بررسی شدند. 

هاى موجود، یكى از متغیرهاى تأثیرگذار بر سازگارى تحصیلى که از مفاهیم ژوهشبر اساس پ

                                                           
1. Wang & Chen 

2. Tinto 

3. Neuville  

4. Hurtadol 

5. Bandura 

6. Control-value theory 

7. Pekrun 

8. Perceived self-efficacy 

9. academic optimism 
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؛ 1390چارى، )اردالن و حسیناست  1شناختی بندورا گرفته شده، خودکارآمدى-اجتماعی ةنظری

 ؛2001، 5، اینفانته و ترویانو؛ سانچز2011، 4؛ سالم، بیودري و کروتیو2010، 3خالد؛ بنى2008، 2آمون

و  9؛ گیرلی2017، 8؛ یاداك2006، 7؛ نقل از کارادماس2004، 6؛ سرون1386فوالدچنگ، نجفى و 

( بین محیط، 1997شناختی بندورا ) -اجتماعی ة(. در نظری2016، 10؛ کاردیرو و لوبو2018، همكاران

متقابل وجود دارد و خودکارآمدي به عنوان یک عامل شخصی نقشی  رابطةرفتار و عوامل شخصی 

 متغیرهاي از (. خودکارآمدي،2019، و همكاران 11عیین رفتار و تعامل با محیط دارد )شیائوکلیدي در ت

از (، 2018) 12سوفرت و مولر به زعم ( و1997بندورا ) آلبرت اجتماعی -نظریة شناختی کلیدي

ورز کندازي، برزگر و )کشت ثیرگذار بر یادگیري و موفقیت یادگیري استأترین متغیرهاي تمهم

( خودکارآمدي را شرح داده، بر حسب ادراك فرد از 1991. راه دیگري که بندورا )(1399شكوهی، 

کوشند بر رویدادهایی که زندگی آنان را تحت مقدار کنترلی است که بر زندگی خود دارد. افراد می

رل داشته توانند مقداري کنتهایی که آنان می. با اعمال نفوذ در موقعیتکنترل کننددهند، ثیر قرار میأت

آورند ي مطلوب را تحقق بخشیده و از نتایج نامطلوب ممانعت به عمل توانند آیندهباشند، بهتر می

(. در حقیقت، خودکارآمدي باال با خودکنترلی، کنترل منابع چالشی و 1383، و همكاران )اعرابیان

ت منفی، استفاده (، مدیریت احساسا2013، 13یابی به عملكرد تحصیلی بهتر )کومارجو و ندلردست

ریزي کارآمدتر و تعیین اهداف باالتر ارتباط دارد ثر، برنامهؤله مأگیري و حل مساز مهارت تصمیم

                                                           
1. Self-efficacy 

2. Amoon 

3. Banikhaled 

4. Sallem, Beaudry & Croteau 

5. Sanchez, Infante & Troyano 

6. Cervone 

7. Karademas 

8. Yadak 

9. Girelli 

10. Cordeiro & Lobo 

11. Schiavo 

12. Muller & Seufert 

13. Komarraju & Nadler 
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هاي محیطی نقش تواند در برابر استرس(. خودکارآمدي می2001، همكاران و 1)چیمرز

یی را که فرد در ( و حتی کیفیت راهبردها2018 ،2کننده داشته باشد )فیدا، لشینگر و لیترمحافظت

بر این اساس،  (؛2018، 3کند، تعیین کند )ساردگنا، لی و کیوزيمواجهه با تكالیف مختلف انتخاب می

 تكالیف زمینه شده درادراك توانایی دربارة فرد هايقضاوت معنی شده بهخودکارآمدي ادراك

 هايسال در و است فتارير و عاطفی شناختی، عناصر واجد است که شناختیسازه روان یک گوناگون،

و  دلیمسارادو، و؛ 2017و همكاران،  5؛ کارتر2018، 4جدید )بندر و اینگرامپژوهشگران  اخیر

آن پیامدها و  يپرداخته و برا این سازه ینیز به بررس (2018و همكاران،  7؛ میالم2018، 6يمستر

 .اندرا مطرح کرده یمتفاوتي ندهاایپیش

وهاي فكري، انگیزش، عملكرد و برانگیختگی هیجانی وي تأثیر بر الگ از کارآمديبرداشت 

افرادي که خود را  و احساسات تفكردهد مینشان  ها(. پژوهش1397ورز کندازي، گذارد )کشتمی

 ةبینند، متفاوت است. این افراد به جاي این که آینددانند، از افرادي که خود را ناتوان میکارآمد می

 خودکارآمدي واقع، در(. 1381، 8سازند )پروین و جانمیآن را شخصاً  ،کنند گوییخود را فقط پیش

 خودکارآمدي که افرادي از دسته آن که طوري به. کنندمی بررسی را موانع افراد چگونه کندمی مشخص

 برابر در و رنددامیبر پشتكار و خودمدیریتی هايمهارت بهبود وسیلة به موانع را دارند، باالیی

 يکمتر ، عواطف منفی(2018، 9کورفیاتیس و الورانوس گوستاگیوالس،کنند )می ایستادگی تمشكال

؛ میالم و همكاران، 2018و همكاران،  مسارادوکنند )میتجربه  یدگمانند اضطراب، خشم و افسر

 (.1991، 10اون و لنترب ،)مولتونو در نتیجه سازگاري بیشتري دارند  (2018
                                                           
1. Chemers 

2. Fida, Laschinger & Leiter 

3. Sardegna, Lee & Kusey 

4. Bender & Ingram 

5. Carter 

6. Mesurado, Vidal & Mestre 

7. Milam 

8. Pervin & John 

9. Kostagiolas, Lavranos & Korfiatis 

10. Multon, Brown & Lent 
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با سازگاري تحصیلی حاکی از ارتباط آن با متغیرهاي تحصیلی  ةابطپژوهشی در ر ةمرور پیشین

اسـت؛ از جمله ارتباط سازگاري تحصیلی با خودکارآمدي )اردالن و و شخصی بسیاري 

؛ 1386؛ نجفی و فوالدچنگ، 2001سانچز و همكاران، ؛ 2017، 1لیران و میلر؛ 1390چاري، حسین

زاده، پور و حسن، قاسمبابالن زاهد(، امید )2008آمون، ؛ 2011؛ سالم و همكاران، 2010خالد، بنی

( 1999) 3(. در مطالعه هیروس، وادا و واتاناب2010، 2( و انگیزش تحصیلی )تویسوز و یازدیان1390

خودکارآمدي،  بر روي تأثیر خودکارآمدي بر سازگاري دانشجویان، نتایج نشان داد سه زیرمقیاس

خودانطباقی در روابط انسانی، ت هدف، پایداري خوددار فعالیت و توانایی قضاوت مبتنی بر اطالعا

 4هاي پژوهش اوناال، استاتین و نورمییافته هاي اساسی الزم براي سازگاري تحصیلی هستند.قابلیت

باور ضعیف به خودکارآمدي موجب سازگاري نداشتن در مدرسه و باعث  ند( نشان داد2000)

گردد. خودکارآمدي هم به صورت مستقیم و هم به فردي میو بین فرديمشكالت رفتاري درون

هاي تحصیلی و سازگاري در محیط آموزان از فعالیتمستقیم بر کیفیت ارزیابی دانش صورت غیر

محیط شان در انجام تكالیف محوله وارد آموزانی که با اطمینان از تواناییدانشگذارد. ثیر میأمدرسه ت

کنند )چیمرز و آموزان دیگر عمل میداري بهتر و سازگارتر از دانشاعنشوند، به طور مآموزشی می

نژاد مطهري( و طوالبی، صمدي و 1386(. نتایج پژوهش سیرجانی )2006، 5؛ لین2001همكاران، 

 و فردارد. سلیمانیداري وجود امثبت و معن ةو سازگاري رابط ( نشان داد بین خودکارآمدي1392)

 تحصیلی سازگاري با پیشرفت ةو انگیز خودکارآمدي بین که رسیدند نتیجه این ( به1392) شعبانی

داري با اخودکارآمدي به طور معنها مطابق با نتایج پژوهش ،همچنین دارد. وجود مثبت ةرابط

رفتارها و از  ةکنندبینیترین عوامل پیشسازگاري تحصیلی در ارتباط بوده و به عنوان یكی از مهم

                                                           
1. Liran & Miller 

2. Toews & Yazedian 

3. Hirose, Wada & Watanabe 

4. Aunola, Stattin & Nurmi 

5. Lin 
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؛ 2007، 1؛ زیچووسكی2000شود )لنت، براون و گور، محیط آموزشی مطرح می جمله سازگاري در

 (.2009، همكارانو  2؛ دینیا1391نیک، فر، لیث و منصوريتمنایینقل از 

( 2006ارزش هیجانات پیشرفت پكران )-کنترل ة( و نظری1985) 3یر و کاروربر مبناي مدل شی

کرور، رینالدس و  ؛1396پور، ؛ ابراهیم1986، 4ولمنهاي پژوهشی )سلیگمن و شو متناسب با یافته

تحصیلی بینی خوش (1385؛ نوري، 1393ییالق و شریفی، وند، شهنینورالدینمحبی  ؛1994، 5اسچیر

 6بینیثر باشد. خوشؤتواند بر سازگاري تحصیلی معنوان یكی از هیجانات پیشرفت، مینیز به

 زاياسترسسازگاري با رویدادهاي  نقش مهمی در و است طیمثبت در مواجهه با شرا يراهبرد

ی نیبخوش و، رفاه یزندگ عیمثبت از وقا يدهایام يافراد دارا(. 2015، 7ایمز و مجین)زندگی دارد 

 (،2013) 10سینگ و جهابه زعم  (.2018، 9؛ تاکویلر و داردیک2020و همكاران،  8بیشتري دارند )بوز

سازگاري  و به این نحو در مقابل استرس دشونمیطلوب سالمت م بین درگیر عاداتاین افراد خوش

شان اطمینان کامل دارند که به اهداف آینده ،( و در نتیجه1399عینی، عبادي و ترابی، ) بیشتري دارند

( نشان 2013و همكاران ) 12موران-اسچنن(. 1392، و همكاران ؛ برجیس2009، 11رسند )کوینمی

 منظور به مدرسه درونی هايظرفیت و هاقوت با مرتبط باورهاي از یجمع تحصیلی، بینیخوشدادند 

بر کارآمدي، تأکید  (. این باورها مبتنی1399، امیري بهرامی)است  تحصیلی پیشرفت به رسیدن

بین باعث آینده در افراد خوش اطمینان به (.2010، 13اعتماد است )برد، هوي و هويتحصیلی و 

                                                           
1. Zychowski 

2. Deneia 

3. Scheier & Carver 

4. Seligman & Schulman 

5. Carver, Reynolds & Scheier 

6. optimism 

7. Imbs & Mejean 

8. Bosze 

9. Tuckwiller & Dardick 

10. Singh & Jha 

11. Kevin 

12. Tschannen-Moran 

13. Beard, Hoy & Hoy 
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کرور دهد )میشناختی را افزایش سازگاري روان ،شود و در نتیجها میهایجاد احساس مثبت در آن

افرادي حتی اگر با مشكالت و رخدادهاي فشارزاي زندگی هم مواجه  (. چنین1994و همكاران، 

توانند بین بوده و بر این باور هستند که با تالش خود میاز آنجا که نسبت به آینده خوش ،شوند

بین نیازهاي شخصی و الزامات محیطی خویش هماهنگی توانند راحتی میمشكالت را حل کنند، به

تواند به سازگاري تحصیلی منجر شود. له میأمس ( و این2009، 1بابیایجاد کنند )رابین و و تعادل 

بیشتري  رضایت زندگی از و هستند برخوردار بهتري سالمت عمومی از ،همچنین بینخوش افراد

کند می تأیید سازگاري در را بینیخوش نقش هایافته این و (2017، رانو همكا 2دارند )بوچارد

 (. 1396پور، )ابراهیم

 با داد دانشجویان ( نشان2002) 3هاي پژوهش وروگت، اورت و زیبرگیافتهافزون بر این، 

 از انگیزچالش مسائل حل مؤثري در و کافی تالش تحصیلی خود، هايفعالیت در باال خودکارآمدي

 دارند؛ همچنین، بسیاري پایداري روپیش هايچالش و موانع با در مواجهه و دهندمی نشان دخو

 ایجاد و تحصیلی کنترل ادراك افزایش باعث شناختی،روان ةافزایش سرمای با افراد بینیخوش ظرفیت

 کوشند،یم بیشتر خود تحصیلی هايفعالیت در بنابراین،د؛ شومی آنان در موفقیت از مثبت اسنادهاي

 مشارکت که دهندمی نشانها پژوهش .دارند را تحصیلی موفقیت انتظار و کنندمی استقبال هاچالش از

 پیش هايفرصت از و استفاده دانشگاهی محیط با سازگاري و تحصیلی هايدر برنامه دانشجویان فعال

 طور مستقل به کندمی کمک هاآن به که است ايگرایانهواقع و پذیرانعطاف بینیخوش مستلزم رو،

ییالق و وند، شهنینورالدینباشند )محبی  پذیرا تغییرات را و کنند استقبال هاچالش از کنند، فعالیت

 وضعیت بینی،خوش تندرستی، باال، نفساعتماد به با باال خودکارآمدي ن،(. همچنی1393، شریفی

، 4دارد )پرایس و آرنولد رابطه بحرانی هايموقعیت با مناسب برخوردو  بهتر سازگاري بهتر، جسمانی

 بین ايواسطه نقش تواندمی خودکارآمدي کردند ( گزارش2015) 5(. فلتز، شرت و سالیوان2010

                                                           
1. Rubin & Babbie 

2. Bouchard 

3. Vrugt, Oort& Zeeberg 

4. Price & Arnold 

5. Feltz, Short & Sullivan 
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پژوهش اوزیلماز، در باشد.  داشته بینیخوش و معلم انتظارات همچنین و آموزدانش تعامل معلم ابعاد

در رابطة بین خودکارآمدي و پیامدهاي اي اعتماد طهواس ( نقش2018) 1اردوغان و کارامینوگالري

 معناداري مثبت روابط داد نشان (1396) و همكاران پژوهش اسالمی نتایج. شغلی بررسی شده است

نتایج پژوهش کارادماس دارد.  وجود ورزشی پیشرفت ةبا انگیز بینیخوش و خودکارآمدي بین

 با صورت پایداريبه اجتماعی حمایت و نیبیخوش ،( نشان داده است که خودکارآمدي2007)

2نتایج پژوهش فانگ ،همچنین دارد. رابطه افراد سالمت و عملكرد
( نشان داد با 2018) و همكاران 

ها نیز افزایش بینی در افراد، سازگاي شغلی آنبهبود کیفیت محیط آموزشی عالوه بر افزایش خوش

 یابد.می

بیان شد با توجه به  طور کههمانشی شكل گرفته و پژوهش حاضر بر مبناي این متون پژوه

(، 2006ارزش هیجانات پیشرفت پكران ) -کنترل ة(، نظری1997اجتماعی بندورا )–شناختی  ةنظری

(، خودکارآمدي 2007( و مدل هیورتادو و همكاران )1985یر و همكاران )مدل پژوهشی شی

یلی به عنوان یكی از هیجانات پیشرفت لحاظ بینی تحصشده به عنوان یک متغیر فردي و خوشادراك

. افزون بر این، با وجود ارتباط نظري و تجربی بین متغیرهاي پژوهش، تاکنون پژوهشی شده است

شده بینی تحصیلی و خودکارآمدي ادراكبینی سازگاري تحصیلی بر اساس خوشبه بررسی پیش

 بینی سازگاري تحصیلی دانشجویانله هدف پژوهش حاضر را به پیشأنپرداخته است، که این مس

شده بینی تحصیلی و خودکارآمدي ادراكبر اساس خوش کارشناسی دانشگاه فرهنگیان فارس

 هاي پژوهش به شرح ذیل است:فرضیه کند. بر این اساس،رهنمون می

 معناداري وجود دارد. ةهاي آن با سازگاري تحصیلی رابطلفهؤبینی تحصیلی و مبین خوش -

 داري وجود دارد.معنا ةهاي آن با سازگاري تحصیلی رابطلفهؤشده و مخودکارآمدي ادراكبین  -

 پژوهش شناسیروش

دانشجویان  تمامیآماري پژوهش شامل  ةی از نوع همبستگی است. جامعکمّ ،روش پژوهش حاضر

ال نیمسال اول سکه در  نفر( 4803هاي دانشگاه فرهنگیان فارس بود )مقطع کارشناسی پردیس

                                                           
1. Ozyilmaz, Erdogan & Karaeminogullari 

2. Fang 
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گیري دانشجو با روش نمونه 300ها که از میان آن مشغول به تحصیل بودند 1397-98تحصیلی 

اي انتخاب شدند. روش کار به این صورت بود که ابتدا به صورت تصادفی از بین تصادفی خوشه

پردیس )پردیس شهید رجایی واحد برادران، پردیس شهید  سههاي دانشگاه فرهنگیان فارس، پردیس

در هر  ،د. سپسشنر شیراز واحد خواهران و پردیس سلمان فارسی واحد خواهران( انتخاب باه

آموزش ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب و تمام اعضاي کالس به  ةپردیس نیز سه کالس رشت

به ها پرسشنامهدانشجو( به  305 ،ها )در مجموععنوان نمونه بررسی شدند و تمام دانشجویان کالس

و معیار خروج از پژوهش  معیار ورود به پژوهش رضایت دانشجو و استادپاسخ دادند.  صورت فردي

انجام کار  برايها صرفاً هاي آنها نیز گفته شد که پاسخبودن پرسشنامه بود. به آزمودنینیز ناقص

س مانند. پخانوادگی و به صورت محرمانه در نزد پژوهشگر باقی میپژوهشی بوده و بدون نام و نام

 300در مجموع، ناقص و مخدوش کنار گذاشته شد.  ةپرسشنام 5 ،هاآوري پرسشنامهاز جمع

 آماري در این پژوهش شرکت داشتند. ةعنوان نموندختر( به 172پسر،  128دانشجومعلم )

 .استفاده شد ي زیرآوري اطالعات مربوط به متغیرها از ابزارهادر پژوهش حاضر براي جمع

بینى تحصیلى سنجش خوش براي :همکاران موران و-اسچنن 1ی تحصیلیبینخوش ةپرسشنام

گویه استفاده شد. این  28( با 2013موران و همكاران )-بینى تحصیلى اسچننخوش ةاز پرسشنام

گویه( و یگانگی  10گویه(، اعتماد به معلمان ) 8مقیاس تأکید تحصیلى )داراى سه خردهپرسشنامه 

 (1) مخالفم الًاي لیكرت از کامدرجهپنجاساس مقیاس  ین پرسشنامه برااست. گویه(  10به مدرسه )

به صورت  28، و 23، 17هاي الؤگذاري سنمره ةالبته شیو است.شده گذارى نمره( 5موافقم ) تا کامالً 

باالتر به  ةلفه محاسبه و نمرؤآن م ةي سازندهاگویه ةنمر مجموع ها بالفهؤم ةنمر و معكوس است

بینی خوش ةنمرات پرسشنام ةباز. (1396 و همكاران، پورویژگی است )قدمتر داشتن آن معناي بیش

که نمرات کمتر  استبینی دانشجویان خوش ةبرش پرسشنام ةنقط 84 ةکه نمر است 140تا  28بین 

بینی باال در نزد دانشجویان بینی پایین و نمرات بیشتر از آن گویاي خوشخوش ةدهنداز آن نشان

( براى مقیاس روایى مطلوبى را گزارش کرده و پایایى 2013موران و همكاران )-اسچنن است.

 به دست آوردند.  97/0و  96/0، 93/0 ،ها بـه ترتیبمقیاسخرده

                                                           
1. Academic Optimism Questionnaire 
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و  بررسی (1399نژاد )ورز کندازي و اوجیکشتتوسط در ایران روایی و پایایی این مقیاس 

 یید کردند.أبررسی و تتأییدي  یروش تحلیل عاملاز  استفادهیید شد. آنان روایی مقیاس را با أت

میزان ضریب آلفاي کرونباخ براي و پایایی مقیاس را با روش آلفاي کرونباخ بررسـی  ، آنانهمچنین

آموزان نسبت آموزان به معلمان و احساس هویت دانش، اعتماد دانشیلیتحص دیکأت هايمقیاسزیر

در پژوهش حاضر،  .کردندگزارش  91/0و  88/0، 90/0، 89/0بر برا ،کل به ترتیب ةبه مدرسـه و نمر

مقدار شاخص استفاده شد.  نامه از روش تحلیل عاملی اکتشافیبراي بررسی روایی نمرات پرسش

وجود  دهندة)شاخص کفایت ماتریس همبستگی( نشان گیري و آزمون کرویت بارتلتکفایت نمونه

مقدار و  73/0گیري برابر با ت. مقدار شاخص کفایت نمونهشواهد کافی براي انجام تحلیل عاملی داش

معنادار است. نتایج تحلیل عاملی در سه  0001/0محاسبه شد که در سطح  44/1981آزمون بارتلت، 

 براي ،همچنین اصلی همسو است. ةنامدست آمد که با پرسشهاي ویژه، باالتر از یک بهعامل با ارزش

و براي سه  93/0رونباخ استفاده شد که ضرایب براي کل ابزار تعیین پایایی از روش آلفاي ک

آموزان به معلمان و احساس هویت اعتماد دانشآموزان، کید تحصیلی دانشأمقیاس تخرده

به دسـت آمد که حاکی از پایایی مطلوب  90/0و  87/0، 92/0 آموزان نسبت به مدرسه به ترتیب،دانش

 پرسشنامه بود.

به منظور  (2001خودکارآمدي توسط موریس ) پرسشنامة: 2یسمور 1ديخودکارآم ةپرسشنام

خودکارآمدي ة گویه است و سه حوز 24د. این ابزار شامل شبررسی ابعاد خودکارآمدي فراهم 

آزمون خود گویه است. خرده 8سنجد که هر بعد شامل تحصیلی، اجتماعی و عاطفی )هیجانی( را می

توانمندي ایجاد ارتباط با همساالن،  ،اول پرسشنامه استة دکارآمدي اجتماعی که شامل هشت ما

آزمون خودکارآمدي خرده. دهدقاطعیت و رسیدن به معیارهاي اجتماعی را مورد سنجش قرار می

دوم پرسشنامه است و احساس توانمندي در مدیریت رفتارهاي یادگیري،  ةتحصیلی شامل هشت ماد

آزمون دهد. خردهت تحصیلی را مورد سنجش قرار میتسلط بر موضوعات درسی و تحقق انتظارا

آخر پرسشنامه است و احساس توانمندي فرد را در مقابله با  ةخودکارآمدي هیجانی شامل هفت ماد

                                                           
1. Self-efficacy questionnaire 

2. Muris 
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 ترتیب بدین آزمون گذارينمره و اجرا د. طرزدهها مورد سنجش قرار میهیجانات منفی و کنترل آن

زیاد( ارزیابی )خیلی 5 ةنمر( تا اصالً) 1 نمره ز نوع لیكرت ازاي ادرجه 5 مقیاس در ماده هر که است

او  توانایی بارةدر که را آزمون االتؤس از یک هر شودمی خواسته آزمونی از آن اجراي در شوند.می

آن  دادنانجام در خود توانایی به نسبت خود نظر با مطابق و بخواند دقت با است فعالیتی دادنانجام در

 ارزش کردنجمع با ،د. سپسکن انتخاب را زیاد تا خیلی کم خیلی هايگزینه از ییك موقعیت

خودکارآمدي  ةاز نمر نداعبارت که دشومی محاسبه نمره چهار آزمونی هر براي ماده هر هايانتخاب

 ةباز خودکارآمدي کلی. ةنمر و خودکارآمدي هیجانی ةنمر خودکارآمدي تحصیلی، ةنمر اجتماعی،

خودکارآمدي  ةبرش پرسشنام ةنقط 72 ةکه نمر است 120تا  24خودکارآمدي بین  ةرسشنامنمرات پ

خودکارآمدي پایین و نمرات بیشتر از آن گویاي  ةدهندکه نمرات کمتر از آن نشان استدانشجویان 

 ةپرسشنام ( نشان داد که2001هاي پژوهش موریس )یافته .خودکارآمدي باال در نزد دانشجویان هست

نامه به روش آلفاي کرونباخ کلی است و ضریب پایایی کل پرسش ةمقیاس و یک نمراي سه خردهدار

نژاد ورز کندازي و اوجیکشتدر ایران روایی و پایایی این مقیاس توسط  به دست آمد. 88/0نیز 

ی بررستأییدي  یروش تحلیل عاملاستفاده از یید شد. آنان روایی مقیاس را با أبررسی و ت (1399)

میزان ضریب آلفاي و پایایی مقیاس را با روش آلفاي کرونباخ بررسـی  ، آنان؛ همچنینیید کردندأو ت

کل به  ةمذکور و نمر خودکارآمدي تحصیلی، اجتماعی و هیجانی هايمقیاسزیرکرونباخ براي 

نمرات در پژوهش حاضر، براي بررسی روایی  .کردندگزارش  85/0و  79/0، 79/0، 74/0برابر  ،ترتیب

و آزمون  1گیريمقدار شاخص کفایت نمونهاستفاده شد.  نامه از روش تحلیل عاملی اکتشافیپرسش

 دادن)شاخص کفایت ماتریس همبستگی( نشان از وجود شواهد کافی براي انجام 2کرویت بارتلت

مقدار آزمون بارتلت، و  73/0گیري برابر با تحلیل عاملی داشت. مقدار شاخص کفایت نمونه

معنادار است. نتایج تحلیل عاملی در سه عامل با  0001/0محاسبه شد که در سطح  44/1981

به منظور  ،همچنین اصلی همسو است. ةنامدست آمد که با پرسشهاي ویژه، باالتر از یک بهارزش

بررسی پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار این ضریب براي کل 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2. bartlets test of sphercity 
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هیجانی  ةو براي مؤلف 81/0اجتماعی  ة، براي مؤلف77/0تحصیلی  ة، براي مؤلف88/0گویه(  24ها )گویه

 پایایی مطلوب پرسشنامه است. کنندةاست که بیان 81/0

 گویه 67( پرسشنامه را با 1986) 2ریکیبیكر و س :1دانشجویان با دانشگاهسازگاري  ةپرسشنام

(، گویه 20(، سازگاري اجتماعی )گویه 24اري تحصیلی )مقیاس سازگطراحی کردند و چهار خرده

را دارد. در پژوهش  گویه( 8) ( و دلبستگی به مؤسسه/ دانشگاهگویه 15هیجانی ) -سازگاري شخصی

با استفاده از  کننده در این پرسشنامهمقیاس سازگاري تحصیلی استفاده شد. مشارکتحاضر از خرده

(، 7کند=تا کامالً دربارة من صدق می 1کند=ربارة من صدق نمیاي لیكرت )اصالً ددرجههفتمقیاس 

مقیاس سازگاري نمرة فرد در خرده ،دهد؛ بنابراینها نشان میمیزان توافق خود را با هر یک از گویه

دهندة سازگاري تحصیلی شود، نشانگیرد. هرچه نمره بیشتر میقرار می 168تا  24تحصیلی بین 

 ةنقط 268 ةکه نمر است 469تا  67ت کل پرسشنامه سازگاري دانشجویان بین نمرا ةبازبیشتر است. 

سازگاري پایین و ة دهندکه نمرات کمتر از آن نشان است سازگاري دانشجویان ةبرش پرسشنام

ریک ضریب یدر بررسی بیكر و س .استنمرات بیشتر از آن گویاي سازگاري باال در نزد دانشجویان 

در ایران روایی و پایایی این مقیاس بود.  80/0کل بیشتر از  ةها و نمرمؤلفههآلفاي کرونباخ همة خرد

استفاده یید شد. آنان روایی مقیاس را با أبررسی و ت (1399نژاد )ورز کندازي و اوجیکشتتوسط 

پایایی مقیاس را با روش آلفاي  ، آنان؛ همچنینیید کردندأبررسی و تتأییدي  یروش تحلیل عاملاز 

سازگاري تحصیلی، سازگاري  هايمقیاسزیرمیزان ضریب آلفاي کرونباخ براي و اخ بررسـی کرونب

، 87/0، 89/0برابر  ،کل به ترتیبة و نمر دلبستگی به مؤسسه/ دانشگاهاجتماعی، سازگاري هیجانی، 

نامه از پژوهش حاضر، براي بررسی روایی نمرات پرسشدر  .کردندگزارش  89/0و  85/0، 86/0

هاي اصلی همراه با چرخش واریماکس و براي بررسی لفهؤلیل عاملی اکتشافی به روش مروش تح

 ةارزش ویژ پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد عامل سازگاري تحصیلی با

 ةعاطفی با ارزش ویژ-دهد. عامل سازگاري شخصیدرصد واریانس کل را توضیح می 00/13، 71/8

، 87/2 ةارزش ویژ دهد. عامل سازگاري اجتماعی بادرصد واریانس کل را توضیح می 14/10، 79/6

                                                           
1. Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) 

2. Baker & Siryk 
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 25/3، 18/2 ةارزش ویژ درصد واریانس کل است و عامل دلبستگی به دانشگاه با 29/4 ةدهندتوضیح

درصد از  70/30 ةکنندبر روي هم تعیین لدهد. چهار عامدرصد از واریانس کل را توضیح می

 16/11064و مقدار آزمون بارتلت  84/0گیري بوده است. مقدار شاخص کفایت نمونهواریانس کل 

(001/0>P.بود )  ،هاي ویژه، باالتر از یک نتایج تحلیل عاملی در کل چهار عامل با ارزشدر مجموع

ضرایب آلفاي کرونباخ براي سازگاري  ،اصلی همسو است. همچنین ةدست آمد که با پرسشنامبه

و دلبستگی به دانشگاه  78/0عاطفی -، سازگاري شخصی72/0، سازگاري اجتماعی 71/0تحصیلی 

 دست آمد.به  87/0و براي کل پرسشنامه  70/0

 ی پژوهشهایافته

نفر  172درصد( و دختر  66/42نفر ) 128توصیفی نشان داد تعداد دانشجویان پسر برابر با  هايیافته

درصد( از پردیس  3/44دانشجو ) 133کنندگان، تاز بین مشارک ،درصد( است. همچنین 34/57)

 3/18دانشجو ) 55باهنر شیراز و  درصد( از پردیس شهید 3/37دانشجو )112شهید رجایی شیراز، 

هاي توصیفی مربوط به میانگین و انحراف انتخاب شدند. یافته شیراز درصد( از پردیس سلمان فارسی

 شده است.  گزارش 1استاندارد متغیرهاي پژوهش در جدول 
 

 شده بینی تحصیلی و خودکارآمدی ادراکهای توصیفی متغیرهای سازگاری تحصیلی، خوش. آماره1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر
 52/39 62/155 بینی تحصیلیخوش

 72/9 38/39 کید تحصیلیأت
 27/18 77/69 اعتماد به معلمان
 53/11 47/46 هیگانگی به مدرس
 95/21 34/64 شدهخودکارآمدي ادراك

 71/6 34/32 خودکارآمدي تحصیلی
 73/7 90/16 خودکارآمدي اجتماعی

 51/6 10/15 خودکارآمدي عاطفی )هیجانی(
 98/9 36/28 سازگاري تحصیلی
 91/3 84/9 سازگاري اجتماعی
 06/3 61/9 سازگاري هیجانی

 01/3 91/8 دلبستگی به دانشگاه
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بینی شود، میانگین و انحراف استاندارد متغیر خوشمشاهده می 1گونه که در جدول  همان

و سازگاري تحصیلی  95/21و  34/64شده ، متغیر خودکارآمدي ادراك52/39و  62/155تحصیلی 

بینی تحصیلی و ابعاد آن با ضرایب همبستگی پیرسون بین خوش 2. جدول است 98/9و  6/28

 دهد.ی را نشان میسازگاري تحصیل
 

 بینی تحصیلی و ابعاد آن با سازگاری تحصیلی. ضرایب همبستگی پیرسون بین خوش2جدول 

 1 2 3 4 5 متغیرها

 1 89/0** 88/0** 81/0** 54/0** بینی تحصیلی. خوش1

  1 44/0** 43/0** 49/0** کید تحصیلیأ. ت2

   1 42/0** 46/0** . اعتماد به معلمان3

    1 43/0** . یگانگی به مدرسه4

     1 . سازگاري تحصیلی5

 01/0>P
**

        05/0>P
* 

بینی تحصیلی با سازگاري تحصیلی شود بین خوشطور که مشاهده میهمان ،2 جدول اساس بر

(54/0=r  01/0و>Pبین ت ،)أ( 49/0کید تحصیلی با سازگاري تحصیلی=r  01/0و>Pبین اعتم ،) اد به

( و بعد یگانگی به مدرسه با سازگاري تحصیلی P<01/0و  r=46/0معلمان با سازگاري تحصیلی )

(43/0=r  01/0و>Pرابطه ) ضرایب همبستگی پیرسون بین  3ي معناداري وجود دارد. جدول

 دهد.شده و ابعاد آن با سازگاري تحصیلی را نشان میخودکارآمدي ادراك
 

 شده و ابعاد آن با سازگاری تحصیلیپیرسون بین خودکارآمدی ادراک. ضرایب همبستگی 3جدول 

 1 2 3 4 5 متغیرها

 1 75/0** 88/0** 81/0** 39/0** شده. خودکارآمدي ادراك1

  1 41/0** 43/0** 36/0** . خودکارآمدي تحصیلی2

   1 42/0** 33/0** . خودکارآمدي اجتماعی3

    1 31/0** . خودکارآمدي عاطفی4

     1 . سازگاري تحصیلی5

 01/0>P
**         05/0>P

* 
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شده با سازگاري شود بین خودکارآمدي ادراكطور که مشاهده میهمان ،3 جدول اساس بر

و  r=36/0با سازگاري تحصیلی )خودکارآمدي تحصیلی (، بین P<01/0و  r=39/0تحصیلی )

01/0>P خودکارآمدي اجتماعی (، بین( 33/0با سازگاري تحصیلی=r  01/0و>P و بعد )

معناداري وجود دارد.  ة( رابطP<01/0و  r=31/0عاطفی با سازگاري تحصیلی ) خودکارآمدي

بینی سازگاري تحصیلی بر اساس جهت پیشبراي نتایج تحلیل رگرسیون  4همچنین، جدول 

 دهد.شده را نشان میبینی تحصیلی و خودکارآمدي ادراكخوش

 

 شدهبینی تحصیلی و خودکارآمدی ادراکبینی سازگاری تحصیلی بر اساس خوشپیش برایسیون . نتایج تحلیل رگر4جدول 

R 2R مدل
 2R شدهتعدیل F Sig 

1 58/0 33/0 31/0 48/12 01/0>P 

 بینبراي متغیرهاي پیش tضرایب بتا و آزمون معناداري 

 B STE β T Sig بینمتغیرهاي پیش متغیر مالك

سازگاري 

 تحصیلی

 P<05/0 94/2 - 21/4 41/12 ثابت مقدار

 P<05/0 00/2 31/0 19/0 38/0 بینی تحصیلیخوش

 P<01/0 11/3 22/0 09/0 28 شدهخودکارآمدي ادراك

درصد از واریانس سازگاري تحصیلی بر  33 شود، تقریباًمشاهده می 4طور که در جدول همان

 کنندةنیز بیان F بینی است. نسبتپیششده قابل بینی تحصیلی و خودکارآمدي ادراكاساس خوش

بینی تحصیلی و خودکارآمدي این است که رگرسیون متغیر سازگاري تحصیلی بر اساس خوش

( و خودکارآمدي P<05/0و  t=00/2) 31/0بینی تحصیلی با بتاي . خوشاستشده معنادار ادراك

بینی سازگاري تحصیلی ت پیش( به طور معناداري قدرP<01/0و  t=11/3) 22/0شده با بتاي ادراك

کنندگی بینیبینی تحصیلی قدرت پیشدهند خوشآمده نشان میدسترا دارند؛ همچنین بتاهاي به

بینی بینی سازگاري تحصیلی بر اساس خوشپیش براينتایج تحلیل رگرسیون  5بیشتري دارد. جدول 

 دهد.تحصیلی و ابعاد آن را نشان می



84                                                       1401 ، پاییز3، شمارة 11دورة ، آموزشگاهی مطالعات آموزشی و 
 

 بینی تحصیلی و ابعاد آنبینی سازگاری تحصیلی بر اساس خوشپیش براییون . نتایج تحلیل رگرس5جدول 

R 2R مدل
 2R شدهتعدیل F Sig 

1 61/0 37/0 31/0 21/9 01/0>P 

 بینبراي متغیرهاي پیش tضرایب بتا و آزمون معناداري 

 B STE β T Sig بینمتغیرهاي پیش متغیر مالك

سازگاري 

 تحصیلی

 P<05/0 28/3 - 40/3 17/11 مقدار ثابت

 P<01/0 88/2 24/0 18/0 52/0 تأکید تحصیلی

 P<05/0 81/2 18/0 11/0 31/0 اعتماد به معلمان

 P<05/0 08/2 35/0 15/0 42/0 یگانگی به مدرسه

درصد از واریانس سازگاري تحصیلی بر  31 شود، تقریباًمشاهده می 5طور که در جدول همان

این است که رگرسیون  کنندةنیز بیان Fبینی است. نسبتیلی قابل پیشبینی تحصاساس ابعاد خوش

کید تحصیلی با بتاي أ. تاستبینی تحصیلی معنادار متغیر سازگاري تحصیلی بر اساس ابعاد خوش

24/0 (88/2=t  01/0و>P اعتماد به معلمان با بتاي ،)18/0 (81/2=t  05/0و>P و یگانگی به مدرسه )

بینی سازگاري تحصیلی را دارند؛ به طور معناداري قدرت پیش (P<05/0و  t=01/2) 35/0با بتاي 

کنندگی بیشتري بینیدهند بعد یگانگی به مدرسه قدرت پیشآمده نشان میدستبتاهاي به ،همچنین

بینی سازگاري تحصیلی را بر اساس ابعاد پیش براينتایج تحلیل رگرسیون  6دارد. جدول 

 دهد.و ابعاد آن نشان میشده خودکارآمدي ادراك
 

 شده و ابعاد آنبینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی ادراکپیش برای. نتایج تحلیل رگرسیون 6جدول 

R 2R مدل
 2R شدهتعدیل F Sig 

1 48/0 23/0 19/0 10/6 01/0>P 

 بینبراي متغیرهاي پیش tضرایب بتا و آزمون معناداري 

 B STE β T Sig بینمتغیرهاي پیش متغیر مالک

سازگاري 

 تحصیلی

 P<01/0 04/5 - 26/3 46/16 مقدار ثابت

 P<01/0 22/4 29/0 09/0 38/0 خودکارآمدي تحصیلی

 P<01/0 50/2 23/0 10/0 25/0 خودکارآمدي اجتماعی

 P<01/0 83/4 27/0 06/0 29/0 خودکارآمدي عاطفی
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درصد از واریانس سازگاري تحصیلی بر  23 اًشود، تقریبمشاهده می 6طور که در جدول همان

این است که  کنندةنیز بیان Fبینی است. نسبتشده قابل پیشاساس ابعاد خودکارآمدي ادراك

. استشده معنادار رگرسیون متغیر سازگاري تحصیلی بر اساس ابعاد خودکارآمدي ادراك

 23/0آمدي اجتماعی با بتاي (، خودکارP<01/0و  t=22/4) 29/0خودکارآمدي تحصیلی با بتاي 

(50/2=t  01/0و>P و خودکارآمدي عاطفی با بتاي )27/0 (83/4=t  01/0و>P به طور معناداري )

دهند که بعد دست آمده نشان میبتاهاي به ،بینی سازگاري تحصیلی را دارند؛ همچنینقدرت پیش

 کنندگی بیشتري دارد.بینیخودکارآمدي تحصیلی قدرت پیش

 گیرییجهبحث و نت

بینی تحصیلی و خودکارآمدي بینی سازگاري تحصیلی بر اساس خوشاین پژوهش با هدف پیش

هاي دانشگاه فرهنگیان فارس انجام شد. نتایح شده در بین دانشجویان مقطع کارشناسی پردیسادراك

ي دارامثبت و معن ةبینی تحصیلی و سازگاري تحصیلی رابطاین پژوهش نشان داد که بین خوش

ارزش هیجانات پیشرفت -کنترل ة( و نظری1985یر و کارور )وجود دارد. این نتیجه بر مبناي مدل شی

؛ به نقل از عینی و همكاران، 2013سینگ و جها، هاي پژوهشی )( و متناسب با یافته2006پكران )

؛ 1994، انهمكار؛ کرور و 1396پور، ؛ ابراهیم1986سلیگمن و شولمن، ؛ 2015؛ ایمز و مجین، 1399

بینی و بین خوش ة( مبنی بر رابط1385؛ نوري، 1393ییالق و شریفی، وند، شهنینورالدینمحبی 

مثبت  يراهبرد بینیخوش ،توان بیان داشتمیسازگاري تحصیلی همسو است. در تبیین این یافته 

 نیبوشخود خ لیهر چه دانشجو به تحص و (،2015، 1ایمز و مجین) است طیمواجهه با شرادر 

 ییهاموزون و نقش يهاارائه پاسخ ،یلیو الزامات تحص طیانطباق با شرا ایجاداو به  شیباشد، گرا

 از(. 2019؛ وو و لئو، 2018، ی)باچم و کاس خواهد بود، بیشتر دکنیم جابیا یآموزش طیکه مح

تواند لی میبینی تحصیکند. خوشنیروي تجدیدبخش روانی عمل می ةبینی به مثابخوشسوي دیگر، 

عد روانی و افزایی بُفرد را نسبت به خودش در جهت مثبت تغییر دهد و به هم نگرش و دیدگاه

بینی تحصیلی، نگرش بهتر و مساعدتري به آموز با سطح باالي خوشاجتماعی وي منجر شود. دانش

                                                           
1. Imbs & Mejean 
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و  آموزانشدهماهنگی بین با تشكیل این نگرش، یک  انتظارات و دستیابی به آن را خواهد داشت.

و محیط وجود داشته باشد، سازگاري بیشتري  اوو اگر هماهنگی کافی بین  شودایجاد میمحیط 

خودتنظیمی بندورا، انتظار پیامدهاي  ةبا نظری مطابق (.2016سالم و مونتز، وجود خواهد داشت )

ن باور که شان را براي به تحقق اهداف پیشین مضاعف کنند. ایشود افراد تالشمطلوب موجب می

شود آموزي منجر میآموزي و اینكه فرد شكست خواهد خورد به کمفرد موفق خواهد شد به بیش

  (.1393زادگان، میكائیلی منیع و مروئی میالن، )عیسی

مثبت  ةشده با سازگاري تحصیلی رابطنتایج پژوهش نشان داد بین خودکارآمدي ادراك ،همچنین

تحصیلی را دارند.  سازگاريبینی شده قدرت پیشخودکارآمدي ادراك داري وجود دارد و ابعاداو معن

( و 1993هاي نظري تینتو )مدل(، 2006شناختی بندورا )-اجتماعی ةکلی نظری بینیبا پیش این یافته

)مولتون و همكاران،  هاي انجام شده توسطپژوهشبا ( و همچنین 2007هیورتادو و همكاران )

؛ 1386؛ نجفى و فوالدچنگ، 2001؛ سانچز و همكاران، 1390رى، چااردالن و حسین؛ 1991

؛ اوناال و 1999هیروس و همكاران،  ؛2008؛ آمون، 2011؛ سالم، بیودري و کروتیو، 2010خالد، بنى

؛ طوالبی و همكاران، 1386؛ سیرجانی، 2006؛ لین، 2001چیمرز و همكاران،  ؛2000همكاران، 

؛ دینیا و همكاران، 2007؛ زیچووسكی، 2000؛ لنت و همكاران، 1392فر و شعبانی، ؛ سلیمانی1392

بر  مبنی ،(2016؛ کاردیرو و لوبو، 2018گیرلی و همكاران،  ؛2017یاداك،  ؛2012؛ یوسلیزا، 2009

 در تبیین این یافته شده و سازگاري زندگی تحصیلی همسو است.بین خودکارآمدي ادراك ةرابط

شناختی -آمدي سازه نسبتاً مدرنی است که از مدل یادگیري اجتماعیخودکارتوان بیان داشت که می

هایش و کارآمدي بندورا نشأت گرفته است. این مفهوم به باورها یا ادراك شخص از میزان توانمندي

هاي شناختی، تكالیف و دستیابی به اهداف اشاره دارد و با تأثیرگذاري بر جنبه دادنها در انجامآن

د نکچگونگی رفتار فرد و تعامل او با محیط اطرافش را تعیین می ،ی، در نهایتعاطفی و انگیزش

تنظیم افكار،  ةهاي خودتنظیمی )شیو( خودکارآمدي، مهارت2006بندورا ) ةبه عقید (.2017)یاداك، 

گذارد. عالوه بر این، هاي وي تأثیر میدهد و بر انتخابتأثیر قرار می عواطف و رفتار( فرد را تحت

کند، اثرگذار است. خودکارآمدي عالوه بر تالش و پشتكاري که صرف دستیابی به اهداف می بر
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فعاالنه و هدفمند نسبت به وظایف و تكالیف تحصیلی، موجب استفاده از گیري جهت يارتقا

(، حتی به عنوان عاملی 2018تر تحصیلی شده )ساردگنا و همكاران، راهبردهاي با کیفیت

کند )فیدا و همكاران، هاي تحصیلی عمل میهاي ناشی از چالشمقابل استرسکننده در محافظت

هاي فعاالنه و هدفمند فرد با چالش ةرسد خودکارآمدي موجب مواجهبه نظر می ،بنابراین (؛2018

ها، انگیزش، شود فرد تمامی منابع در دسترس خود )نظیر نگرششود و باعث میتحصیلی می

فردي( را به  هاي بینهاي شناختی، راهبردهاي یادگیري و مهارتتوانایی گذاري، خودتنظیمی،هدف

منظور دستیابی به اهداف تحصیلی مورد استفاده قرار دهد که موجب دستیابی به سازگاري تحصیلی 

عنوان یكی به شده،داد که خودکارآمدي ادراك نظر قرار مد را نكته این باید ،همچنینشود. باالتر می

 تكالیف ةزمین شده درادراك توانایی دربارة فرد هايقضاوتاي معن هاي خودکارآمدي که بهاز جنبه

 تحصیلی سازگاري يارتقا و حفظ ایجاد، ساززمینه نوعی به تواندگوناگون تعریف شده است، می

نامالیمات،  بعضاً و هاچالش اهداف، با همواجه در را دانشجویان خود چنانچه در حقیقت،. شود

 توانند سازگاريمی آیند، فایق مسائل بر توانندمی که کنند برداشت طور این و کنند تصور دکارآمدخو

باشند؛ همچنین، باور ضعیف به خودکارآمدي موجب عدم سازگاري در  داشته دانشگاه در بیشتري

ت خودکارآمدي هم به صور ،د. در واقعشوفردي میدانشگاه و باعث مشكالت رفتاري درون و بین

هاي تحصیلی و مستقیم بر کیفیت ارزیابی دانشجویان از فعالیت مستقیم و هم به صورت غیر

 دادنشان در انجامگذارد. دانشجویانی که با اطمینان از تواناییثیر میأسازگاري در محیط دانشگاه ت

ویان دیگر داري بهتر و سازگارتر از دانشجاشوند، به طور معنتكالیف محوله وارد محیط آموزشی می

شده وجه توان گفت که بین سازگاري تحصیلی و خودکارآمدي ادراكکنند؛ بنابراین، میعمل می

اشتراك قابل توجهی وجود دارد؛ سازگاري تحصیلی در رفتار افراد با خودکارآمدي باال قابل انتظار 

ه انجام تكالیف و گیرد که قادر باست. با افزایش خودکارآمدي این اطمینان در دانشجویان شكل می

شوند و تالش و پشتكار بیشتري باشند، کمتر دچار ناامیدي میوظایف محوله در محیط آموزشی می

اي تري نسبت به محیط دانشگاه داشته و به گونهدهند و بدین ترتیب نگرش مثبتنشان میاز خود 

 (.1389کنند )تجلی و اردالن، میعمل سازگارانه 

شده و بودن بررسی خودکارآمدي ادراكالعات موجود و یا اندكذکر است، عدم مط شایان
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سازگاري تحصیلی محدودیتی است که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. مفهوم خودکارآمدي 

تواند تأثیرگذار باشد. هنوز در کشور اگرچه شناختی میشده در تمامی ابعاد تربیتی و روانادراك

هاي مطالعاتی علوم اجتماعی و سیاسی فراوان مورد ه در حوزهشدمطالعه خودکارآمدي ادراك

 علوم تربیتی و کاربرد آن کمتر مطمح نظر بوده است. در ةمالحظه قرار گرفته است؛ اما در حوز

روش پژوهش اشاره  و مقطع تحصیلی محدودیت به توانمی پژوهش این هايمحدودیت با ارتباط

جویان کارشناسی دانشگاه فرهنگیان فارس انجام گرفته دانش کرد: نخست آنكه، پژوهش بر روي

 احتیاط جانب دیگر تحصیلی هايرشته و هاگروه به پژوهش نتایج تعمیم در، باید از این رو است؛

 نتایج این از علّی استنباط در است، همبستگی نوع از حاضر چون پژوهش اینكه، شود. دوم رعایت

بین  ةهاي پژوهش حاضر شواهد مطلوبی را براي تأیید رابطیافتهبود. با توجه به اینكه  محتاط باید

شده و سازگاري تحصیلی فراهم بین خودکارآمدي ادراك ةبینی و سازگاري تحصیلی و رابطخوش

بینی تحصیلی و خودکارآمدي هاي کارکردي خوشو اطالعات ارزشمندي را دربارة ویژگی کرد

 ي سازگاري تحصیلی فراهم کرده است، برخی پیشنهادهايشده در بافت مطالعاتی پیشایندهاادراك

 افزایش منظور به .1 :شودمی مطرح تحصیلی دانشجویان سازگاري يارتقا براي کاربردي

 هاآن جزئی هايپیشرفت از حد امكان تا بینی تحصیلی دانشجویانشده و خوشادراكخودکارآمدي

بینی تحصیلی در سازگاري تحصیلی، قش مثبت خوش. دیگر اینكه با استناد به ن2کنند؛  تقدیر نیز

بینی به دانشجویان در جهت پیشرفت و ارتقا در سطوح بعضاً برخی استادان نسبت به امید و خوش

باید استادان در بینش  بنابراین، دهند؛بدبینانه می برايزنند و به نوعی مختلف جامعه مبهم حرف می

بینانه با دانشجویان سخن بگویند؛ ره با چاشنی امید و خوشند و سعی کنند همواکنخود تجدید نظر 

 و احساس خودکارآمدي ها،آن صحیح هايدیدگاه تأیید و دانشجویان موقعبه تشویق با . استادان3

بینی به با تقویت باورهاي خودکارآمدي و خوش ،دهند و در نهایت ها افزایشآن در را بینیخوش

رفته هر  د. روي همکریش سطح سازگاري تحصیلی دانشجویان کمک توان به افزادانشجویان، می

کنندگی سازگاري بینمعنادار و قدرت پیش ةبینی تحصیلی بیشتر( از رابطدو متغیر )اگرچه خوش

توان براي افزایش میزان سازگاري تحصیلی به متغیرهاي بنابراین، می ؛تحصیلی حكایت داشتند

 .شده توجه داشتادراكبینی تحصیلی و خودکارآمدي خوش
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سازگاري تحصیلی دو  ةدر راستاي پیشنهاد براي محققان آینده باید تصریح کرد مطالعه و مقایس

کنترل متغیر جنسیت براي  ،گروه دانشجویان برخوردار و فاقد سازگاري تحصیلی و همچنین

 فرهنگی، عوامل نقش دهآین هايپژوهش شود درهاي بهتر الزم خواهد بود. نیز پیشنهاد میگیرينتیجه

 گیرد. قرار پژوهشگران توجه مورد تحصیلی پیشایندهاي سازگاري عنوان به همساالن و خانوادگی
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 .منابع

 سالمندان بینی درخوش و اجتماعی سازگاري زندگی، از رضایت ة(. مقایس1396پور، قدیسه )ابراهیم

 .219 -228(، 3)3 ،سی پیريشناروانسالمندان.  سراي و منزل ساکن

هاي ي تحصیلی بر اساس مهارتربینی سازگا(. پیش1390چاري، مسعود )حسین، و اردالن، الهام

 .1-32(، 17)6 ،شناسی تربیتیروانباورهاي خودکارآمدي.  ةارتباطی با واسط

(. رابطه 1396السادات )عمادالدین، زینب ، وزندي، حسنغرایاق ،آزادي، یداهلل ،اسالمی، محمدعلی

بدنی. تربیت ةبینی و خودکارآمدي با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشتبین خوش

 .111 -123 (،23)8 ،درمانی دانشگاه عالمه طباطباییفرهنگ مشاوره و روان

(. بررسی 1393پور، بهرام )صالح صدق ، وحیدري، محمود ،خداپناهی، محمدکریم ،اعرابیان، اقدس

 ،شناسیرواناي خودکارآمدي بر سالمت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. باوره ةرابط

8(4،) 371-360. 

 یآموزش سرزندگ یاثربخش سهی(. مقا1399محمود ) ی،جاجرم ، ونیحس ،انیمهد ،رضا آذریان،

 يهاپژوهش در نظام هینشر ی.لیتحص يو سازگار یلیتحص يبر معنا جانیه میو تنظ یلیتحص
 .483-494 ،نامه(هژی)و14 ،یآموزش

زاده، حسین خان ، وغالمعلى لواسانى، مسعود ،طاهر، محبوبه فحكیم جوادى، منصور ،برجیس، مریم

ه تال بى میزان نگرانى، امید و معناى زندگى در مادران کودکان مب(. مقایسه1392عباسعلى )

  .6-27(، 1)3، هاى یادگیرىناتوانى مجلة .اوتیسم، ناشنوایى و ناتوانى یادگیرى

 میانجی نقش با تحصیلی فرسودگی و معنوي سالمت بین رابطه (.1399) خاطره بهرامی امیري،

ارشد نامه کارشناسی پایان .رودبار شهر ششم پایه دختر آموزان-دانش اجتماعی حمایت
 .دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

پروین  ة. ترجمشناسی شخصیت: نظریه و پژوهشروان(. 1381) .جان، اولیور پی ، وپروین، الرنس ا

 تهران: نشر آییژ. ،کدیور و محمدجعفر جوادي

 و خودکارآمدي با خانواده ارتباطی الگوهاي ابعاد رابطه (.1389) الهام اردالن، و فاطمه، تجلی،

 .62-78، (53)13 ،روانشناسی ةمجل .تحصیلی سازگاري
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حمایت اجتماعی ة (. رابط1391نیک، اعظم )منصوري ، ولیث، حكیمه ،فر، محمدرضاتمنایی

 .31-39(، 28)1، شناسی اجتماعیروان آموزان.شده با خودکارآمدي در دانشادراك

(. نقش بخشش و سرسختی 1390زاده، شهناز )حسن ، وپور، عبداهللقاسم ،زاهدبابالن، عادل

(، 45)12، شناسی کاربرديدانش و پژوهش در روانمجلة بینی امید. شناختی در پیشروان

19-13. 

پیشرفت با سازگاري  ةودکارآمدي و انگیزبین خ ة(. رابط1392شعبانی، فرزانه ) ، وفر، امیدسلیمانی

شناسی مطالعات روان تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .83-104 (،17)10، تربیتی

. آموزانگرایی بر سازگاري دانشثیر هوش، خودکارآمدي و کمالأبررسی ت(. 1386سیرجانی، لیال )

 ، تهران.شگاه شهید بهشتی تهراندان ،کارشناسی ارشد ةنامپایان

(. بررسی نقش میانجی عزت نفس و 1392نژاد، فاطمه )مطهري ، وصمدي، سعید ،طوالبی، زینب

مطالعات بین سبک زندگی و سازگاري جوانان شهر مشهد.  ةخودکارآمدي در رابط
 .115-132، (9)3، شناسی جوانانجامعه

بینی تحصیلی و ساختار توانمندساز بیین نقش خوش(. ت1393حیدرزاده، سارا ) ، وعباسیان، حسین

(، 2)1 ،هاي رهبري و مدیریت آموزشیپژوهش ةلمجآموزان. در پیشرفت تحصیلی دانش

165-147. 

 ینیبخوش ،دیام نیب ة(. رابط1393) روزیف ،النیم یمروئ و ،فرزانه ،عیمن یلیكائیم ی،عل ،زادگانیسیع

 ،مدرسه یشناسروان. یدانشگاهشیپ ةوزان دورآمدانش یلیبا عملكرد تحص لیتحص يو معنا

3(2)، 152-137. 

براساس  انیمدل اضطراب کرونا در دانشجو نیتدو (.1399) نغمه ی،تراب و نه،یمت ي،ساناز، عباد ینیع

، (1)22 ،ابن سینا ةمجل شده.ادراك یاجتماع تیحما یانجی: نقش ميآورو تاب ینیبخوش

28-17. 

(. بررسی 1396فاطمه ) ،بیرانوندنقی ، وزهرا ،خلیلی گشنیگانی ،لیال ،امیریان ،الهعزت پور،قدم

 ،یگیري تربیتاندازهن. آموزابینی تحصیلی دانشخوش ةسنجی پرسشنامهاي روانویژگی
7(27)، 64-45. 

. شیراز: انتشارات تعلیم و تربیت آینده با توجه به اسناد باالدستی(. 1397ورز کندازي، احسان )کشت

 تخت جمشید.
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اي قش واسطه(. ن1399) محمدجعفر ،شكوهی ، ومجید ،برزگر ،احسان ،کندازي ورزکشت

، آموزش و ارزشیابی. عزت نفس با شادکامی ةخودکارآمدي و خودتنظیمی تحصیلی در رابط

13(51 ،)131-95. 

در  یلیتحص ینیبخوش يا(. نقش واسطه1399احمدرضا ) ،نژادیاوج و ،احسان ي،ورز کندازکشت

مطالعات آموزش و  با دانشگاه. انیدانشجو يشده و سازگارادراك يرآمدخودکا نیب ةرابط
 .85-109 ،(2)12 ،يریادگی

تهران:  .آموزاناختالالت یادگیري در دانش(. 1396و رئیسی، فروزان ) ،ورز کندازي، احسانکشت

 تایماز. انتشارات

 ةسرمای ة(. رابط1393شریفی، حسن پاشا ) ، وشهنی ییالق، منیجه ،حسیندوند، محمنورالدینمحبی 

هاي پیشرفت و عملكرد آوري و خودکارآمدي( با هدفبینی، تابشناختی )امید، خوشروان

 .61-79، (40)11، ریزي درسیپژوهش در برنامهتحصیلی دانشجویان سال اول. 

آموزان ن در دانشسالمت روا خودکارآمدي و ة(. رابط1386فوالدچنگ، محبوبه ) ، ونجفی، محمود

 .69-81(، 22)14، پژوهشی دانشور رفتار-علمی مةدوماهنادبیرستانی، 

 .25-45(، 2)3، راه تربیتگیري از اضطراب. بینی در پیش(. نقش خوش1385اهلل )نوري، نجیب

Amoon, H. (2008). The association between self-efficacy and self-related – abilities and 

college Students adjustment and academic performance. Research in Higher 

Education, 49(1), 62-79. 

Aunola, K., Stattin, H., & Nurmi, J. (2000). Parenting styles and Adolescents achievement 

strategies. Adolesscence, 23(2), 205-222. 

Bachem, R., & Casey, P. (2018). Adjustment disorder: A diagnosis whose time has come. 

Affective Disorders, 227, 243-253. 

Baker, R. W., & Siryk, B. (1986). Measuring Adjustment to College. Counseling 

Psychology, 33(1), 179-189. 

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior 

and Human Decision Processes, 50(2), 248-287. 

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

Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. Self-efficacy Beliefs of 

Adolescents, 5(1), 307-337. 

Banikhaled, M. (2010). Academic Adjustment and its Relationship with the General Self-

Efficacy of Students in the Faculty of Education at Al al-Bayt University, An-Najah 

University Journal of Humanities, 24(2), 413-432. 

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

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

Bender, A., & Ingram, R. (2018). Connecting attachment style to resilience: Contributions 

of self-care and self-efficacy. Personality and Individual Differences, 130, 18-20. 



   93     ...بینی تحصیلی و بر اساس خوش کارشناسی دانشگاه فرهنگیان فارس بینی سازگاری تحصیلی دانشجویانپیش

   

 

Bosze, J. p., Koteles, F., Komlosi, F., Boros, S., & Szabo, A. (2020). Positive life-event 

expectancies are associated with greater optimism, well-being and emotional 

intelligence, Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 24(2), 139-

152. 

Bouchard, L. C., Carver, C. S., Mens, M. G., Scheier, M. F. (2017). Optimism, health, and 

well-being. In D. S. Dunn (Ed), Positive psychology: Established and emerging 

issues (pp. 112-130). New York: Routledge. 

Carter, A., Breen, L., Yaruss, J. S., & Beilby, J. (2017). Self-efficacy and quality of life in 

adults who stutter. Fluency Disorders, 54, 14-23. 

Carver, C. S., Reynolds, S. L., & Scheier, M. F. (1994). The possible selves of Optimist 

and pessimist. Research in Personality, 28(2), 133-141. 

Chemers, M., Hu, L., Litze, F., & Garcia, B. (2001). Academic self-efficacy and First-

Years College student performance and adjustment. Educational Psychology, 

93(1), 55-64. 

Conard, M. A. (2006). Aptitude is not enough: How personality and behavior predict 

academic performance. Research in Personality, 40(3), 339-346. 

Cordeiro, S., & Lobo, C. C. (2016). Self-efficacy and academic adaptation: Contributions 

to promote psychological adjustment. Human Frontier Science Program Journal, 

10(1), 1-10. 

Deneia, M. T., Clarissa, R. B., Kennethm, T., Carrie, L. B., & Pattono, G. (2009). Self-

effcacy, motivation and academic adjustment among African American woman 

attending institutions of higher education. Negro Education, 78(2), 159-171. 

Dyson, R., & Renk, K. (2006). Freshmen Adaptation to University Life: Depressive 

Symptoms, Stress, and Coping. Clinical Psychology, 62(10), 1231-1244. 

Fang, W., Zhang, Y., Mei, J., Chai, X., & Fan, X. (2018). Relationships between optimism, 

educational environment, career adaptability and career motivation in nursing 

undergraduates: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 68, 33-39. 

Feltz, D. L., Short, S. E., & Sullivan, P. J. (2015). Effects of self-efficacy on physical 

activity enjoyment in college-aged women. International Journal of Behavioral 

Medicine, 14(2), 92-96. 

Fida, R., Laschinger, H. K. S., & Leiter, M. P. (2018). The protective role of self-efficacy 

against workplace incivility and burnout in nursing: A time-lagged study. Health 

Care Management Review, 43(1), 21-29. 

Girelli, L., Alivernini, F., Lucidi, F., Cozzolino, M., Savarese, G., Sibilio, M., & Salvatore, 

S. (2018). Autonomy supportive contexts, autonomous motivation, and self-

efficacy predict academic adjustment of first-year university students. In Frontiers 

in Education (Vol. 3, p. 95). Frontiers. 

Hirose, E. L., Wada, S., & Watanabe, H. (1999). Effectsof self-efficacy on adjustment to 

college. Japanese Psychological Research, 41(3), 163-172. 

Hurtado, S., Han, J. C., Saenz, V. B., Espinosa, L. L., Cabrera, N. L., & Cerna, O. S. 

(2007). Predicting transition and adjustment to college: biomedical and behavioral 

science aspirants and minority students first year of college, Research in Higher 

Education, 48(7): 841-887. 

Imbs, J., & Mejean, I. (2015). Elasticity optimism. American economic journal: 

macroeconomics, 7(3), 43-83. 



94                                                       1401 ، پاییز3، شمارة 11دورة ، آموزشگاهی مطالعات آموزشی و 
 

Karademas, C. E. (2007). Positive and negative aspects of well-being: Common and 

specific predictors. Personality and Individual Differences, 43(2), 277-287. 

Karademas, E. C. (2006). Self-ecacy, social support and well-being. The mediating role of 

optimism. Personality and Individual Differences, 40(6), 1281-1290. 

Kevin, L. R. (2009). Hope and optimism: latent structures and influences on grade 

expectancy and academic performance. Personality, 77(1), 231-260. 

Komarraju, M., & Nadler, D. (2013); Self-efficacy and academic achievement: Why do 

implicit beliefs, goals, and effort regulation matter. Learning and Individual 

Differences, 25(1), 67-72. 

Lefkowitz, E. T. (2003). Predicting adjustment to college: A model of personality, coping 

strategies, and college adjustment. Doctoral Dissertation, Columbia University. 

Lent, R. W., Taveira, M. C., Sheu, H. B., & Singley, D. (2009). Social cognitive predictors 

of academic adjustment and life satisfaction in Portuguese college students: A 

longitudinal analysis. Vocational Behavior, 74(2), 190-198. 

Lin, S. P. (2006). An exploration of Chinese international student social self-efficacy. 

Unpublished Ph.D. Thesis. Ohio State University. 

Liran, B. H., & Miller, P. (2017). The role of psychological capital in academic adjustment 

among university students. Happiness Studies, 8, 1-15. 

Mesurado, B., Vidal, E. M., & Mestre, A. L. (2018). Negative emotions and behaviour: 

The role of regulatory emotional self-efficacy. Adolescence, 64, 62-71. 

Millam, L. A., Cohen, G., Mueller, C., & Salles, A. (2018). The relationship between self-

efficacy and well-being among surgical residents. Surgical Education, 76(2), 321-

328. 

Multon, K. D., Brown, S. D., Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to 

academic outcomes: A meta-analytic investigation. Counseling Psychology, 38(1), 

30-38. 

Murhovozi, P. (2012). Social and Academic Adjustment of First-Year University 

Students. Social Sciences, 33(2), 251-259. 

Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. 

Psychopathology and Behavioral Assessment, 23(3), 145-149. 

Neuville, S., Frenay, M., Schmitz, J., Boudrenghien, G., Noel, B., & Wertz, V. (2007). 

Tinto's theoretical perspective and expectancy- value paradigm: A confrontation to 

explain freshmen’s academic achievement, Psychologica Belgica, 47(1), 31-50. 

Ozyilmaz, A., Erdogan, B., & Karaeminogullari, A. (2018). Trust in organization as a 

moderator of the relationship between self‐efficacy and workplace outcomes: A 

social cognitive theory-based examination. Occupational and Organizational 

Psychology, 91(1), 181-204. 

Pekrun, R. (2006). The control– value theory of achievement emotions: Assumptions 

corollaries, and implications for educational research and practice. Educational 

Psychology Review, 18(4), 315–341. 

Price, N., Morrison, N., & Arnold, S. (2010). Life out of the limelight: Understanding the 

non-sporting pursuits of elite athletes. The International Journal of Sport and 

Society, 1(3), 69-79. 

Rubin, A., & Babbie, E. A. (2009). Research Methods for Social Work. Thomson 

Brooks/Cole, Belmont, Calif: US. pp. 1-679. 



   95     ...بینی تحصیلی و بر اساس خوش کارشناسی دانشگاه فرهنگیان فارس بینی سازگاری تحصیلی دانشجویانپیش

   

 

Salaam, B., & Mounts, N. S. (2016). International note: Maternal warmth, behavioral 

control, and psychological control: Relations to adjustment of Ghanaian early 

adolescents. Adolescence, 49, 99-104. 

Sallem, H., Beaudry, A., & Croteau, A. M. (2011). Antecedents of computer self -efficacy: 

A study of personality traits and gender. Computer in Human Behavior, 27(5), 

1922-1936. 

Sanchez, M. M., Infante, R. E., & Troyano, R. Y. (2001). Personality and academic 

productivity in university students. Social Behavior and Personality: An 

International Journal, 29(3), 299-306. 

Sardegna, V. G., Lee, J., & Kusey, C. (2018). Self-efficacy, attitudes, and choice of 

strategies for English pronunciation learning. Language Learning, 68(1), 83-114. 

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping and health: Assessment and 

implication of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219-

243. 

Schiavo, M. L., Prinari, B., Saito, I., Shoji, K., & Benight, C. C. (2019). A dynamical 

systems approach to triadic reciprocal determinism of social cognitive theory. 

Mathematics and Computers in Simulation, 159, 18-38. 

Seligman, M. E. P., & Schulman, P. (1986). Explanatory style as a predictor of 

productivity and quitting among life insurance sale agents. Personality and Social 

Psychology, 50(4), 832-838. 

Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. 

2nd Edn., University of Chicago Press, Chicago. 

Toews, M. L., & Yazedian, A. (2010). College Adjustment among Freshmen: Predictors 

for White and Hispanic Males and Females, College Student Journal, 41(4), 891-

900. 

Tschannen-Moran, M., Bankole, R. A., Mitchell, R. M. & Moore, D. M., Jr. (2013). 

Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Educational 

Administration, 51(2), 150-175.  

Tuckwiller, B., & Dardick, W. R. (2018). Mindset, grit, optimism, pessimism and life 

satisfaction in university students with and without anxiety and/or depression. 

Interdisciplinary Studies, 6(2), 32-48. 

Vaez, M., & Laflamme, L. (2003). Health behaviors, Self-rated health, and quality of life: 

A study among first- year Swedish university students. American College Health, 

51(4), 156-162. 


