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مقدمه
در سال های اخیر رویکردی نوین در حوزه ی روان شناسی 
 (positive گسترش یافت که از آن با عنوان روان شناسی مثبت
(psychology یاد می شود. هدف روان شناسی مثبت این است 

که در روان شناسی تغییر به وجود آورد و از توجه صرف 
در  کیفیت ها  بهترین  ساختن  سوی  به  چیزها،  بدترین  به 
زندگی حرکت کند. بدین منظور، باید تحقق توانایی ها در 
صف مقدم درمان و پیشگیری از بیماری های روانی قرار داده 

چكيده
مقدمه: قدردانی به عنوان یکی از موضوعات مهم روان شناسی مثبت در سال های اخیر ذهن پژوهشگران را به خود 
مشغول ساخته است. قدردانی یک جهت گیری مثبت به زندگی است که در آن به چیزهای مثبت توجه می شود و نسبت 
به آن ها سپاس گزاری صورت می گیرد. هدف این پژوهش تبیین قدردانی بر اساس ویژگی های شخصیتی با واسطه گری 

خودکارآمدی تحصیلی بود.
روش ها: روش پژوهشی مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور 474 نفر )186 پسر و 
288 دختر( از دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر یزد در سال تحصیلی 97-96 به روش تصادفی خوشه ای انتخاب 
شدند و مقیاس چند مؤلفه ای قدردانی مورگان و همکاران )2017(، فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت خرمائی و 
فرمانی )1393( و پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی زاژاکووا و همکاران )2005( را تکمیل کردند. داده های پژوهش 

با بهره گیری از روش مدل یابی معادالت ساختاری در نرم افزار AMOS )نسخه ی 21( تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های پژوهش برازش مناسب دارد و از بین ابعاد شخصیتی 
به عنوان متغیر برون زاد توافق پذیری، برون گرایی و وظیفه گرایی به طور مستقیم و وظیفه گرایی، گشودگی به تجربه، 
برون گرایی و توافق پذیری به صورت غیرمستقیم با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی قادر به پیش بینی قدردانی شدند 

و در مجموع 45 درصد )R2= 0/45( از واریانس قدردانی از این طریق تبیین می شود.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه آن که ویژگی های شخصیتی توافق پذیری، وظیفه گرایی، برون گرایی و گشودگی به تجربه، 
دانش آموزان را در برخورد با مسائل تحصیلی خودکارآمدتر می کند. در چنین شرایطی دانش آموزان در مسیر قدردان تر 

شدن پیش می روند.
کلمات کلیدی: خودکارآمدی تحصیلی، دانش آموزان دوره متوسطه، قدردانی، صفات شخصیتی
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شود )1(، که از جمله ی این توانایی ها، می توان به قدردانی 
به  که  است  قدردانی سازه ای   .)2( اشاره کرد   (gratitude)

تازگی نظر روان شناسان را به خود جلب نموده و به عنوان 
صفت جوهری روان شناسی مثبت نگر قلمداد شده است )3(. 
واژه ی قدردانی به معنای سپاس، بزرگواری یا سپاسگزاری 
می باشد. همه ی مشتقات ریشه ی التین این واژه بر مهربانی، 
سخاوت، هدیه دادن و هدیه گرفتن داللت دارند )4(. قدردانی 
در روان شناسی یک حالت شناختی و عاطفی است. این حالت 
اغلب با این ادراک همراه است که فرد منفعتی دریافت کرده 
که سزاوار آن نبوده یا آن را به دست نیاورده است، بلکه این 
منفعت به دلیل نیات خوب فرد دیگری به او رسیده است )5(. 
 (Emmons & McCullough) در این زمینه، امونز و مک کولوف
در تبیین شناختی قدردانی، به این موضوع می پردازند که در 
وضعیت قدردانی، ما تالش هایی را که دیگران به دلیل رفاه و 
بهزیستی ما انجام می دهند، به یاد می آوریم. به عبارت دیگر، ما 
تصدیق می کنیم که گیرنده ی خیر و خوبی بوده ایم و فرد خیر 
آن نیکی را از روی قصد و به صورت عمدی برای ما انجام 
داده است. در اینجا جزء شناختی قدردانی مشخص می شود 
که عبارت است از ادراک ما از عمل فرد کمک کننده )خیر(، که 
اگر ما قصد فرد کمک کننده را انسانی و نوع دوستانه ارزشیابی 
کنیم و کمکی را که به ما کرده است ارزشمند بدانیم، در این 
صورت احساس می کنیم که باید قدردان وی باشیم. در غیر 

این صورت، احساس قدردانی در ما ایجاد نمی شود )6(.
قدردانی از متغیرهای گوناگون اثر می پذیرد، صفات شخصیتی 
(personality traits) یکی از این متغیرها است )7(. صفات 

شخصیتی، صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت 
دیگر چندان تغییر نمی کنند و می توانند پیش بینی کننده ی رفتار 
فرد در موقعیت های مختلف باشند )8(. ساختار شخصیت بر 
اساس مدل های مختلفی تبیین شده است. مدل پنج عامل بزرگ 
شخصیت (the big five factors of personality) از معتبرترین 
مدل های شخصیت محسوب می شود. در این مدل فرض بر 

آن است که شخصیت هر فرد از پنج عامل زیربنایی و فراگیر 
از: روان نژندگرایی  این عوامل عبارتند  تشکیل شده است. 
(neuroticism)، برون گرایی (extraversion)، گشودگی در 

و   (agreeableness) توافق پذیری   ،(openness) تجربه 
.)9( (conscientiousness) وظیفه گرایی

در مورد ارتباط صفات شخصیتی با قدردانی بیشتر پژوهش ها 
اثر پیش بینی کننده ی ویژگی های شخصیتی در قدردانی  به 
پرداخته اند. آقابابائی و فراهانی در بررسی ارتباط ویژگی های 
که  دادند  گزارش  دانشجویان  در  قدردانی  با  شخصیتی 
تجربه،  در  گشودگی  ولی  منفی  رابطه ی  روان نژندگرایی 
توافق پذیری و وظیفه گرایی رابطه ی مثبت با قدردانی دارند 
)10(. فرح بیجاری )11( در پژوهشی به این نتیجه رسید که 
روان نژندگرایی و گشودگی در تجربه به طور مثبت با قدردانی 
 (McCullough, مک کولوف، امونز و تسانگ .)رابطه دارد )11
با  (Emmons & Tsang در پژوهشی دریافتند که قدردانی 

روان نژندگرایی، همبستگی منفی و با توافق پذیری، برون گرایی، 
وظیفه گرایی و گشودگی در تجربه، همبستگی مثبت دارد )12(. 
وود و همکاران (Wood et al) در پژوهشی مشخص کردند که 
قدردانی همبستگی مثبت با برون گرایی، گشودگی در تجربه، 
توافق پذیری و وظیفه گرایی دارد و ارتباط منفی با روان نژندگرایی 
دارد )3(. ری و اکسترمرا (Rey & Extremera) در پژوهشی 
نتیجه گرفتند که روان نژندگرایی با قدردانی رابطه ی منفی دارد 
در حالی که برون گرایی، گشودگی در تجربه، توافق پذیری و 
وظیفه گرایی با قدردانی به طور مثبت مرتبط است )13(. ریکارت 
و همکاران (Reckart et al) یکی از پیشایندهای فردی که برای 
پیش بینی قدردانی استفاده کرده اند صفات شخصیتی است که 
در پژوهش خود تنها دو ویژگی روان نژندگرایی و برون گرایی 
را به عنوان پیش آیند قدردانی به کار برده اند )7(. از این رو با 
توجه به روند پژوهش های انجام شده در تبیین قدردانی، الزم 
است که به کارکردهای صفات شخصیتی در کنار دیگر متغیرها، 

جهت افزایش درصد تبیین قدردانی، توجه نمود.
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قدردانی  بر  که  تأثیری  و   (self-efficacy) خودکارآمدی 
می گذارند از دیگر متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش 
است. خودکارآمدی نیز یکی از مهم ترین مؤلفه های کسب 
موفقیت در سازش یافتگی است و در حیطه ی روان شناسی 
مثبت جای می گیرد )14(. خودکارآمدی باور افراد درباره ی 
توانایی هایشان است که سطوح مشخصی از عملکرد را مشخص 
می کند و بر اتفاقات مؤثر در زندگی تأثیر دارد )15(. زیمرمن 
(Zimmerman) )16( اشاره می کند که سازه ی خودکارآمدی، 

چند بعدی است. بر این اساس، محققان تأکید کرده اند که 
ارزیابی سازه ی خودکارآمدی، وابسته به بافت نتایج انجام شود. 
بنابراین، در موقعیت های تحصیلی، اندازه گیری خودکارآمدی 
بیشتری  اهمیت  از   (academic self-efficacy) تحصیلی 
برخوردار است )17(. خودکارآمدی تحصیلی به ادراک فرد 
در ارتباط با شایستگی و قابلیت یادگیری و عملکرد وی در 
انجام وظایف و تکالیف آموزشی اشاره دارد. اطمینان افراد به 
توانایی های آموزشی خود تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی 

آن ها است )18(.
لین (Lin) در پژوهش خود در مورد ارتباط عزت نفس با 
قدردانی در دانشجویان به این نتیجه رسید که عزت نفس با 
قدردانی رابطه ی مثبت دارد )19(. ژانگ، ژانگ، یانگ و لی 
(Zhang, Zhang, Yang & Li) در پژوهش بر روی رابطه ی 

عزت نفس با قدردانی نشان دادند که عزت نفس پیش بین مثبت 
 (Jiang, Chen & جیانگ، چن و وانگ .)قدردانی است )20
(Wang در پژوهشی به بررسی ارتباط قدردانی با عزت نفس 

در دانشجویان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین قدرانی 
و عزت نفس رابطه ی مثبت وجود دارد )21(.

نظر به روزآمد بودن حوزه ی روان شناسی مثبت به طور عام 
و حوزه ی تحقیقاتی قدردانی به صورت خاص، این پژوهش 
همگام با پژوهش های جدید مطرح در روان شناسی می باشد. 
قدردانی، شرط با هم بودن در جوامع پیشرفته ی امروزی است. 
امروزه قدردانی صرفًا نه به عنوان یک سازه ی اخالقی، بلکه 
به عنوان یکی از ویژگی های شخصیت سالم و حتی به عنوان 
یکی از عناصر روان شناسی مثبت مورد توجه قرار گرفته است. 
در حالی که در ایران، مطالعات اندکی به بررسی این سازه در 
ارتباط با مجموع متغیرهای روان شناختی پرداخته شده است. 
عالوه بر این، بررسی های محقق در داخل کشور حکایت از 
این دارد که شناسایی عوامل مؤثر بر قدردانی، تاکنون در گروه 
سنی نوجوان بررسی نشده است. از اینرو، این خأل احساس 

می شود که این سازه در گروه سنی نوجوان مطرح گردد.
زمینه ی حوزه های  در  پژوهش هایی  اخیراً  که  آن  با وجود 
روان شناسی مثبت در مدرسه و دانشگاه صورت گرفته است 
حوزه ی  توانمندساز  عوامل  بررسی  به  پژوهشی  کمتر  اما 
قدردانی و همچنین تبیین نقش متغیرهای میانجی در قالب 
یک مدل علی پرداخته اند )7، 20(. بنابراین پژوهش حاضر 
سعی در یافتن متغیرهای تأثیرگذار جهت ارتقای قدردانی 
دانش آموزان و همچنین عملیاتی کردن مدل مفهومی قدردانی 
دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین قدردانی بر 
اساس صفات شخصیتی با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی 

است )شکل 1(.

روشها
طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط 

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش حاضر

& Wang  در پژوهشي به بررسي ارتباط قدرداني با عزت نفس در دانشجويان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بين (

  ).21ي مثبت وجود دارد (قدراني و عزت نفس رابطه

اين  خاص، قدرداني به صورت ي تحقيقاتيحوزه و عام به طور مثبت  شناسي ي روانحوزه بودن روزآمد به نظر

ي پيشرفته جوامع در بودن با هم شرط باشد. قدرداني،شناسي ميروان در مطرح جديد هاي پژوهش با همگام پژوهش

 و  سالم شخصيت هاي ويژگي از يكي به عنوان  بلكه ي اخالقي،سازه يك نه به عنوان صرفاً قدرداني امروزه .است امروزي 

 به مطالعات اندكي ايران، در در حالي كه است. گرفته قرار توجه مورد مثبت شناسيروان عناصر از به عنوان يكي حتي

 در محقق هاي بررسي  اين، بر عالوه  .است شده پرداخته شناختيروان متغيرهاي  مجموع با ارتباط در سازه  اين بررسي

 است.  نشده بررسي نوجوان سني گروه در تاكنون قدرداني، مؤثر بر عوامل شناسايي كه دارد اين از حكايت كشور داخل

  گردد. مطرح نوجوان سني گروه در سازه اين كه شوداحساس مي خأل اين از اينرو،

شناسي مثبت در مدرسه و دانشگاه صورت گرفته  هاي رواني حوزههايي در زمينهبا وجود آن كه اخيراً پژوهش

همچنين تبيين نقش متغيرهاي ميانجي در قالب  ي قدرداني و  است اما كمتر پژوهشي به بررسي عوامل توانمندساز حوزه

). بنابراين پژوهش حاضر سعي در يافتن متغيرهاي تأثيرگذار جهت ارتقاي قدرداني 20و    7اند (يك مدل علي پرداخته

آموزان و همچنين عملياتي كردن مدل مفهومي قدرداني دارد. بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر تبيين قدرداني دانش

  ). 1گري خودكارآمدي تحصيلي است (شكل فات شخصيتي با واسطهبر اساس ص

  

  

  

  . مدل مفهومي پژوهش حاضر1شكل 

  ها روش

يابي معادالت  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي است كه در آن روابط بين متغيرهاي پژوهش با استفاده از مدل

ي شهر يزد  ي دوم متوسطهآموزان دورهي آماري اين پژوهش را تمامي دانشبررسي قرار گرفت. جامعهساختاري مورد  

ي آماري، بر اساس ديدگاه كالين مشغول به تحصيل بودند. از ميان جامعه  1396- 97تشكيل دادند كه در سال تحصيلي  

)Kline  اي  گيري تصادفي خوشهي نمونهنفر به شيوه  485)،  22كند (ها بيان ميبرابر تعداد گويه  5تا    3) كه تعداد نمونه را

هاي مختلف به تصادف پنج مدرسه و از هر مدرسه به  اي انتخاب شدند. بدين منظور ابتدا از بين دبيرستانچند مرحله

خودكارآمدي  شخصيتي صفات
 تحصيلي

 قدرداني
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بین متغیرهای پژوهش با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری 
مورد بررسی قرار گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش را تمامی 
دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر یزد تشکیل دادند 
که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. از 
میان جامعه ی آماری، بر اساس دیدگاه کالین (Kline) که تعداد 
نمونه را 3 تا 5 برابر تعداد گویه ها بیان می کند )22(، 485 
نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 
انتخاب شدند. بدین منظور ابتدا از بین دبیرستان های مختلف 
به تصادف پنج مدرسه و از هر مدرسه به تصادف سه کالس 
)یک کالس از هر پایه( انتخاب شدند و دانش آموزان حاضر 
در کالس های منتخب، مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را 
تشکیل دادند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار این پژوهش 

شامل سه پرسشنامه بود که عبارت اند از:
چند  مقیاس   .)23( قدردانی  مؤلفه ای  چند  مقیاس  الف( 
 (Morgan et al) مؤلفه ای قدردانی توسط مورگان و همکاران
به منظور سنجش قدردانی طراحی شده است و مشتمل بر 
29 گویه می باشد که به صورت مقیاس 5 گزینه ای لیکرت از 
1 )کاماًل مخالفم(، 2 )مخالفم(، 3 )نظری ندارم(، 4 )موافقم( 
و 5 )کاماًل موافقم( نمره گذاری می شود. این مقیاس دارای 
سه خرده مقیاس هیجانی )6 گویه(، نگرشی )10 گویه( و 
رفتاری )13 گویه( است. در این مقیاس، گویه های شماره ی 
7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 16 و 25 به صورت معکوس 
نمره گذاری می شوند. این مقیاس یک مقیاس خود گزارشی 
است که قدردانی را در گروه های سنی نوجوان تا بزرگسال 
)دامنه ی سنی 11 تا 75 سال( ارزیابی می کند. پاسخ های ارائه 
شده به گویه های مقیاس چند مؤلفه ای قدردانی نشانگر روایی 
و پایایی مطلوب در نمونه ی مورد نظر بوده است )23(. مورگان 
و همکاران پایایی خرده مقیاس های هیجانی، نگرشی و رفتاری 
را با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/87، 0/80 و 
0/84 به دست آورده اند )23(. در مطالعه ی مورگان و همکاران 
نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی با استفاده از چرخش ابلیمین نشان 

داد که مقیاس چند مؤلفه ای قدردانی از سه مؤلفه ی هیجان، 
نگرش و رفتار تشکیل شده است )23(. مورگان و همکاران 
در بررسی روایی سازه ی این مقیاس به این نتیجه رسیدند که 
مؤلفه های هیجان، نگرش و رفتار مقیاس چند مؤلفه ای قدردانی 
از همبستگی مثبت و معنی دار با پرسشنامه ی قدردانی )12( و 

مقیاس های بهزیستی برخوردار بوده است )23(.
از تحلیل عاملی  بررسی روایی،  در پژوهش حاضر جهت 
تأییدی استفاده شد نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از 
نرم افزار AMOS )نسخه ی 21( نشان داد که گویه های بعد 
هیجان قدردانی از افراد با 3 گویه )با بار عاملی 0/53 تا 0/78(، 
هیجان قدردانی از داشته ها با 4 گویه )با بار عاملی 0/47 تا 
0/63(، تآمالت قدردانانه با 4 گویه )با بار عاملی 0/46 تا 0/65( 
و قدردانی از دیگران با 8 گویه )با بار عاملی 0/38 تا 0/72( 
در جای مناسب خود بارگذاری شدند. نتایج شاخص های 
برازش مدل نشان داد که مدل دارای برازش مطلوب است و 
 PCLOSE و RMSEA ،IFI ،CFI ،GFI مقدار شاخص های
به ترتیب 0/94، 0/90، 0/94، 0/04 و 0/95 به دست آمدند. 
قدردانی،  مقیاس  نمرات  پایایی  بررسی  منظور  به  همچنین 
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر ضرائب برای 
عامل های هیجان قدردانی از افراد، هیجان قدردانی از داشته ها، 
تامالت قدردانانه، قدردانی از دیگران و قدردانی کل به ترتیب 

0/70، 0/64، 0/69، 0/78، و 0/84 به دست آمد.
ب( فرم کوتاه پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت )24(. 
این پرسشنامه توسط گلدبرگ (Goldberg) ساخته شده است 
)25( و خرمائی و فرمانی با انتخاب گویه هایی از آن، فرم 
کوتاه تری را از این پرسشنامه تهیه کردند )24(. نتایج تحلیل 
عاملی این محققان نشان دهنده ی استقالل پنج عامل بزرگ 
شخصیت )روان نژندگرایی، برون گرایی، گشودگی در تجربه، 
توافق پذیری و وظیفه گرایی( بود. این پرسشنامه شامل 21 گویه 
است. درجه بندی این ویژگی ها بر اساس مقیاس 5 درجه ای 
است که در مورد گویه های مثبت به انتخاب گزینه ی کاماًل 
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درست، نمره ی 5 و به انتخاب گزینه ی کاماًل نادرست، نمره ی 
1 تعلق می گیرد. گویه های منفی به صورت عکس نمره گذاری 
می شوند. خرمائی و فرمانی جهت بررسی پایایی فرم کوتاه 
پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت از روش آلفای کرونباخ 
استفاده کردند و ضرایب پایایی برای عامل های روان نژندگرایی، 
برون گرایی، گشودگی در تجربه، توافق پذیری و وظیفه گرایی به 
ترتیب 0/83، 0/72، 0/69، 0/83 و 0/81 به دست آوردند )24(.
در پژوهش حاضر برای تعیین روایی پرسشنامه ی پنج عامل 
بزرگ شخصیت از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی 
همراه با چرخش واریماکس استفاده شد و مقدار شاخص 
بارتلت  آزمون  خی  مقدار  و   0/67 نمونه گیری  کفایت 
14520/527 به دست آمد که در سطح P< 0001 معنی دار 
بود و پنج عامل در مجموع 46/80 درصد واریانس کل نمرات 
را تبیین کردند. نمودار اسکری وجود حداکثر پنج عامل را 
به عنوان مؤلفه های پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت 
آشکار نمود. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ی 
پنج عامل بزرگ شخصیت، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد 
که مقادیر ضرائب برای عامل های برون گرایی، توافق پذیری، 
وظیفه گرایی، روان نژندگرایی و گشودگی به تجربه به ترتیب 

0/53، 0/70، 0/59، 0/52 و 0/50به دست آمد.
زاژاکووا   .)17( تحصیلی  خودکارآمدی  پرسشنامه ی  ج( 
و همکاران (Zajacova et al) نسخه ی جدید پرسشنامه ی 
پرسشنامه ی  از  الگوگیری  با  را  تحصیلی  خودکارآمدی 
پرسشنامه،  این  در  دادند )17(.  توسعه  کالج  خودکارآمدی 
مفهوم خودکارآمدی تحصیلی از طریق 27 تکلیف مربوط به 
اندازه گیری می شود. در پرسشنامه ی خودکارآمدی  مدرسه 
تحصیلی، از شرکت کنندگان خواسته می شود تا میزان اطمینان 
خود را در انجام موفقیت آمیز هر یک از 27 تکلیف مربوط به 
مدرسه بر اساس یک مقیاس 10 درجه ای لیکرت از »کاماًل 
نامطمئن« )نمره ی یک( تا »کاماًل مطمئن« )نمره ی ده( تعیین 
کنند. در پژوهش شکری و همکاران نتایج تحلیل مؤلفه های 

اصلی با استفاده از چرخش ابلیمین نشان داد که پرسشنامه ی 
خودکارآمدی تحصیلی از چهار عامل اطمینان به توانایی خود 
در انجام موفقیت آمیز تکالیف در کالس، اطمینان به توانایی 
خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف در بیرون از کالس، اطمینان 
به توانایی خود در تعامل با دیگران در مدرسه و اطمینان به 
توانایی خود در مدیریت موفقیت آمیز کار، خانواده و مدرسه 
تشکیل شده است )26(. در پژوهش شکری و همکاران ضرایب 
همسانی درونی عامل کلی خودکارآمدی تحصیلی و خرده 
انجام موفقیت آمیز  توانایی خود در  به  اطمینان  مقیاس های 
تکالیف در کالس، اطمینان به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز 
تکالیف در بیرون از کالس، اطمینان به توانایی خود در تعامل 
با دیگران در مدرسه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت 
موفقیت آمیز کار، خانواده و مدرسه به ترتیب برابر با 0/94، 

0/88، 0/85، 0/83 و 0/72 به دست آمد )26(.
در این پژوهش برای ارزیابی روایی، از تحلیل عاملی تأییدی 
استفاده شد نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار 
AMOS )نسخه ی 21( نشان داد که گویه های بعد اطمینان به 

توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف در بیرون از کالس 
با 8 گویه )با بار عاملی 0/36 تا 0/60(، اطمینان به توانایی 
خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف در کالس با 9 گویه )با 
بار عاملی 0/45 تا 0/63(، اطمینان به توانایی خود در مدیریت 
موفقیت آمیز کار، خانواده و مدرسه با 3 گویه )با بار عاملی 
0/41 تا 0/80( و اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران 
در مدرسه با 6 گویه )با بار عاملی 0/38 تا 0/69( بارگذاری 
شدند. سؤال 12 از بعد اطمینان به توانایی خود در مدیریت 
موفقیت آمیز کار، خانواده و مدرسه به دلیل داشتن بار عاملی 
پایین حذف شده است. نتایج شاخص های برازش مدل نشان 
داد که مدل دارای برازش مطلوب است و مقدار شاخص های 
RMSEA ،NFI ،CFI ،GFI و PCLOSE به ترتیب 0/90، 0/91، 

0/91، 0/06 و 0/05 به دست آمدند. همچنین به منظور بررسی 
پایایی پرسشنامه ی استرس تحصیلی، ضریب آلفای کرونباخ 
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محاسبه شد که مقادیر ضرائب برای عامل های خودکارآمدی 
درون کالسی، خودکارآمدی برون کالسی، خودکارآمدی در 
مدیریت امور، خودکارآمدی در تعامل و خودکارآمدی کل به 
ترتیب 0/82، 0/79، 0/62، 0/79 و 0/92 به دست آمد.. پس 
از جمع آوری پرسشنامه ها، ابتدا با استفاده از روش های آمار 
توصیفی و به کمک نرم افزار SPSS )نسخه ی 21(، به بررسی 
شاخص های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( مربوط به هر 
یک از متغیرهای پژوهش پرداخته شد. سپس جهت تحلیل 
و بررسی استنباطی داده ها و تعیین ضرایب مسیر در مدل 
پیشنهادی پژوهش حاضر از روش مدل یابی معادالت ساختاری 
در نرم افزار AMOS )نسخه ی 21( استفاده شد. شرکت در این 
طرح به صورت داوطلبانه بود و دقت الزم در زمینه ی محرمانه 
بودن اطالعات پرسشنامه های تکمیل شده توسط افراد اعمال 
شد به این منظور اطالعات مربوط به این افراد بدون نام و تنها 

با کد شناساننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
186 نفر )39/24 درصد( از کل آزمودنی ها پسر و 288 نفر 
)60/76 درصد( دختر بودند. از این تعداد 203 نفر )42/83 
درصد( در پایه ی دهم، 171 نفر )36/07 درصد( در پایه ی 
یازدهم و 100 نفر )21/10 درصد( در پایه ی پیش دانشگاهی 
مشغول به تحصیل بودند. در مطالعه ی حاضر 11 پرسشنامه 
)2/26 درصد( به جهت تکمیل ناقص و یا پرت بودن داده ها 
حذف شد. لذا در تحلیل نهایی در مجموع 474 دانش آموز 
از  قبل  دادند.  تشکیل  را  پژوهش  این  کنندگان  مشارکت 
تحلیل داده ها و برای اطمینان از این که داده های این پژوهش 
مفروضه های زیربنایی مدل یابی ساختاری را برآورد می کنند 
داده های  شامل  ساختاری  معادالت  اصلی  مفروضه ی  چند 
گمشده، نرمال بودن و هم خطی چندگانه مورد بررسی قرار 
گرفتند. جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از کجی و کشیدگی 
متغیرها استفاده گردید و به این ترتیب متغیرهای پژوهش 

همگی دارای قدرمطلق ضریب کجی کوچک تر از 3 و قدرمطلق 
ضریب کشیدگی کوچکتر از 10 بودند و لذا فرض نرمال بودن 
داده ها مشاهده شد )27(. همچنین هم خطی چندگانه متغیرهای 
پیش بین با استفاده از آماره تحمل و عامل تورم واریانس مورد 
بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار آماره تحمل بین 
0/33 تا 0/88 و مقدار عامل تورم واریانس بین 1/13 تا 2/99 
بود که نشان دهنده عدم وجود هم خطی چندگانه متغیرهاست. 

جدول 1 میانگین و انحراف معیار متغیرها را نشان می دهد.
در جدول 2 ضرائب همبستگی پیرسون )مرتبه ی صفر( بین 
متغیرهای پژوهش به صورت ماتریس همبستگی آورده شده 

است.
با  نتایج جدول 2 نشان می دهد، توافق پذیری  همانطور که 
مؤلفه های خودکارآمدی درون کالسی، خودکارآمدی برون 
کالسی و خودکارآمدی در تعامل همبستگی مثبت و معنی داری 
نشان داد. وظیفه گرایی نیز با مؤلفه های خودکارآمدی همبستگی 
مثبت و معنی داری نشان داد. گشودگی به تجربه با مؤلفه های 
خودکارآمدی تحصیلی همبستگی منفی و معنی داری نشان 
با مؤلفه های خودکارآمدی تحصیلی  داد و روان نژندگرایی 

 انحراف معیار  میانگین  متغیر 
 گرایی برون 

 گراییوظیفه
 نژندگرایی روان 

 گشودگی به تجربه 
 پذیری توافق

 خودکارآمدی درون کالسی 
 خودکارآمدی برون کالسی 

 خودکارآمدی در تعامل 
 خودکارآمدی در مدیریت امور

 هیجان قدردانی از افراد 
 ها هیجان قدردانی از داشته

 تامالت قدرانانه 
 رانقدردانی از دیگ

37/16 
45/13 
18/9 
06/10 
04/16 
12/43 
47/45 
94/41 
33/31 
04/12 
67/16 
15/15 
17/31 

27/3 
04/3 
53/2 
41/2 
83/2 
72/9 
47/8 
20/12 
24/6 
10/2 
44/2 
66/2 
73/5 

 

جدول 1- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
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به جز مؤلفه ی خودکارآمدی درون کالسی همبستگی منفی 
و معنی داری داشت. برون گرایی نیز با مؤلفه ی خودکارآمدی 

درون کالسی همبستگی منفی و معنی داری نشان داد.
پس از اجرای روش آماری مدل یابی معادالت ساختاری، مدل 
 ،IFI ،X2/df تجربی پژوهش به دست آمد. مقدار شاخص های
GFI ،CFI و RMSEA به ترتیب 3/41، 0/93، 0/97، 0/95 

و 0/07 به دست آمدند. بنابراین الگوی پیشنهادی با توجه به 
شاخص های برازندگی از برازش مطلوبی برخوردار است.

پس از بررسی شاخص های برازندگی ضرائب مسیر مستقیم 
متغیرهای موجود در مدل بررسی شد که در جدول 3 قابل 

مشاهده است.
توافق پذیری  بعد  که  است  آن  از  حاکی   3 جدول  نتایج 
 ،)β=0/12  ،P=0/01( برون گرایی   ،)β=0/58  ،P=0/0001(

وظیفه گرایی )β=0/12 ،P=0/008( و خودکارآمدی تحصیلی 
معنی دار  و  مثبت  کننده ی  پیش بینی   )β=0/13  ،P=0/009(
 ،)β=0/11 ،P=0/02( قدردانی هستند. همچنین توافق پذیری
وظیفه گرایی  و   )β=0/19  ،P=0/001( تجربه  به  گشودگی 
معنی دار  و  مثبت  کننده  پیش بینی   )β=0/14  ،P=0/003(
 ،P=0/03( برون گرایی  و  هستند  تحصیلی  خودکارآمدی 
β=-0/10( پیش بینی کننده ی منفی و معنی دار خودکارآمدی 

تحصیلی است.
پس از بررسی مسیرهای مستقیم و اثرات مستقیم، برای برآورد 
و تعیین معناداری مسیرهای غیرمستقیم از دستور بوت استراپ 
در نرم افزار AMOS استفاده شد که نتایج آن در جدول 4 

مشاهده می شود.
 ،P=0/38( تجربه  به  که گشودگی  می دهد  نشان   4 جدول 

 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر 
             1      گرایی. برون 1
               1    13/0** پذیری . توافق 2
           1    16/0** -01/0 گرایی . وظیفه3
            1       -21/0** 03/0 02/0 نژندگراییروان  .4
         1    -16/0** 14/0** 10/0* 03/0 . گشودگی به تجربه 5
 خودکارآمدی درون . 6

 کالسی
**13/0- *10/0 **14/0 05/0- **16/0    1        

 . خودکارآمدی برون7
 کالسی

08/0- **14/0 **18/0 *11/0- **19/0 **72/0    1       

 . خودکارآمدی در8
 مدیریت امور 

08/0- 02/0 **16/0 **18/0- *10/0 **68/0 **66/0    1      

 ی در. خودکارآمد 9
 تعامل 

06/0 **15/0 *10/0 *10/0- **24/0 **61/0 **70/0 **54/0    1     

 . هیجان قدردانی10
 از افراد 

**18/0 **30/0 06/0 05/0- 08/0 05/0 07/0 03/0 *10/0    1    

 . هیجان قدردانی11
 ها از داشته

**15/0 **32/0 **18/0 *11/0- *11/0 **12/0 **51/0 **16/0 08/0 **46/0    1   

  1    40/0** 17/0** 09/0 16/0** 14/0** 16/0** 07/0 -12/0 11/0* 32/0** -02/0 . تامالت قدردانانه 12
 1 37/0** 44/0** 33/0** 12/0* 10/0* 13/0** 12/0* 16/0** 02/0 11/0* 51/0** 14/0** قدردانی از دیگران .13

جدول 2- ماتریس همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهش

**P≤ 0/01  *P≤ 0/05
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β=0/02(، وظیفه گرایی )β=0/02 ،P=0/008( و توافق پذیری 
و  غیرمستقیم  و  مثبت  صورت  به   )β=0/01  ،P=0/005(
برون گرایی )β=-0/01 ،P=0/01( به صورت منفی و غیرمستقیم 

قدردانی را پیش بینی می کنند.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش، اثرات مستقیم، 

غیرمستقیم و کل بدست آمده برای متغیرهای پژوهش در 
جدول 5 ارائه شده است.

در مجموع با توجه به نتایج تحلیل ها و بررسی اثرات مستقیم 
و غیرمستقیم متغیرهای موجود در مدل می توان بیان کرد که 
ویژگی های شخصیت وظیفه گرایی، برون گرایی و توافق پذیری 

 t Pمقدار  خطای استاندارد  مقدار استاندارد مقدار برآورد  روابط متغیرها در مدل

 دردانیق 

 0001/0 07/11 06/0 58/0 63/0 پذیری توافق
 01/0 56/2 04/0 12/0 11/0 گرایی برون 

 008/0 64/2 04/0 12/0 12/0 گراییوظیفه
 009/0 60/2 01/0 13/0 03/0 خودکارآمدی تحصیلی 

 حصیلی برخودکارآمدی ت

 02/0 32/2 21/0 11/0 50/0 پذیری توافق
 001/0 93/3 25/0 19/0 98/0 گشودگی به تجربه 

 003/0 01/3 20/0 14/0 -60/0 گراییوظیفه
 03/0 -08/2 18/0 -10/0 -38/0 گرایی برون 

 

جدول 3- ضرائب رگرسیون مسیرهای مستقیم موجود در مدل

 

 داری سطح معنی  حد باال حد پایین  مقدار  مسیر غیرمستقیم 
 008/0 03/0 006/0 02/0 خودکارآمدی تحصیلی گریگرایی به قدردانی با واسطه وظیفه

 003/0 05/0 01/0 02/0 گری خودکارآمدی تحصیلی گشودگی به تجربه به قدردانی با واسطه
 01/0 -003/0 -03/0 -01/0 خودکارآمدی تحصیلی  گری گرایی به قدردانی با واسطه برون 
 005/0 04/0 005/0 01/0 گری خودکارآمدی تحصیلیپذیری به قدردانی با واسطه توافق

جدول 4- برآورد مسیرهای غیرمستقیم مدل با استفاده از بوت استراپ

 اثر کل  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  متغیر  مسیر 

 بر خودکارمدی تحصیلی 

 19/0** - 19/0** گشودگی به تجربه 
 11/0** - 11/0** پذیری توافق
 14/0** - 14/0** گراییوظیفه
 -10/0** - -10/0** گرایی برون 

 قدردانی

 14/0** 02/0** 12/0** گراییوظیفه
 11/0** -01/0** 12/0** گرایی برون 

 02/0** 02/0** - ربه گشودگی به تج
 59/0** 01/0** 58/0** پذیری توافق

 13/0** - 13/0** خودکارآمدی تحصیلی 
 

جدول 5- اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش

**P<  0/01
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به طور مستقیم و غیرمستقیم و گشودگی به تجربه به طور 
غیرمستقیم از طریق متغیر واسطه ای )خودکارآمدی تحصیلی( 
قادر به پیش بینی قدردانی هستند و در مجموع 45 درصد 
)R2= 0/45( از واریانس قدردانی از این طریق تبیین می شود. 
این در حالی است که واریانس تبیین شده ی خودکارآمدی 
تحصیلی برابر با 10 درصد )R2= 0/10( در این مدل بدست 
آمد. در شکل 2 مدل نهایی پژوهش با عنوان تبیین قدردانی 
بر اساس ویژگی های شخصیتی با واسطه گری خودکارآمدی 
تحصیلی ترسیم شده است که در آن اثرات مستقیم پنج عامل 
میزان  با  بزرگ شخصیت و خودکارآمدی تحصیلی همراه 
واریانس تبیین شده، واریانس خطا و سطوح معنی داری آن ها 

قابل مشاهده است.

بحثونتیجهگیری
هدف این پژوهش تعیین روابط بین صفات شخصیتی و قدردانی 
با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی در قالب یک مدل و با 
استفاده از روش مدل معادالت ساختاری بود. نتایج تحلیل 

مسیر نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های پژوهش برازش 
مناسب دارد و از بین ابعاد شخصیتی به عنوان متغیر برون زاد 
مستقیم،  طور  به  وظیفه گرایی  و  برون گرایی  توافق پذیری، 
وظیفه گرایی، گشودگی به تجربه، برون گرایی و توفق پذیری 
به صورت غیرمستقیم با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی 

قادر به پیش بینی قدردانی شدند.
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که توافق پذیری، برون گرایی 
و وظیفه گرایی اثر مستقیم مثبت بر قدردانی دارند. این یافته با 
یافته های آقابابائی و فراهانی )1390(، مک کولوف و همکاران 
)2002(، وود و همکاران )2009( و ری و اکسترمرا )2014( 
همسو است. در پژوهش وود و همکاران )2009( نتایج نشان 
داد که ویژگی توافق پذیری همبستگی مثبت با قدردانی دارد 
)3(. همچنین نتایج پژوهش ری و اکسترمرا )2014( نشان داد 
که توافق پذیری به طور مثبت با قدردانی مرتبط است )13(. 
مطالعات قبلی )10، 11، 12، 3 و 13( همسو است. در تبیین 
این یافته می توان گفت که افرادی که در توافق پذیری نمره ی 
باالیی کسب می کنند به درست کاری و خوش نیتی دیگران 

شکل 2- مدل نهایی پژوهش. Kc: خودکارآمدی درون کالسی، kb: خودکارآمدی برون کالسی، km: خودکارآمدی در مدیریت امور، kt: خودکارآمدی در تعامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:  kt: خودكارآمدي در مديريت امور،  km: خودكارآمدي برون كالسي،  kb: خودكارآمدي درون كالسي، Kc. مدل نهايي پژوهش. 2شكل 

  خودكارآمدي در تعامل

  گيري بحث و نتيجه

گري خودكارآمدي تحصيلي در قالب يك تعيين روابط بين صفات شخصيتي و قدرداني با واسطههدف اين پژوهش  

هاي مدل و با استفاده از روش مدل معادالت ساختاري بود. نتايج تحليل مسير نشان داد كه مدل پيشنهادي با داده

گرايي به گرايي و وظيفهپذيري، برونقزاد توافپژوهش برازش مناسب دارد و از بين ابعاد شخصيتي به عنوان متغير برون

وظيفه مستقيم،  برونطور  تجربه،  به  گشودگي  توفقگرايي،  و  واسطهگرايي  با  غيرمستقيم  صورت  به  گري پذيري 

  بيني قدرداني شدند. خودكارآمدي تحصيلي قادر به پيش

ر مستقيم مثبت بر قدرداني دارند.  گرايي اثگرايي و وظيفهپذيري، برونهاي پژوهش حاضر نشان داد كه توافقيافته

) و ري و  2009)، وود و همكاران (2002)، مك كولوف و همكاران (1390هاي آقابابائي و فراهاني (اين يافته با يافته

پذيري همبستگي  ) نتايج نشان داد كه ويژگي توافق2009) همسو است. در پژوهش وود و همكاران (2014اكسترمرا (

پذيري به طور مثبت با  ) نشان داد كه توافق2014). همچنين نتايج پژوهش ري و اكسترمرا (3رد (مثبت با قدرداني دا

توان گفت كه ) همسو است. در تبيين اين يافته مي13و    3،  12،  11،  10). مطالعات قبلي (13قدرداني مرتبط است (

**14/0 

 قدرداني
 

kc 

 خودكارآمدي
 تحصيلي

گشودگي به 
 تجربه

 گراييبرون

 گراييوظيفه

 پذيريتوافق

 افراد

داشته 

 تامالت

 ديگران

**13/0 

**81/
**77

**73

**61

**54

**49

**45/02R **10/02R

**18/0 **35

**71/0 

**76/0 

**63/0

**46/0 

kb km kt 

**47/0 **41/0 

**90/ **73/

**10/0- 

**19/

**12/0 
**58/0 

**11/

**12/0 
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تمایل دارند، توجه زیادی به دیگران دارند و میل مساعدت در 
آن ها زیاد است، با دیگران همنوایی می کنند، به دیگران احترام 
می گذارند و نسبت به دیگران حساسیت نشان می دهند )9(. 
بنابراین دور از انتظار نیست که افراد توافق پذیر در مقابل لطف 
دیگران قدرانی بیشتری نشان دهند. یافته های پژوهش ریکارت 
و همکاران )2017( نشان داد که برون گرایی از پیشایندهای 
مثبت قدردانی در نوجوانان است )7(. در تبیین یافته ی رابطه ی 
برون گرایی با قدردانی می توان گفت که برون گراها از تعامالت 
بین فردی باالتر برخوردارند که در طی آن ها لطف و کمک های 
بیشتری را از سوی دیگران دریافت می کنند که این باعث می شود 
قدردانی بیشتری را صورت دهند تا افرادی که روان نژندگرایی 

باالیی دارند )28(.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توافق پذیری، گشودگی به 
تجربه و وظیفه گرایی اثر مستقیم مثبت و همچنین برون گرایی 
اثر مستقیم منفی بر خودکارآمدی تحصیلی دارند. این یافته 
با نتایج مطالعات سرانچه و همکاران )1393(، فتحی، حاجی 
یخچالی و مروتی )1393(، جاج، جکسون، شاو، اسکات و 
 ،)2007( (Judge, Jackson, Shaw, Scott & Rich) ریچ
 (Djigic, Stojiljkovic & دیجیک، استوجیلکویک و داسکویک
(Doskovic )2014( و دی بالس، گراسی، کارناقی، فررانت و 

 (Di Blas, Grassi, Carnaghi, Ferrante & Calarco) کاالرکو
)2017( مطابقت داشت. فتحی و همکاران )1393( در پژوهش 
خود در دانش آموزان دختر دبیرستانی به این نتیجه رسیدند 
که ویژگی های شخصیتی توافق پذیری، گشودگی به تجربه و 
وظیفه گرایی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه ی مثبت دارند 
)30(. گذشته )29، 30، 31، 32، 33 و 34( همسو است. در 
مورد ارتباط توافق پذیری و خودکارآمدی تحصیلی می توان 
فردی  بین  رفتارهای  کیفیت  توافق پذیری  اساس  که  گفت 
است )35(، یعنی افراد توافق پذیر دارای حس فداکاری و از 
خودگذشتگی هستند و اغلب در کارهای گروهی همکاری 
باالیی دارند و به دور از هر گونه بدبینی، به سادگی به دیگر 

افراد اعتماد می کنند. بنابراین، دانش آموزی که از این ویژگی ها 
برخوردار است از طرف دیگران مورد حمایت قرار می گیرد 
و تصور مثبت نسبت به توانایی های خود پیدا می کند و در 
نتیجه باورهای خودکارآمدی تحصیلی فرد در سطح باالیی 
خواهد بود. نتایج این پژوهش با یافته ی دی بالس و همکاران 
)2017( که دریافتند گشودگی در تجربه با خودکارآمدی در 
جوانان رابطه ی مثبت دارد )34( همسو است. افرادی که دارای 
ویژگی باز بودن به تجربه هستند، از کار روی مسائل جدید 
ابراز خوشحالی و عالقه کرده و آن را به عنوان یک تجربه ی 
لذت بخش تصور می کنند )9(. به همین علت این افراد احساس 
می کنند که می توانند از پس تکالیف تحصیلی برآیند و به یک 
خودکارآمدی در طول دوران تحصیل دست می یابند )29(. 
افرادی که دارای ویژگی باز بودن به تجربه هستند، از کار روی 
مسائل جدید ابراز خوشحالی و عالقه کرده و آن را به عنوان 
یک تجربه ی لذت بخش تصور می کنند )9(. به همین علت این 
افراد احساس می کنند که می توانند از پس تکالیف تحصیلی 
برآیند و به یک خودکارآمدی در طول دوران تحصیل دست 
می یابند )29(. نتایج پژوهش دیجیک و همکاران )2014( نشان 
داد که ویژگی های وظیفه گرایی و گشودگی در تجربه مهم ترین 
پیش بینی کننده های خودکارآمدی در معلمان هستند )32(. در 
تبیین ارتباط ویژگی شخصیتی وظیفه گرایی با خودکارآمدی 
تحصیلی می توان گفت که افراد وظیفه گرا دارای صفاتی مانند 
اراده ی قوی، برنامه ریزی در کارها، گرایش به موفقیت، نظم و 
انضباط و مهم تر از همه احساس شایستگی و کفایت در انجام 
کارها هستند )9(. بنابراین دانش آموزان وظیفه گرا به علت 
داشتن ویژگی های ذکر شده در انجام تکالیف و آزمون های 
تحصیلی به موفقیت بیشتری دست پیدا می کنند و در نتیجه با 
افزایش موفقیت، احساس خودکارآمدی در انجام فعالیت های 

تحصیلی با گذشت زمان در آن ها افزایش پیدا می کند.
همچنین نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که خودکارآمدی 
تحصیلی پیش بینی کننده ی مثبت و معنی دار قدردانی است. 
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این یافته با یافته های لین )2015(، ژانگ و همکاران )2017( و 
جیانگ و همکاران )2017( که دریافتند خودکارامدی و عزت 
نفس با خودکارآمدی رابطه ی مثبت دارد و از پیش بین های 
مثبت قدردانی می باشد همسو است. میل استاین و همکاران 
(Melissa et al) )2016( در پژوهشی نتیجه گرفتند که افزایش 

در خودکارآمدی با افزایش در قدردانی همراه است )36(. این 
یافته بر اساس دیدگاه شناختی-اجتماعی قابل تبیین است زیرا 
بندورا )15( خودکارآمدی را در رشد توانایی های شناختی 
مؤثر می داند و قدردانی نیز دربردارنده ی ارزیابی شناختی از 
یک لطف یا کمک صورت گرفته است، زیرا فرد دریافت کننده 
باید قصد مثبت و ارزش لطفی که به وی شده است را ارزیابی 
کند )2(. از این رو خودکارآمدی تحصیلی می تواند قدردانی 

را در جهت مثبت پیش بینی کند.
یافته های مرتبط با اثر واسطه ای نیز نشان داد اثر غیر مستقیم 
وظیفه گرایی، گشودگی به تجربه، توافق پذیری و برون گرایی 
به قدردانی با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی مورد تأیید 
قرار گرفت. وظیفه گرایی به تفاوت در کنترل ارادی شناخت 
و رفتار افراد اشاره دارد. این ویژگی با موفقیت در رفتارهایی 
مرتبط است که به تالش محدودسازی نیاز دارند )35(. بنابراین 
دانش آموز وظیفه گرا در مواجهه با وظایف تحصیلی کمتر دچار 
استرس تحصیلی می شود و به همین دلیل می تواند تکالیف 
خود را با موفقیت انجام دهد و در نتیجه باور پیدا می کند 
که از این پس نیز می تواند از پس تکالیف تحصیلی برآید و 
باعث رشد باورهای خودکارآمدی تحصیلی در او شود. بر 
اساس دیدگاه شناختی-اجتماعی بندورا )15( خودکارآمدی 
نیز در رشد توانایی های شناختی مؤثر است و قدردانی نیز 
شامل ارزیابی شناختی از یک لطف یا کمک صورت گرفته 
است )2(. بنابراین دانش آموز دارای خودکارآمدی تحصیلی 

قدردانی بیشتری را نشان می دهد.
در مورد گشودگی به تجربه، یافته ها رابطه ی مثبت و غیرمستقیم 
از طریق متغیر واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی با قدردنی 

موقعیت های  از  تجربه  به  گشوده  افراد  می دهند.  نشان  را 
چالش برانگیز لذت می برند )9( و این ویژگی را در مدرسه 
نیز نشان می دهند. بنابراین کمتر احتمال دارد دچار استرس 
تحصیلی شوند. از طرف دیگر، دانش آموزانی که در انجام 
بیشتر  موفقیت  با  باشند،  نداشته  استرس  تحصیلی  تکالیف 
می توانند تکالیف تحصیلی خود را انجام دهند و به همین دلیل، 
این باور در آن ها به وجود می آید که در آینده نیز می توانند 
موفقیت کسب کنند و در نتیجه باورهای خودکارآمدی تحصیلی 
نیز در آن ها رشد می یابد. بر اساس نظریه ی شناختی-اجتماعی 
توانایی های  رشد  در  خودکارآمدی  باورهای   )15( بندورا 
شناختی تأثیرگذار است و قدردانی نیز به معنای درک یک 
موهبت نوع دوستانه است و دارای مؤلفه های شناختی است 
)12(. از این رو افزایش خودکارآمدی تحصیلی باعث افزایش 

تجربه ی قدردانی در دانش آموزان می شود.
نتایج این پژوهش از لحاظ نظری و عملی کاربرد دارد. به لحاظ 
نظری پژوهشی یافت نشده که روابط بین ویژگی های شخصیتی 
و قدردانی را با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی بررسی 
کرده باشد و در تحقیقات معدود در این زمینه فقط به ارتباط 
دو به دوی متغیرها پرداخته شده و بنابراین بررسی روابط این 
متغیرها در قالب یک مدل به غنای دانش در این زمینه افزوده 
است. همچنین با توجه به اهمیت قدردانی به عنوان یکی از 
سازه های مهم روان شناسی مثبت در نظام های آموزشی دنیا به 
خصوص در سال های اخیر، شناسایی پیشایندها و متغیرهای 
مرتبط با قدردانی پیام های مهمی برای متخصصان و برنامه ریزان 
تعلیم و تربیت دارد، زیرا با شناسایی این عوامل می توان به 
طراحی برنامه های مداخله ای و آموزشی در زمینه ی افزایش 
قدردانی دانش آموزان پرداخت. مانند گذشته دیگر نباید صرفًا 
بر هوش و مهارت های تفکر تأکید کرد و آن ها را تنها دغدغه ی 
نظام های آموزشی دانست، بلکه با فراهم آوردن محیط های 

آموزشی غنی می توان افراد قدردان را وارد جامعه ساخت.
این پژوهش محدودیت هایی داشته است. در این مدل فقط 
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قدردانیوتشکر
از کلیه ی دانش آموزانی که برای گردآوری داده ها به آن ها 
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تقدیر و تشکر را داریم.
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The Investigation on the Relationship between Personality 
Traits with Gratitude: The Mediating Role 

of Academic Self-Efficacy
Seyed Mehdi Poorseyed1, Seyed Reza Poorseyed

Abstract

Introduction: As one of the most important topics of positive psychology in recent years, gratitude has 

attracted the attention of researchers. Gratitude is a positive orientation to life in which attention is paid to 

positive things and a sense of gratefulness is expressed toward them. The purpose of this study was to 

explain gratitude by personality traits with the mediating of academic self-efficacy.

Methods: This study was a descriptive correlational research. Four hundred and seventy four students 

(186 males and 288 females) were selected from Secondary School Students in Yazd in academic year of 

2017 using multistage cluster random sampling. The participants completed the Multi-component Gratitude 

Measure (Morgan et al, 2017), NEO Questionnaire Short Form (Khormaei & Farmani, 2015) and the Academic 

Self-Efficacy Inventory (Zajacova et al, 2005). The data were analyzed using the structural equation modeling 

approach in AMOS software (version 21).

Results: The results of path analysis indicated that the model had a good fitness and big five personality 

as exogenous variable agreeableness, extraversion and conscientiousness predicted gratitude directly. In 

addition conscientiousness, openness to experience, extraversion and agreeableness predicted gratitude 

indirectly by the mediation role of academic self-efficacy And a total of 45% of the variance of gratitude is 

explained in this way.

Conclusion: As a result, personaliy traits of agreeableness, conscientiousness, extraversion and 

openness to experience increase academic self-efficacy. Therefore, students have more self-efficacy to face 

the problems. As a result they would behave more grateful.

Keywords: academic self-efficacy, gratitude, high school students, personaliy traits
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