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 چکيده

خودکارآمدي و نااميدي از عوامل موثر بر کيفيت زندگي افراد است. پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين خودکارآمدي و نااميدي در  و هدف: زمينه
 دانش آموزان ابتدايي انجام گرديد. 

 ٨٩ان تربت حيدريه بود و جامعه آماري دانش آموزان دختر و پسر دبستان محتشمي شهرستبود.  مطالعه حاضر توصيفي و از نوع همبستگي ها:روش
 دانش آموز دختر و پسر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه خودکارآمدي شرر، مقياس نااميدي کازدين و

 انجام شد. ۲۰ نسخه SPSSاطالعات جمعيت شناختي بود. تحليل نتايج با نرم افزار 
بود.  بين خودکارآمدي و  ۶۹/۴±۰۱/۲، ۳۰/۶۷±۳۳/۹دکارآمدي و نااميدي شرکت کنندگان در پژوهش به ترتيب ميانگين و انحراف معيار خو نتايج:

از طرفي بين خودکارآمدي و نااميدي در دختران همبستگي معکوس و ). =۵۴۶/۰p= ،۱۳/۰- rنااميدي در پسران همبستگي معناداري وجود نداشت (
 ). =P= ،۴۸/۰- r ۰۰۶/۰معناداري بدست آمد (

هاي مناسب براساس نتايج احتماال با بهبود شرايط خودکارآمدي ميزان نااميدي در دانش آموزان کاهش مي يابد. اعمال روش گيري:نتيجه
  خودکارآمدي و غني سازي محيط آموزشي و پرورشي دانش آموزان دراين زمينه مفيد است. انجام مطالعات بيشتر در اين حوزه پيشنهاد مي گردد.

 خودکارآمدي، نااميدي، کودکان مات کليدي:کل
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  مقدمه
است که براي فهم خودکارآمدي يکي از ساختارهاي انگيزشي 

موفقيت فراگيران مطرح شده است و در سه دهه گذشته توجه 
اي از سوي پژوهشگران تعليم و تربيت به خود قابل مالحظه

مفهوم كارآمدي شخصي به وسيله ). ١اختصاص داده است (
مطرح شد و اين موضوع آن بخش از "خود" را توصيف  ١بندورا

و برآورد فرد از اثربخشي  طور مشخص با ارزيابي كند كه به  مي
آموزان از خودکارآمدي در دانش). ٢اعمال خود ارتباط دارد (

هاي پژوهشگران نشان اي برخوردار است و يافتهاهميت ويژه
آموزاني كه اثربخشي خود را در تعليم و تربيت باال  دانشدهد مي

كنند يا سطح بااليي از خودكارآمدي در تحصيل  ارزيابي مي
شان ثبات، تالش، انگيزش و  هاي تحصيلي در فعاليتدارند، 

  ).٣دهند ( عالقه دروني بيشتري از خود نشان مي
خودکارآمدي به عنوان عاملي موثر در کيفيت زندگي به ادراک 

آميز عملکرد ها در انجام موفقيتها و تواناييفرد از مهارت
انه و شايسته تاکيد دارد و بر درک از عملکرد و رفتارهاي سازگار

کنند تا به آن  انتخاب محيط و شرايطي که افراد تالش مي
اند که ). پژوهشگران نشان داده۴گذارد ( دست يابند اثر مي

اي دو طرفه با حاالت جسماني و عاطفي خودکارآمدي افراد رابط
طور کلي کيفيت زندگي آنها دارد. آنها بر اين باورند شخص و به

ان خودکارآمدي افراد، بايد به افزايش که براي تغيير و بهبود ميز
توان جسماني وکيفيت زندگي آنان توجه کرد و با کاهش سطح 

هاي فردي در هاي منفي عاطفي، سوء برداشتاسترس و گرايش
  ). ۵مورد سالمتي يا خود بيمار انگاري را اصالح نمود (

هاي منفي در زمينه هيجانات و عواطف نااميدي يکي از گرايش
است  آينده و دنيا خود، به نسبت منفي نگرش اميدياست. نا

 نظربه اما متفاوت است، مختلف افراد در نااميدي پيآمدهاي ).۶(
 باشد؛ دشوارتر مراتب به کودکان براي نااميدي تحمل رسدمي
 کودك ).۷دارند ( دورنما يک در خلق کمتري توانايي آنها زيرا

 خاص شرايط در وکند نمي تالش محيط با چالش براي نااميد
 دارد اندکي اشتياق نااميد شود. کودكمي اضطراب و ترس دچار

 رفتار افسردگي، اجتماعي، -شناختي نقايص حسي،از بي و
). از ۸برد (مي رنج اندك خودکنترلي و درماندگي پرخاشگرانه،
هاي هاي افراد نااميد اين است که در موقعيتديگر نشانه

  ).۹کنند (کل خود پيدا نمياسترس زا راه حلي براي مش

                                                             
1 - Bandura 

 به معنابخشي دهد شيوهنشان مي ٢مطالعات کورتني و همکاران
نااميدي  بر مؤثر عوامل از ناكارآمد حل مسأله مهارت و رويدادها
 و سوءرفتارها مانند كودكي رويدادهاي منفي معنابخشي است و

 در را افراد دروني) اسناد دروني (سبك عوامل به هاآن اسناد
هاي اسنايدر و همکاران ). يافته۱۰( دهدمي قرار نااميدي معرض

 آن که اين شرط به مراقب يک با رابطه دهد داشتننشان مي
 گيريشکل در اساسي نقشي تواندمي باشد با اعتماد توام رابطه

 و دو يا هر والدين از يکي تواندمي باشد. مراقب داشته اميدواري
 به دلبستگي که چند هر باشد؛ کودك خانواده اعضاي از يکي يا

 غيره و مدرسه مشاور مانند معلم، کودك زندگي مهم افراد ساير
 ). ۱۱( است موثر اميدواري ايجاد در نيز

در پژوهش ديگري اثربخشي قصه درماني گروهي را بر نااميدي 
و تنهايي کودکان دختر مراکز شبه خانواده مورد بررسي قرار 

و نتايج حاکي از اثربخشي اين درمان بر دو متغير مذکور گرفته 
 دبستاني كودكان ). همچنين در مطالعه ديگري اكثر۱۲باشد (مي

 شخصيت و قابل تغيير را موضوعاتي نااميدي و اميدواري ،
). در ۸دانستند (مي نااميدش همتاي از شادتر را داستان اميدوار

درماني شناختي  قصه داد نشان )۲۰۱۰(٣پراسكو پژوهش ديگري
  .)۱۳دهد (مي كاهش را حاد روانپريش بيماران نااميدي رفتاري

با توجه به اهميت خودکارآمدي و با در نظر گرفتن اين مطلب 
باشد، همچنين با توجه مي افسردگي اصلي مظاهر که نااميدي از

به اينکه تاکنون مطالعه زيادي در ارتباط با خودکارآمدي و 
آموزان انجام نشده است لذا پژوهش حاضر با دانشنااميدي در 

ي بين خودکارآمدي و نااميدي در دانش هدف بررسي رابطه
  آموزان پايه پنجم و ششم ابتدايي انجام شد.

  هاروش
پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه پژوهش 
حاضر کليه دانش آموزان دبستان دخترانه و پسرانه محتشمي 

بود. از جامعه  ٩٤-٩٥تربت حيدريه در سال تحصيلي  شهرستان
مورد نظر با کمک فرمول تعيين حجم نمونه براي مطالعات 

آموز دختر و پسر از بين دانش آموزان با دانش ٨٩همبستگي، 
اي انتخاب شدند. اين گيري تصادفي طبقهاستفاده از روش نمونه

حيدريه پژوهش پس از کسب مجوز از دانشگاه فرهنگيان تربت
و با هماهنگي اداره آموزش و پرورش اين شهرستان انجام شد. 

 معيارهاي ابزار سنجش پرسشنامه خودکارآمدي و نااميدي بود.
                                                             
2 - Courtney et al 
3 - Prasko 

 ۵۰صفحه 
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آموز، عدم ابتال به بيماري رواني و ورود به تحقيق رضايت دانش
عدم همکاري در مراحل تکميل معيارهاي خروج از مطالعه 

  باشد.پرسشنامه توسط دانش آموزان مي
کنندگان تکميل گرديد و با استفاده از ها توسط شرکتپرسشنامه
  تحليل گرديد.   ٢٠نسخه  SPSSنرم افزار 

پرسشنامه باورهاي  آموزان ازبراي سنجش خودکارآمدي دانش
 پرسشنامه ) استفاده شد. اين١٩٨٢(١همكاران و شرر خودکارآمد

تمام سواالت در . پرسشنامه خودکارآمدي است عبارت ١٧ داراي
=متوسط، ٣= کم،٢=خيلي کم،١اي ليکرت (با مقياس پنج نقطه

 اينمره حداکثر شود.گزاري مي= خيلي زياد) نمره٥= زياد و ٤
 حداقل و ۸۵نمره  آورد دست به مقياس اين از تواندمي فرد که

روايي پرسشنامه خودکارآمدي شرر و  ).۱۴است ( ۱۷نمره 
ضريب  ).۱۵(همکاران در مطالعات زيادي تاييد شده است 

 روش فراهاني به و گنجي پژوهش پايايي اين پرسشنامه در
ه حاضر روايي عدر مطال). ۱۶آمد ( دستهب ۸۱/۰کرونباخ  آلفاي

  دست آمد.هب ٨٠/٠پرسشنامه از طريق روايي محتوا و پايايي آن 
سنجش نااميدي در کودکان از مقياس نااميدي كازدين و براي 

سؤال  ۱۷) استفاده شد. اين پرسشنامه داراي ۱۹۸۳(٢همکاران
هاي بله است. مقياس نااميدي کودکان در تمام سواالت با پاسخ

شود. باالترين نمره در اين مقياس نمره گذاري مييا خير نمره
-ر كودك و پاييناست كه نشانگر باالترين حد نااميدي د ۱۷

ترين سطح نااميدي در ترين نمره صفر است، كه نشانگر پايين
  كودك است.

پايايي بازآزمايي مقياس نااميدي كودكان در نمونه كودكان دچار 
) گزارش شده =r ۵۷/۰هفته ( ۶هاي رواني در فاصله اختالل
) پايايي ۲۰۰۸). همچنين بر اساس يافته فرانسيز (۱۷است (

دي کودکان به روش همساني دروني و مقدار آلفاي مقياس ناامي
در پژوهش  ).۸بود ( ۹۷/۰نيمه کردن  به شيوه دو ۹۷/۰کرانباخ 

دست ه ب ۸۹/۰حاضر پايايي پرسشنامه به روش آلفاي کرانباخ 
و آمار  ۲۰ويرايش   SPSSها با کمک نرم افزار آمد. داده

 ن تحليل گرديد.وتوصيفي و ضريب همبستگي پيرس

  نتايج
نفر شرکت کننده در پژوهش، تعداد  ۸۹در اين مطالعه از ميان 

 ۴۵( ۴۰کنندگان دختر و تعداد درصد) درصد از شرکت ۵۵(۴۹

                                                             
1 - Sherer & et al 
2 - Kazdin  et al 

از شرکت کنندگان پسر بودند. ساير اطالعات فردي  درصد)
  ارائه شده است. ۱مشارکت کنندگان در جدول 

انحراف معيار نمره دست آمده ميانگين و ههاي ببر اساس يافته
خودکارآمدي و نااُميدي در دانش آموزان دختران به ترتيب 

بود. همچنين در گروه پسران  ۶۹/۴± ۰۱/۲و  ۳۳/۹±۳۰/۶۷
ميانگين و انحراف معيار نمره باورهاي خودکارآمد آنها و مقياس 

-هب ۳۲/۴±  ۸۳/۱و  ۲۳/۶۴± ۱۹/۸نااميدي کودکان به ترتيب 
دکارآمد و نااميدي رابطه معناداري دست آمد. بين باورهاي خو

بين مفاهيم خودکارآمد و ناآميدي  )، اماP=۵۵/۰وجود نداشت (
 -P= ،۴۸/۰ ۰۰۶/۰( دست آمدهرابطه معکوس و معناداري ب

r=(. 
  اطالعات جمعيت شناختي شرکت کنندگان -۱جدول

  فراواني(درصد)  هاگروه  هامتغير

  جنسيت
  )٥٥(٤٩  دختر

  )٤٥(٤٠  پسر

  تحصيليپايه 
  )٤٥(٤٠  پنجم
  )٥٥(٤٩  ششم

 
  توصيف متغيرهاي خودکارآمدي و نااميدي - ۲جدول 

 نااُميدي  خودکارآمدي  متغير

  ميانگين ±انحراف معيار  ميانگين ±انحراف معيار  

  ٦٩/٤±٠١/٢  ٣٠/٦٧±٣٣/٩  دختران
  ٣٢/٤±٨٣/١  ٢٣/٦٤±١٩/٨  پسران

  
   بحث

و نااميدي در  منظور بررسي رابطه خودکارآمدياين مطالعه به
حيدريه صورت گرفت. کودکان پسر و دختر شهرستان تربت

آموزان پسر نتايج نشان داد بين خودکارآمدي و نااميدي در دانش
-مقطع دبستان همبستگي معناداري وجود ندارد. پژوهشي که به

آموزان طور مستقيم به بررسي رابطه اين دو متغير در دانش
صادقلو و همکاران در يک مطالعه  ابتدايي بپردازد، يافت نشد.

موردي به بررسي رابطه بين باورهاي خودکارآمدي و اميد به 
آموزان مقطع متوسطه شهر آينده با پيشرفت تحصيلي دانش

راميان پرداختند. در اين مطالعه خودکارآمدي و اميد به زندگي 
بيني نمايند اما بين توانستند پيشرفت تحصيلي را پيش

به آينده با پيشرفت تحصيلي در دختران و  اميد خودکارآمدي و
). نتايج اين مطالعه از ۱۸پسران تفاوت معناداري وجود نداشت (
 جهاتي همسو با پژوهش حاضر است. 

 ۵۱صفحه 
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همچنين يافته مطالعه حاضر نشان داد بين خودکارآمدي و 
نااميدي دختران ابتدايي رابطه معکوس و معناداري وجود دارد. 

 خودكارآمدي بين رابطه عنوان با ر پژوهشي) د۱۳۸۰( كرامتي
رياضي  به درس نسبت آنها نگرش و آموزاندانش شده ادارك

-رابطه مستقيم و معناداري بين خودکارآمدي و نگرش دانش
). نتايج پژوهش ۱۹دست آورد (هآموزان به درس رياضي ب

) نشان داد که سطوح باالي اميد با ميانگين ۲۰۰۳اسنايدر (
لي و پيشرفت در مدرسه رابطه مثبت و معناداري باالي تحصي

) در بررسي رابطه اميد، عملکرد اجرايي ۲۰۰۷(١). سيرز۲۰دارد (
رفتاري با عملکرد تحصيلي دانش  -و توانايي هيجاني

درصد از اثرات نقص در  ۷۴ساله نشان داد که ۱۲تا ۱۰آموزان
-مي آموزان از ميزان اميدواري آنها تاثيرعملکرد تحصيلي دانش

  ). ۲۱پذيرد (
 هاي تاكمنتوان به يافتهدر تبيين نتيجه دوم پژوهش حاضر مي

) اشاره کرد. ۱۳۸۴؛ به نقل از مبيني کيشه، ۱۹۹۰(٢سكتون و
 تحصيلي، هايموقعيت در كه كردند مطرح خود پژوهش در آنها

 كه افرادي است. مفيد و ضروري بسيار قوي خودكارآمدي
 ساير با مقايسه در هستند، قوي خودكارآمدي باورهاي داراي
 را بااليي نمرات نوشتن به مربوط هايآزمون و در تكاليف افراد،
تواند كنند. بنابراين کسب موفقيت در درس ميمي كسب

آموزان کاهش داده يا به اميدواري منجر نااميدي را در دانش
  ).۲۲گردد (

با  اشخاصي كه داراي خودكارآمدي بااليي هستند؛ در مقايسه 
-تر است، بيشتر ميكساني كه ادراك خودكارآمدي آنها پايين
) و اين روند ۲۳دهند (كوشند و پشتكار بيشتري از خود نشان مي

تواند بر اميدواري آنها تاثير مثبتي داشته باشد و بنابراين مي
  دهد.نااميدي را در آنان کاهش مي

عنوان يک محدوديت حجم نمونه پايين در پژوهش حاضر به 
دست آمده از پژوهش ه هاي بشود. بر اساس يافتهتلقي مي

شود. از آنجايي كه شرايط و حاضر پيشنهاداتي نيز ارائه مي
هايي وجود دارد كه رفتارهاي تحصيلي دانش آموزان در موقعيت

ها به طور مستقيم از باورهاي آنها نسبت به خود و آن موقعيت
رسد بهتر است پذيرند، به نظر ميتاثير ميتوانايي بالقوه خود 

هاي آموزشي به ارائه راهكارهايي براي افزايش بخشي از برنامه

                                                             
1 - Sears 
2 - Tuchman & Sexton  

آموزان اختصاص و توسعه سطح باورهاي خودكارآمدي دانش
  يابد.

هاي دست يافتني آميز و هدففراهم نمودن تجارب موفقيت
اهداف آموزان و تنظيم اين موارد با متناسب با توانايي دانش

آموزشي از سوي مسئولين به منظور ارتقاء باورهاي خودكارآمدي 
در دانش آموزان با هدف افزايش خودکارآمدي و کاهش نااميدي 

شود. همچنين مواجهه نمودن دانش آموزان با نيز پيشنهاد مي
منظور توسعه رشد شناختي و باورهاي تكاليف چالش انگيز به

  تواند مفيد باشد.نيز مي آموزانخودكارآمدي در بين دانش
  گيرينتيجه

براساس نتايج احتماال با بهبود شرايط خودکارآمدي ميزان  
هاي  يابد. اعمال روشآموزان کاهش مينااميدي در دانش

سازي محيط آموزشي و پرورشي مناسب خودکارآمدي و غني
اين زمينه مفيد است. انجام مطالعات بيشتر در  آموزان دردانش

 گردد. پيشنهاد مي اين حوزه

  تشكر و قدرداني
در پايان از کليه کساني که در انجام پژوهش حاضر ما را ياري 
نمودند نهايت تشکر را داريم. از دانشگاه فرهنگيان شهرستان 
تربت حيدريه که در انجام پژوهش حاضر پژوهشگر را حمايت 
 نمودند کمال تشکر و قدرداني را داريم. از کليه پرسنل دبستان

  حيدريه صميمانه سپاسگزاريم.محتشمي شهرستان تربت
  

 ۵۲صفحه 



  ۹۶  تابستان۲ه شمارپنجم دوره                                                                                         طنين سالمت                          مجله
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Abstract 
Background & Aim: Self-efficacy and despair are factors that can directly affect the quality of 

life of individuals. This study aimed to determine the relationship between self-efficacy and 

despair in young individuals and was carried out on elementary students.  

Methods: This research is a descriptive and correlational study. The study sample consisted of 

both girl and boy students of Mohtashami Elementary School in the city of Torbat Heydariyeh. 

From the population, a total of 89 girls and boys were selected using the stratified random 

sampling method. In this study, the measuring tools were Scherer's self-efficacy questionnaire, 

the scale of despair of Kazdyn and demographic information. The accumulated data was 

processed using spss software, version 20.  

Results: The results showed there was no significant correlation between the efficacy and 

despair in boys (r=-0.13, sig=0.546). However, there was a significant inversed correlation 

between efficacy and despair in the girls; and the correlation coefficient (r=-0.48) and a 

significant amount (sig=0.006) was obtained.  

Conclusions: It can be concluded that an increase in self-efficacy of students could reduce 

despair. Suitable self-efficacy methods should be introduced and strengthened in classroom 

environments. More research needs to be done on this subject in the future. 

Keywords: self-efficacy, despair, children. 

 


