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چکیده
هدف از مطالعهی حاضر بررسی نقش میانجیگری ابعاد خودکارآمدی در رابطهی الگوهای ارتباطی خانواده
و جهتگیریهای دینی با سرزندگی تحصیلی بود .در این مطالعه  313نفر از دانشآموزان دوم و سوم شاخهی
نظری (شامل  311دختر و  681پسر) دورهی دوم متوسطهی شهر پلدختر در سال تحصیلی 6316-13
مشارکت داشتند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .مشارکتکنندگان،
نسخهی فرزندان ابزار تجدیدنظر شدهی الگوهای ارتباطی خانواده ،مقیاس جهتگیریهای دینی ،مقیاس ابعاد
خودکارآمدی و پرسشنامهی سرزندگی تحصیلی را تکمیل کردند .ابزارها از روایی و پایایی مناسب برخوردار
بودند .نتایج تحلیل مسیر نشان داد الگوی ارتباطی گفتوشنود و جهتگیری دینی درونی هم به شکل مستقیم
و هم بهصورت غیرمستقیم و از طریق ابعاد خودکارآمدی منجر به افزایش سرزندگی تحصیلی شده است .بر
این اساس میتوان گفت ابعاد خودکارآمدی ،نقش میانجی در رابطهی الگوی ارتباطی گفتوشنود و
جهتگیری دینی درونی با سرزندگی تحصیلی ایفا میکند .این یافتهها بر نقش کیفیت ارتباطات خانوادگی
و جهتگیری دینی فرد در ارتقای باورهای خودکارآمدی ،جهت نیل به سرزندگی تحصیلی تأکید میورزد.
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مقدمه
رویکرد روانشناسی مثبتنگر ،با مورد توجّه قرار دادن استعدادها و توانمندیهای انسان ،در
سالهای اخیر مورد توجّه روانشناسان قرار گرفته است .یکی از این توانمندیهای کلیدی،
تابآوری 6میباشد که در حوزههای مختلف روانشناسی مانند روانشناسی تحولی،
روانشناسی تربیتی ،روانشناسی خانواده و غیره جای خود را باز کرده است (کمپبل-سیلز،
کوهن و استین .)3111 ،3علیرغم تعدد تعاریف ارائهشده از تابآوری ،میتوان آن را نوعی
سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار محیط تعریف کرد (والر .)3116،3افزون بر این،
عدهای از پژوهشگران ،تابآوری را نوعیترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و
شناختی در نظر میگیرند (گارمزی6116 ،4؛ ماستن3116 ،1؛ لوتار ،سیچی و بکر.)3111 ،1
با این وجود ،با توجّه به ابهامات پدید آمده در توجیه نتایج پژوهشها ،نظریهپردازان و
محققان نگاه چندبعدی به تابآوری را دنبال کردهاند (لوتار و همکاران .)3111 ،ماهیت
چندبعدی بودن سازهی تابآوری از شواهدی ناشی میشود که در آن افراد در معرض خطر،
بهرغم نشان دادن کارکردهای مهارتی و سازگاری در بعضی از حوزهها ،مثل پیشرفت
تحصیلی ،پیامدهای ناسازگارانه جدی را در دیگر زمینهها نشان میدهند (هاشمی و جوکار،
 .)6313ازاینرو محققان به ابعاد مختلف تابآوری از جمله تابآوری تحصیلی 1توجّه
کردهاند.
تابآوری تحصیلی به عنوان "باال بردن احتمال موفقیت در مدرسه و دیگر حوزههای
موفقیت تحصیلی بهرغم شرایط ناگوار محیطی ،ویژگیهای صفتی فرد و تجربیات
ناخوشایند" تعریف شده است (وانگ ،هتیل و ولبرگ6114 ،8؛ به نقل از گیزیر.)3114 ،1
در این میان ،آنچه تابآوری تحصیلی را با رعایت مفروضهها و چارچوب روانشناسی

1. resilience
2. Campbell-Sills, Cohan & Stein
3. Waller
4. Garmezy
5. Masten
6. Luthar & Cicchetti & Becker
7. academic resilience
8. Wang, Hertel & Walberg
9. Gizir
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مثبتنگر ،در حوزهی تحصیلی منعکس میسازد سرزندگی تحصیلی 6است .این مفهوم نوین
به پاسخ مثبت ،مفید ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در عرصهی مداوم و
جاری تحصیلی ،تجربه میشوند ،اشاره دارد (پوتواین و همکاران3166 ،3؛ ساره ،پال و لیزا،3
 .)3163در واقع سرزندگی تحصیلی راهی ساده و مفید برای درک و مفهومسازی بهزیستی
دانشآموزان در بافت تحصیلی است (ساره و همکاران .)3163 ،با توجّه به ماهیت سن
نوجوانی و حضور حداکثری نوجوانان در محیطهای آموزشی و تحصیلی ،هم الزم است
نسبت به چالشها و نامالیمات تحصیلی و هم نسبت به راههای برخورد با این نامالیمات
معرفت حاصل نماییم و هم از آنجا که چالشها حقیقت گریزناپذیر و پایدار محیطهای
تحصیلی هستند ،پس مجهزسازی فراگیران و توانمندسازی آنان در برخورد با این چالشها
باید رسالت همیشگی آنان باشد .از اینرو شناسایی پیشایندها یا عوامل تأثیرگذار بر روی
ظرفیت دانشآموزان در برخورد با این چالشها که نتیجهاش سرزندگی است ،ضروری
میباشد.
پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در سه سطح مختلف شامل سطح روانی ،4سطح مربوط
به مدرسه و مشارکت 1و سطح مربوط به خانواده و همساالن 1مورد توجّه قرار گرفته است
(مارتین و مارش )3118 ،1که در پژوهش حاضر به دو سطح روانی و خانواده توجّه شده
است.
از میان پیشایندهای مربوط به سطح روانی ،خودکارآمدی 8از عوامل مؤثر بر سرزندگی
تحصیلی است که توسط آلبرت بندورا 1در قالب نظریهی شناختی -اجتماعی 61مطرح گردید
(باسول .)3161 ،66در این نظریه ،خودکارآمدی یک مفهوم کلیدی و اساس عاملیت انسانی
است و مهمترین عامل تعیینکنندهی فعالیتهایی است که انسان برمیگزیند .در واقع،
1. academic buoyancy
2. Putwain & et al
3. Sarah, Paul & Lisa
4. psychological factors
5. school and engagement factors
6. family and peer factors
7. Martin & Marsh
8. self-efficacy
9. Bandura
10. social-cognitive theory
11. Basol
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خودکارآمدی موجب میشود تا پس از سرخوردگی یا رویارویی با تجربهی ناکامیزا ،هنوز
هم به فعالیت خود ادامه دهیم (بندورا .)3116 ،در تعاریف متعدد از خودکارآمدی ،بندورا
( ،)6111آن را قضاوت افراد دربارهی تواناییشان برای سازماندهی و اجرای بعضی رفتارها
در جهت نیل به اهداف مورد نظر ،آورده است .بندورا ( )6116در مقایسهی خودکارآمدی
باال و پایین ،تصریح میکند افراد دارای خودکارآمدی باال ،به مسائل و اهداف چالشبرانگیز
بهعنوان تکالیفی که میتوانند آنها را ماهرانه انجام دهند ،نگاه میکنند؛ بنابراین نسبت به
انتخاب اهداف و تعهد نسبت به پیگیری آنها تمایل بیشتری دارند .در مجموع بندورا ()6116
از بین کلیهی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و کارکردهای انسانی ،هیچکدام را مؤثرتر از
خودکارآمدی نمیداند.
برخی محققان بر این باورند که خودکارآمدی متغیری چندبعدی است و باید در
حیطههای متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد (بندورا و همکاران6111 ،؛ زیمرمن .)3111 ،6بر
این اساس آنان سه حوزهی اصلی خودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی را معرفی
کردند .حوزهی خودکارآمدی تحصیلی 3در ارتباط با احساس توانایی فرد در ادارهی
فعالیتهای یادگیری ،احاطه بر موضوعات درسی و برآورده کردن انتظارات تحصیلی است
(موریس .)3116 ،3خودکارآمدی اجتماعی ،4به معنای ظرفیتهای فرد در مواجه با
چالشهای اجتماعی ،احساس توانایی در برقراری رابطه با همساالن و توانایی مدیریت
ناسازگاریهای بین فردی است (موریس .)3116 ،و خودکارآمدی هیجانی 1نیز توانایی
ادراک شدهی چیرگی بر هیجانات منفی توسط فرد تعریف میشود (موریس .)3116 ،به
عبارتی ،باورهای خودکارآمدی هیجانی ،بهعنوان توانایی شخص برای تنظیم و تعدیل
هیجانهای مناسب و دوری از شرایط هیجانی منفی در شرایط خاص تعریف میشود.
شواهد تجربی نشان دادهاند که باورهای خودکارآمدی ،تالش و مقاومت فراگیران را
برای مواجهه با مطالبات زندگی تحصیلی افزایش میدهد (بایرس-وینستون و فواد3118 ،1؛

1. Zimmerman
2. academic self-efficacy
3. social self-efficacy
4. Muris
5. emotional self-efficacy
6. Byars- Winston & Fouad

رابطهی علّی الگوهای ارتباطی خانواده و جهتگیریهای دینی با سرزندگی...

25

لنت و همکاران .)3116 ،6همچنین نتایج مطالعات لوزو و مکوارتر )3116( 3بر نقش مهم
باورهای خودکارآمدی در غلبه بر چالشهای تحصیلی تأکید میکنند .آکین )3118( 3نیز
در پژوهشی نشان داد که باورهای خودکارآمدی بر استرس ادراکشدهی محیط تحصیلی،
اثر مستقیم منفی دارد.
از دیگر پیشایندهای مربوط به سطح روانی میتوان به دینداری در ایجاد تابآوری و
مقابله با نامالیمات زندگی اشاره کرد که با کارهای فرانسیس گالتون ( )6813در اولین
تحقیقات نظاممند آماری آغاز شد .برخیها معتقدند همانطور که میشود از انسان مدرن،
مادی ،ناطق و متفکر سخن گفت ،میتوان از «انسان دینورز» هم سخن گفت (آذربایجانی
و موسوی اصل .)6381 ،امّا برخی دیگر پا را فراتر نهاده و دینورزی را بعد روانی-
شخصیتی -اجتماعی بشر معرفی کردهاند .بر این اساس ،توجّه به نقش مذهب در
توانمندسازی انسان و ایجاد جامعهی سالم ،رویکرد غالب روانشناسان در دو دههی اخیر
بوده است (موسوی ،اسالمدوست و غباریبناب .)6311 ،در این میان ،آلپورت ( )6111مطابق
نوع نگاه انسان دینورز به دین ،دو رویکرد دینورزی مطرح میکند و معتقد است انتخاب
هرکدام بر تواناییهای فرد برای مقابله با تنیدگیها و چالشهای زندگی تأثیر ویژه میگذارد.
وی ضمن تقسیم افراد به دو گروه دارای جهتگیری درونی 4و جهتگیری بیرونی 1به
مذهب ،بیان میکند که افراد با جهتگیری درونی در توجّه و تمایل خود به امور مذهبی،
دارای گرایش به لذت و رضایت درونی خویش بر مبنای یک ارتباط کامالً شناختی و
خصوصی با خداوند هستند ،درحالیکه افراد با جهتگیری بیرونی ،به دستاوردهای اجتماعی
و شخصی حاصل از دینداری توجّه بیشتری نشان میدهند (آلپورت و راس6111 ،1؛ هیل و
هود.)6111 ،1

1. Lent & et al
2. Luzzo & McWhirter
3. Akin
4. intrinsic orientation
5. extrinsic orientation
6. Allport & Ross
7. Hill & Hood
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شکل کلی نظریهی جهتگیریهای مذهبی 6آلپورت که به نظریهی روانشناسی نیت
مذهبی 3هم مشهور است ،متذکر میشود که جهتگیری دینی درونی ،شکل رشدیافتهتری
از نیت مذهبی محسوب میگردد و به عنوان یک انگیزهی غالب ،راهنمای عمومی و
همیشگی برای سبک و روشی که فرد در زندگی در پیش میگیرد ،باقی میماند .در مقابل،
افراد دارای جهتگیری دینی بیرونی ،بیشتر باورهای مذهبی را حول محور منافع شخصیشان
شکل داده و کمتر از طریق یک نیاز درونی هدایت میشوند (کرکپاتریک و هود.)6111 ،3
در تأیید این مطلب ،شواهد تجربی متعدد از ارتباط جهتگیریهای مذهبی با مدیریت
چالشهای زندگی پرده برداشتهاند .مثالً کوئینگ )3111( 4نشان داد افرادی که اعتقادات
مذهبی درونی قویتری دارند ،سازگاری بهتری با موقعیتهای زندگی دارند .دسروسیروس
و میلر )3111( 1گزارش کردند کسانی که از اعتقادات مذهبی درونی شدهتری برخوردارند
نسبت به مقابله با فشارهای روانی ،شخصی و تحصیلی از نیروی بیشتری بهره میبرند .در
مجموع دینورزی آگاهانه و درونیشده ،نقش مهی در مواجهه با نامالیمات زندگی {از
جمله زندگی تحصیلی} ایفا میکند (آنو و اسکونسل3111 ،؛ کنر-اسمیت3111 ،؛ نقل از
سلیمانیخشاب؛ مسترز و اسپیلمن .)3111 ،در این میان مطابق نظر آلپورت و رأس (،)6111
باورهای دینی زمانی در بهسازی زندگی فرد ،بیشترین تأثیر را دارد که در کنار تعامل ،پیوند
و مدارا با دیگران متجلی شود و ازآنجاییکه مهمترین پایگاه پیوندجویی ،خانواده میباشد،
نقش تعامالت و ارتباطات خانوادگی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
در این میان با توجّه به نتایج فراتحلیل 1شرودت ،ویت و مسرسمیت )3118( 1که نشان
داد الگوهای گفتوشنود 8و همنوایی 1ارتباطات ،رابطهی معناداری با انواع پیامدهای روانی،
اجتماعی و شناختی دارند ،الگوهای «گفتوشنود» و «همنوایی» ارتباطات خانواده ،بهعنوان
شاخص بررسی نقش خانواده در مطالعهی حاضر در نظر گرفته شد.
1. religious orientation
2. psychological theory of religious sentiment
3. Kirkpatrick & Hood
4. Koenig
5. Desrosiers & Miller
6. meta- analytical
7. Schrodt, Witt & Messersmith
8. conversation orientation
9. conformity orientation
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الگوهای ارتباطی خانواده توسط ریچی و فیتزپاتریک )6111( 6و فیتزپاتریک و ریچی
( )6114با بررسی نظریهی مکلئود و چفی ،)6113( 3که دو بعد جهتگیری اجتماعی و
جهت گیری مفاهیم را برای توصیف ارتباطات درون خانواده به کار بردند ،شناسایی شدند.
منظور از الگوی گفتوشنود میزان فضای آزاد و راحتی است که خانوادهها برای شرکت
اعضای خانواده و اظهارنظر دربارهی موضوعات مختلف ایجاد میکنند و منظور از الگوی
همنوایی نیز عبارت است از مقدار تأکیدی که خانوادهها بر روی یکسان بودن نگرشها،
ارزشها و عقاید دارند (کوئرنر 3و فیتزپاتریک6111 ،؛ ریچی و فیتزپاتریک.)6111 ،
لوپز )3116( 4در بررسی روابط بین ساختار خانواده ،جدایی روانشناختی و سازگاری
تحصیلی دریافت که بین تضاد در دلبستگی دانشآموز -والدین و سازگاری تحصیلی آنها
رابطه وجود دارد (به نقل از استوور .)3114 ،1جردس و مالینکروت ،)6114( 1نیز دریافتند
که عوامل عاطفی یا روانی میتواند با سازگاری دانشآموزان مرتبط باشد .مسائلی چون
اضطراب ،افسردگی ،اختالف بین والدین -دانشآموز و ارتباط ضعیف دانشآموز با پدر و
مادرش میتواند بر تعداد زیادی از عوامل مقابلهای مثل سازگاری تحصیلی ،سازگاری
شخصی ،مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای تصمیمگیری ،سالمت روانی و حمایت اجتماعی
تأثیری منفی داشته باشد .در مجموع پژوهشهای گوناگون (از جمله ،جردس و مالینکروت،
6114؛ لنت ،براون و جورج6111 ،1؛ کوئرنر ،فیتزپاتریک3113 ،؛ شرودت و همکاران،
3118؛ مرادی و چراغی6313 ،؛ دهقانیزاده ،حسینچاری ،مرادی و سلیمانیخشاب)6313 ،
نشان دادند که الگوهای ارتباطی خانواده نقش بسزایی در سازگاری ،انطباق و سرزندگی
دانشآموزان دارد.
با رویداشت مفاهیم نظری و پژوهشهای اشاره شده ،در پژوهش کنونی ،الگوهای
ارتباطی خانواده ،جهتگیریهای دینی و باورهای خودکارآمدی بهعنوان پیشآیندهای
سرزندگی تحصیلی در نظر گرفته شدند .امّا مرور مدلها و پژوهشها ،بیانگر تقدم و تأخر
1. Ritchie & Fitzpatrick
2. McLeod & Chaffee
3. Koerner
4. Lopez
5. Stoever
6. Gerdes & Mallickrodt
7. Lent, Brown & Gorge
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بین این متغیرها است .بهعبارتدیگر ،شواهد پژوهشی مختلف نشان داده است که الگوهای
ارتباطی پیشبینیکنندهی خودکارآمدی است (دوبورا و گاستا3114 ،6؛ کاستن و اندرسون،3
3114؛ کاپرارا و همکاران3111 ،؛ بونگ3118 ،3؛ مارشال3111 ،4؛ مرادی و چراغی6313 ،؛
دهقانیزاده6316 ،؛ نیکنام .)6311 ،از طرف دیگر بین انواع جهتگیری دینی با
خودکارآمدی نیز رابطه وجود دارد (برگین6116 ،1؛ امونز3111 ،1؛ سینتر3111 ،1؛
میرباقری .)6381 ،در همین راستا بندورا ( ،)3116 ،6111نیز متغیر خودکارآمدی را نوعی
متغیر میانجی در نظر گرفته و اظهار میدارد که خودکارآمدی قادر است تمامی تأثیرات
حمایتها و ارتباطات اجتماعی را واسطه کند .همچنین مطابق مدل فرایبورگ و همکاران

8

( ،)3111چنین نقشی به کل نظام حمایتی بیرونی نیز قابل تعمیم است ،یعنی ادراک هر
حمایت بیرونی از جمله اعتقاد به نیرویی معنوی و الیزال ،نیز بر ارتقای خودکارآمدی شخص
مؤثر میافتد و از این طریق بر جوانب زندگی تأثیر میگذارد.
حتی برخی تئوریها از جمله تئوری شناختی-اجتماعی بندورا ،الگوی شناختی
الزاروس 1و پژوهشهای مختلف بر امکان تدوین مدلی علّی از متغیرهای یاد شده صحه
میگذارند .مثالً پژوهشها نشان دادهاند حمایتها و ارتباطات اجتماعی (از جمله
کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده) به واسطهی باورهای خودکارآمدی بر مطالبات
چالشبرانگیز غلبه و به فراخوانی پیامدهای مثبت زندگی میپردازد (مرادی و چراغی6313 ،؛
چانگ و سان3111 ،61؛ بنیت 66و بندورا .)3114 ،همچنین جهتگیری مذهبی درونی با تهییج
خودکارآمدی شخص ،وی را به گزینش اهداف واال متمایل میسازد (سینتر.)3111 ،
بهاینترتیب با توجّه به مطالب ذکر شده و اینکه تاکنون پژوهش مجزایی ارتباط
متغیرهای پژوهش حاضر را مورد کنکاش قرار نداده است ،مدلی علّی از متغیرهای پژوهش
1. Deborah & Gustavo
2. Koesten & Anderson
3. Bong
4. Marshal
5. Bergin
6. Emmons
7. Sinetar
8. Friborg & et al
9. Lazarus cognitive modal
10. Cheung & Sun
11. Benight
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تدوین شد (نمودار  .)6بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر ،تعیین رابطهی علّی الگوهای
ارتباطی خانواده و جهتگیریهای دینی با سرزندگی تحصیلی و آزمون نقش واسطهای
باورهای خودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی است .پژوهش حاضر از طریق
فرضیههای زیر هدایت میشود:
 -6الگوهای ارتباطی خانواده با ابعاد خودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی رابطه
دارد.
 .3جهتگیریهای دینی با ابعاد خودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی رابطه دارد.
 .3ابعاد خودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی بین الگوهای ارتباطی خانواده و
جهتگیریهای دینی با سرزندگی تحصیلی نقش واسطه ایفا میکنند.

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که در آن رابطهی بین متغیرها در قالب
تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت .الگوهای ارتباطی خانواده و جهتگیریهای دینی
متغیر برونزا ،ابعاد خودکارآمدی متغیر میانجیگر و سرزندگی تحصیلی متغیر درونزا نهایی
میباشد .جامعهی آماری پژوهش شامل دانشآموزان پسر و دختر کالسهای دوم و سوم
نظری (رشتههای ریاضی -فیزیک ،علوم تجربی و علوم انسانی) دورهی متوسطهی دوم
مدارس دولتی شهر پلدختر در سال تحصیلی  6316 -6313است .حجم نمونهی الزم با توجّه
به دستورالعمل کرجسی و مورگان )6111( 6و با نظر به کفایت بهتر نمونه و افت احتمالی،
تعداد  411دانشآموز لحاظ و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
1. Krejcie & Morgan
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چندمرحلهای 6و به کمک سه واحد نمونهبرداری مدرسه ،رشته و کالس درس انتخاب
گردید .در نهایت پس از حذف  8فرم مخدوش ،نمونهای به حجم  313دانشآموز با میانگین
سنی  61/11و انحراف معیار ( ،1/118شامل  681پسر با میانگین سنی  61/41و انحراف
استاندارد  6/13و  311دختر با میانگین سنی  61/61و انحراف استاندارد  )1/11مورد تحلیل
قرار گرفت.
در این پژوهش از ابزارهای زیر بهره گرفته شد.
الگوهای ارتباطی خانواده :یک پرسشنامهی خودسنجی است که توسط ریچی و
فیتزپاتریک ( )6111طراحی شده و درجهی موافقت یا عدم موافقت پاسخدهنده را در دامنهی
پنجدرجهای ( = 1کامالً موافقم = 6 ،کامالً مخالفم) دربارهی  31گویه ( 66گویهی اوّل
مربوط به بعد همنوایی و  61گویهی بعد مربوط به بعد گفتوشنود) که زمینهی ارتباطات
خانوادگی او هستند ،خواهد سنجید .کوئرنر و فیتزپاتریک ( )3113روایی3محتوایی ،مالکی
و سازه و پایایی( 3آلفای کرونباخ و بازآزمایی) این مقیاس را مطلوب گزارش کردهاند .در
ایران کورشنیا ( )6381پایایی ابزار را به روش آلفای کرونباخ برای بعد گفتوشنود 1/81
و برای بعد همنوایی  1/86به دست آورده است .همچنین از طریق تحلیل عامل اکتشافی،
ساختار دو عاملی جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی را مورد تأیید قرار داد .در
مطالعهی وی عامل جهتگیری گفتوشنود و عامل جهتگیری همنوایی به ترتیب 34/16
و  63/13درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کرده است .عالوه بر این ،در پژوهش وی
ضریب همبستگی عامل جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی با نمرهی کل به
ترتیب  1/11و  1/44گزارش شد.
در پژوهش حاضر برای محاسبهی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی
برای عامل جهتگیری گفتوشنود و عامل جهتگیری همنوایی به ترتیب 1/13 ،1/81
محاسبه شد .همچنین روایی سازهی این پرسشنامه نیز به روش تحلیل عامل تأییدی توسط
نرمافزار اِموس ( )AMOSانجام شد که شاخصهای برازش (،df=61 ،χ3=13/164

)RMSEA=1/11 ،CFI=1/14 ،NFI=1/13 ،AGFI=1/88 ،GFI=1/16 ،χ3/df=3/181

تناسب سازه با دادههای مشاهده شده را تأیید کردند.
1. random multi-stage cluster sampling
2. validity
3. reliability
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مقیاس جهتگیریهای دینی :این مقیاس توسط آلپورت و راس ( )6111در  31مادّه،
بهمنظور سنجش ابعاد جهتگیری درونی و بیرونی به مذهب ( )I/E-ROبر اساس مقیاس 1
درجهای لیکرت ساخته شده است 66 .گویهی این ابزار رویآور درونی به دین و  1گویهی
دیگر رویآور بیرونی به دین را میسنجد .شواهد مربوط به روایی و پایایی این مقیاس در
تحقیقات مختلفی تأیید شده است (آلپورت و رأس .)6111 ،روایی محتوایی این پرسشنامه
برای خرده مقیاس جهتگیری دینی درونی  1/13و برای خرده مقیاس جهتگیری دینی
بیرونی  1/11گزارش شده است ،همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای
جهتگیری دینی درونی  1/81و برای خرده مقیاس جهتگیری دینی بیرونی  1/13گزارش
شده است (آلپورت و راس.)6111 ،
حسینی (6381؛ به نقل از سلیمانیخشاب )6316 ،در مطالعهای ضریب پایایی برای کل
مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/11و برای خرده مقیاس جهتگیری دینی
درونی  1/18و برای خرده مقیاس جهتگیری دینی بیرونی  1/14محاسبه کرد که
بیانکنندهی پایایی مطلوب این مقیاس است .روایی نیز در پژوهش یاد شده از طریق تحلیل
عاملی به روش مولفههای اصلی با چرخش واریماکس بررسی گردید که بار عاملی گویهها
با ابعاد درونی و بیرونی جهتگیریهای مذهبی به ترتیب بین  1/31تا  1/11و  1/44تا 1/13
قرار داشت .در پژوهش حاضر برای محاسبهی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که
ضریب پایایی برای ابعاد جهتگیری دینی درونی و جهتگیری دینی بیرونی به ترتیب1/18 ،
و  1/16به دست آمد .همچنین روایی سازهی این پرسشنامه نیز به روش تحلیل عامل تأییدی

توسط نرمافزار اِموس ( )AMOSانجام شد که شاخصهای برازش (،df=33 ،χ3=14/163
)RMSEA=1/11 ،CFI=1/11 ،NFI=1/13 ،AGFI=1/88 ،GFI=1/13 ،χ3/df=3/48

تناسب سازه با دادههای مشاهده شده را تأیید کردند.
6

مقیاس ابعاد خودکارآمدی :مقیاس ابعاد خودکارآمدی توسط موریس ( )3116برای
بررسی نمودهای خودکارآمدی در بین نوجوانان ساخته شد .این ابزار دارای  34گویه است
که سه حوزهی خودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی را میسنجد .هر حوزه یا بعد
شامل  8گویه است که گویههای  6تا  8برای خودکارآمدی تحصیلی ،گویههای  1تا 61

1. self-efficacy dimensions’ scale

112
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برای خودکارآمدی اجتماعی و گویههای  61تا  34برای خودکارآمدی هیجانی است .پاسخ
آزمودنیها بر مبنای طیف  1درجهای لیکرت سنجیده میشود.
موریس ( )3116برای تعیین روایی پرسشنامه ،عالوه بر همبستگی هر بعد با نمرهی کل،
از روش تحلیل عاملی به شیوهی تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش متعامد استفاده کرد که
همبستگی با نمرهی کل مورد تأیید قرار گرفت .در این مطالعه برای بعد خودکارآمدی
تحصیلی ضریب  ،1/31بعد خودکارآمدی اجتماعی ضریب  1/61و بعد خودکارآمدی
هیجانی ضریب  1/41به دست آمد .همچنین وی پایایی این ابزار را با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ برای خودکارآمدی کل ،خودکارآمدی تحصیلی ،خودکارآمدی اجتماعی و
خودکارآمدی هیجانی به ترتیب برابر با  1/88 ،1/81 ،1/88و  1/81گزارش کرد.
در مطالعهی حاضر برای احراز پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب
ضرایب  1/11 ،1/11و  1/11برای ابعاد تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی خودکارآمدی به دست
آمد .همچنین روایی سازه این پرسشنامه نیز به روش تحلیل عامل تأییدی توسط نرمافزار
اِموس ( )AMOSانجام شد که شاخصهای برازش (،χ3/df=6/81 ،df=61 ،χ3=18/461

 )RMSEA=1/11 ،CFI=1/18 ،NFI=1/11 ،AGFI=1/11 ،GFI=1/13تناسب سازه با
دادههای مشاهده شده را تأیید کردند.
مقیاس سرزندگی تحصیلی :برای سنجش سرزندگی دانشآموزان در محیط مدرسه،
از مقیاس سرزندگی تحصیلی دهقانیزاده و حسینچاری ( )6316استفاده شد .این مقیاس بر
اساس نسخهی انگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )3111که دارای  4آیتم
است ،ایجاد شد .مقیاس مارتین و مارش از جنبههای همسانی درونی و بازآزمایی پایا بود
(آلفای کرونباخ 1/81 ،و بازآزمایی .)1/11 ،نسخهی پارسی این مقیاس در  1گویه و بر اساس
مقیاس  1درجهای از نوع لیکرت (کامالً مخالفم  6تا کامالً موافقم  )1محاسبه شد .ضریب
آلفای کرونباخ به دست آمده در مطالعهی دهقانیزاده و حسین چاری ( )6316برابر با 1/81
و ضریب بازآزمایی برابر با  1/13بود .همچنین دامنهی همبستگی گویهها با نمرهی کل بین
 1/16تا  1/18میباشد .در پژوهش حاضر برای احراز پایایی از روش آلفای کرونباخ برای
کل مقیاس استفاده شد که ضریب  1/11به دست آمد .همچنین روایی سازهی این پرسشنامه
نیز به روش تحلیل عامل تأییدی توسط نرمافزار اِموس ( )AMOSانجام شد که شاخصهای
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برازش (،NFI=1/11 ،AGFI=1/16 ،GFI=1/14 ،χ3/df=6/11 ،df=68 ،χ3=16/361

 )RMSEA=1/14 ،CFI=1/11تناسب سازه با دادههای مشاهده شده را تأیید کردند.

یافتههای پژوهش
ابتدا یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق شامل میانگین ،انحراف معیار و دامنهی نمرات
متغیرهای پژوهش در جدول  6آورده شده است.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و دامنهی تغییر نمرات الگوهای ارتباطی خانواده ،جهتگیریهای
دینی ،ابعاد خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی
متغیرها

ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده

جهتگیریهای دینی

ابعاد خودکارآمدی

میانگین

انحراف معیار

دامنه نمرات

الگوی ارتباطی گفتوشنود

16/41

66/14

31 -13

الگوی ارتباطی همنوایی

33/46

8/18

66 -13

جهتگیری دینی درونی

31/31

4/61

66 -31

جهتگیری دینی بیرونی

61/38

1/36

1 -33

خودکارآمدی تحصیلی

38/31

1/11

8 -41

خودکارآمدی اجتماعی

38/14

4/18

66 -41

خودکارآمدی هیجانی

34/31

1/68

66 -41

سرزندگی تحصیلی

36/43

1/81

61 -41

در جدول  3ماتریس همبستگی مرتبهی صفر متغیرهای پژوهش آمده است .با توجّه به
مندرجات جدول مذکور ،بین الگوی ارتباطی گفتوشنود خانواده با ابعاد تحصیلی،
اجتماعی و هیجانی خودکارآمدی و بین الگوی ارتباطی همنوایی خانواده با خودکارآمدی
اجتماعی رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین فرضیهی اوّل پژوهش مبنی بر ارتباط
بین الگوهای ارتباطی خانواده با ابعاد خودکارآمدی تأیید شد .البته بین همنوایی با
خودکارآمدی تحصیلی و هیجانی رابطهی معناداری به دست نیامد .در بررسی فرضیهی دوم
نیز یافتهها نشان داد بین جهتگیری دینی درونی با ابعاد تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی
خودکارآمدی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد ،ولی بین جهتگیری دینی بیرونی با ابعاد
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خودکارآمدی رابطهی معناداری به دست نیامد؛ بنابراین بخشی از فرضیه دوم پژوهش که
ناظر به ارتباط بعد درونی دینداری با باورهای خودکارآمدی است ،مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  .2ماتریس همبستگی مرتبهی صفر متغیرهای پژوهش ()N=292
6

3

3

4

1

1

1

گفتوشنود
3

ارتباطی

-1/11

الگوی

6

الگوهای ارتباطی خانواده

6

6

الگوی
ارتباطی

8

ردیف

متغیرها

همنوایی

جهتگیریهای دینی

* 1/63
** 1/31

-1/11

** 1/33

-1/14

ابعاد خودکارآمدی

** 1/11

** 1/34

** 1/33

1/11

** 1/31

-1/11

** 1/63

1/11

** 1/34

* 1/63

** 1/61

-1/11

1/13

* -1/66

** 1/61

**-1/31

6

8

سرزندگی
تحصیلی

6

1

هیجانی

1/11

خودکارآمدی

6

1

اجتماعی

** 1/31

خودکارآمدی

6

1

تحصیلی

** 1/61

بیرونی
خودکارآمدی

6

4

دینی

1/11

جهتگیری

** 1/33

درونی

6

3

دینی

** 1/61

جهتگیری
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رابطهی علّی الگوهای ارتباطی خانواده و جهتگیریهای دینی با سرزندگی...

یافتههای مربوط به برازندگی الگو :قبل از ارزیابی الگوی پیشنهادی به روش تحلیل مسیر
( ،)PAمفروضههای استفاده از تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت .بدین منظور در گام
اوّل ،نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از روشهای تشخیص عددی بررسی شد .نتایج
شاخصهای چولگی 6و کشیدگی 3به ترتیب برای متغیرهای الگوی ارتباطی گفتوشنود
( ،)-1/11 ،-1/43الگوی ارتباطی همنوایی ( ،)-1/33 ،-1/66جهتگیری دینی درونی
( ،)-1/13 ،-1/13جهتگیری دینی بیرونی ( ،)-1/41 ،-1/11خودکارآمدی تحصیلی
( ،)1/41 ،-1/43خودکارآمدی اجتماعی ( ،)-1/61 ،-1/36خودکارآمدی هیجانی (،1/61
 )1/13و سرزندگی تحصیلی ( )-1/16 ،-1/33محاسبه شد که نشان از توزیع متقارن دادهها
داشت .در گام دوّم ،مفروضهی خطی بودن مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد
رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی و معنادار است (،R2=1/61 ،p<1/1116
 .)F=1/11در گام سوم ،نتایج آزمون رابطهی همخطی ،3نشان از عدم رابطهی همخطی بین
متغیرهای مستقل پژوهش داشت (جدول  .)3ستون اول جدول  3آمارهی تولرانس 4است و
مقدار آن بین صفر و یک قرار دارد .هر چقدر مقدار تولرانس نزدیک به عدد  6باشد،
نشاندهندهی رابطهی همخطی پایین بین متغیرهای مستقل است .ستون دوم شاخص عامل
تورم واریانس )VIF( 1است .هرچه مقدار عامل تورم واریانس کم باشد نشان از میزان پایین
رابطهی همخطی بین متغیرهای مستقل است .شاخص ستون سوم مربوط به مقدار ویژه 1است
و هر چه این مقادیر از صفر بیشتر باشند ،بیانگر همبستگی پایین بین متغیرهای مستقل است.
و سرانجام ستون آخر دربردارندهی شاخص وضعیت 1است که هر چه مقدار آن کمتر باشد،
نشان از نبود رابطهی همخطی بین متغیرهای مستقل دارد .البته موقعی که مقدار آن بزرگتر
از  61باشد ،نشاندهندهی احتمال وجود رابطهی همخطی بین متغیرهای مستقل است .در گام
چهارم ،مقدار آزمون دوربین-واتسون )6/11( 8نیز استقالل مشاهدات را تأیید کرد .و در گام
نهایی آزمون مفروضههای تحلیل مسیر ،دادهها فاقد مقادیر پرت تشخیص داده شد.
1. skewness
2. kurtosis
3. colinearity
4. tolerance
5. variance inflation factor
6. eigenvalue
7. condition index
8. durbin-watson
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جدول  .2آزمون رابطه هم خطی متغیرهای پژوهش
متغیرها

آماره تولرانس

عامل تورم واریانس

ارزش ویژه

شاخص وضعیت

الگوی ارتباطی گفتوشنود

1/83

6/66

3/36

3/31

الگوی ارتباطی همنوایی

1/13

6/31

3/83

3/11

جهتگیری دینی درونی

1/84

6/61

3/81

6/84

جهتگیری دینی بیرونی

1/13

6/18

4/13

6/11

خودکارآمدی تحصیلی

1/18

6/38

3/11

3/11

خودکارآمدی اجتماعی

1/11

6/36

4/66

3/14

خودکارآمدی هیجانی

1/81

6/61

3/61

3/11

بعد از تأیید رعایت مفروضههای استفاده از تحلیل مسیر ( ،)PAاین روش جهت ارزیابی
الگوی علّی پیشنهادی به کار گرفته شد .تمامی تحلیلها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو
 AMOSویراست  36انجام و جهت تعیین کفایت برازندگی الگوی پیشنهادی با دادهها،
ترکیبی از شاخصهای برازندگی مورد استفاده قرار گرفت .ابتدا در جدول  ،4ضرایب
استاندارد مسیرهای مستقیم الگو آورده شده است .با توجّه به سطوح معنیداری بهدستآمده،
میتوان برخی از روابط مستقیم الگوی پژوهش را معنادار دانست .بهعبارتدیگر ،الگوی
ارتباطی گفتوشنود با ابعاد خودکارآمدی ،الگوی ارتباطی همنوایی با خودکارآمدی
اجتماعی ،جهتگیری دینی درونی با خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با
سرزندگی تحصیلی دارای رابطهی معنادار است.
جدول  .4ضرایب و سطح معنیداری مسیرهای مستقیم الگو
Β

β

SE

P

الگوی ارتباطی گفتوشنود

خودکارآمدی تحصیلی

1/61

1/36

1/13

1/116

الگوی ارتباطی گفتوشنود

خودکارآمدی اجتماعی

1/38

1/18

1/16

1/116

الگوی ارتباطی گفتوشنود

خودکارآمدی هیجانی

1/61

1/33

1/13

1/116

الگوی ارتباطی همنوایی

خودکارآمدی تحصیلی

-1/13

-1/11

1/13

1/31

الگوی ارتباطی همنوایی

خودکارآمدی اجتماعی

1/33

1/36

1/13

1/116

مسیرهای مستقیم

119

رابطهی علّی الگوهای ارتباطی خانواده و جهتگیریهای دینی با سرزندگی...

Β

β

SE

P

الگوی ارتباطی همنوایی

خودکارآمدی هیجانی

-1/11

1/11

1/13

1/31

جهتگیری دینی درونی

خودکارآمدی تحصیلی

1/63

1/61

1/14

1/113

جهتگیری دینی درونی

خودکارآمدی اجتماعی

1/14

1/14

1/13

1/61

جهتگیری دینی درونی

خودکارآمدی هیجانی

1/11

1/11

1/14

1/31

جهتگیری دینی بیرونی

خودکارآمدی تحصیلی

-1/18

-1/11

1/11

1/18

جهتگیری دینی بیرونی

خودکارآمدی اجتماعی

-1/11

-1/18

1/13

1/111

جهتگیری دینی بیرونی

خودکارآمدی هیجانی

-1/11

-1/18

1/11

1/81

خودکارآمدی تحصیلی

سرزندگی تحصیلی

1/11

1/11

1/11

1/61

خودکارآمدی اجتماعی

سرزندگی تحصیلی

1/13

1/13

1/11

1/16

خودکارآمدی هیجانی

سرزندگی تحصیلی

1/31

1/33

1/11

1/116

مسیرهای مستقیم

در ادامه ،برای بررسی برازش مدل از شاخصهای مجذور کای ( ) ،نسبت خی دو به
درجه آزادی ( ،)X2 /dfنیکویی برازش ( ،)GFIنیکویی برازش تعدیلیافته (،)AGFI
برازندگی افزایشی ( ،)IFIبرازندگی مقایسهای ( ،)CFIو مجذور میانگین مربعات خطای
تقریب ( )RMSEAاستفاده شد که با توجّه به مقادیر مندرج در جدول  ،1همگی در سطح
مناسب میباشند؛ بنابراین برازش مدل پیشبینی در سطح مطلوبی میباشد .جهت کسب
برازندگی بهتر ،بر اساس سنجههای پیشنهادی برازندگی ،با اتصال خطای خودکارآمدی
تحصیلی به خطای خودکارآمدی هیجانی ،مقادیر شاخصهای برازش بهبود یافت .براین
اساس ،در الگوی نهایی ،شاخصهای مجذور کای ،نسبت خی دو به درجه آزادی ،نیکویی
برازش ،نیکویی برازش تعدیلیافته ،برازندگی افزایشی ،برازندگی مقایسهای و مجذور
میانگین مربعات خطای تقریب به ترتیب مقادیر  1/11 ،1/11 ،1/14 ،1/11 ،3/11 ،61/11و
 1/11بودند.
جدول  .5برازش الگوی پیشنهادی و نهایی با دادهها بر اساس شاخصهای برازندگی
شاخص برازندگی
2

X

Df

2

X /df

GFI

AGFI

IFI

CFI

RMSEA

الگو
الگوی پیشنهادی

41/81

1

1/11

1/11

1/81

1/14

1/14

1/63

الگوی نهایی

61/11

1

3/11

1/11

1/14

1/11

1/11

1/11
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برای تعیین معنیداری روابط واسطهای ،از روش بوتاستراپ استفاده شده است.
فاصلههای اطمینان جدول  1حاکی از معنیداری مسیرهای غیرمستقیم الگوی ارتباطی
گفتوشنود به سرزندگی تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی
هیجانی ،الگوی ارتباطی همنوایی به سرزندگی تحصیلی از طریق خودکارآمدی اجتماعی و
جهت گیری دینی درونی به سرزندگی تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی و
خودکارآمدی هیجانی میباشد .در فاصلههای مذکور به علت قرار نگرفتن صفر در این
فاصلهها ،روابط مسیرهای غیرمستقیم یاد شده معنیدار تلقی میشود .در سایر مسیرهای
غیرمستقیم به علت قرار گرفتن صفر در فاصلهی اطمینان ،معنیداری روابط واسطهای آنها
تأیید نشد (مسیرهای معنیدار با رنگ مالیم مشخص شده است).
جدول  .6نتایج بوتاستراپ برای مسیرهای غیرمستقیم
دادهها

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

متغیر

سطح اطمینان 11
درصد
حد
پایین

حد باال

اجتماعی

الگوی ارتباطی گفتوشنود

تحصیلی

خودکارآمدی
خودکارآمدی

خودکارآمدی هیجانی

سرزندگی تحصیلی
سرزندگی تحصیلی
سرزندگی تحصیلی

1/1314
-1/1311
1/1461

1/1311
-1/1361
1/1463

1/1113
-1/1161
-1/1114

1/1611
1/1313
1/1618

1/1186
-1/1111
1/1331

1/1483
1/1331
1/1111

سطح اطمینان 11

پایین

حد باال
حد

دادهها

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

درصد
متغیر
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کلی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

1/1411

1/1413

1/1133

1/1333

-1/1331

1/6113

تحصیلی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

-1/1111

-1/1118

1/1116

1/1181

-1/1311

1/1143

هیجانی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

-1/1611

-1/1614

1/1111

1/1611

-1/1118

الگوی ارتباطی همنوایی

اجتماعی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

1/1611

1/1611

-1/1114

1/1611

1/1131

1/1413

1/1661

خودکارآمدی کلی

سرزندگی تحصیلی

1/1431

1/1434

-1/1113

1/1641

1/1613

دینی درونی

جهتگیری

تحصیلی

خودکارآمدی

تحصیلی

سرزندگی

-1/1661

-1/1631

-1/1161

1/1611

-1/1418

1/1344

1/1811
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درصد

پایین

حد باال
حد

دادهها

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

سطح اطمینان 11

متغیر

اجتماعی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

1/1318

1/1318

1/116

1/1611

-1/1111

1/1141

هیجانی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

1/1413

1/1416

-1/1113

1/1681

1/1111

1/1811

خودکارآمدی کلی

سرزندگی تحصیلی

1/1181

1/1188

-1/1116

1/1311

1/1613

1/6611

تحصیلی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

-1/1113

-1/1611

-1/1111

1/1661

-1/1331

1/1634

هیجانی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

1/1113

1/1111

-1/1113

1/1368

-1/1311

جهتگیری دینی بیرونی

اجتماعی

خودکارآمدی

سرزندگی تحصیلی

1/1184

1/1183

-1/1113

1/1183

-1/1136

1/1361

1/1111
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خودکارآمدی کلی

1/1113

1/1111

سرزندگی تحصیلی

دادهها

بوت

سوگیری
-1/1111

درصد
حد
پایین

-1/1313

خطای استاندارد

سطح اطمینان 11

حد باال

1/1164

1/1331

متغیر
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در نهایت در نمودار  ،3مدل نهایی پژوهش همراه با ضرایب استاندارد رسم گردیده
است .همچنین ضرایب خطای متغیرهای وابستهی میانی و وابستهی نهایی نیز آورده شده
است .الزم به ذکر است در مدل نهایی فقط روابط معنیدار نشان داده شده است.

نمودار  .2مدل علّی برازش شدهی نهایی رابطهی الگوهای ارتباطی خانواده و جهتگیریهای دینی
با سرزندگی تحصیلی با ابعاد تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی خودکارآمدی

برای درک روشنتر روابط بین متغیرهای مدل ،مسیرهای مدل برازش یافته به همراه
ضرایب استاندار شده متغیرهای مدل در نمودار  3نمایش داده شده است .همانگونه که
مشاهده میشود الگوهای ارتباطی خانواده و جهتگیریهای دینی هم به شکل مستقیم و هم
بهصورت غیرمستقیم و از طریق ابعاد خودکارآمدی قادر به پیشبینی سرزندگی تحصیلی
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میباشند .بهعبارتدیگر متغیر ابعاد خودکارآمدی توانسته است بین متغیرهای الگوهای
ارتباطی خانواده و جهتگیریهای دینی با سرزندگی تحصیلی نقش میانجی ایفا نماید.

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه به آزمون برازندگی مدل علّی رابطهی الگوهای ارتباطی خانواده و
جهتگیریهای دینی با واسطهگری ابعاد خودکارآمدی بر سرزندگی تحصیلی نوجوانان
دبیرستانی بر اساس مدل مفهومی مارتین و مارش ( )3118پرداخته است .بهمنظور ارزیابی
الگوی پیشنهادی ،از روش تحلیل مسیر ( )PAاستفاده شد .نتایج تحلیل مسیر ،برازش مطلوب
مدل طراحی شده با دادههای جمعآوریشده را تأیید کرد .همچنین ،طبق یافتههای
بهدستآمده ،برخی روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها معنیدار شد .بهعبارت دیگر ،الگوی
ارتباطی گفتوشنود با ابعاد تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی خودکارآمدی ،الگوی ارتباطی
همنوایی با خودکارآمدی اجتماعی ،جهتگیری دینی درونی با خودکارآمدی تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی دارای رابطهی مستقیم معنادار نشان داد .همچنین

مسیرهای غیرمستقیم الگوی ارتباطی گفتوشنود به سرزندگی تحصیلی از طریق
خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی هیجانی ،الگوی ارتباطی همنوایی به سرزندگی
تحصیلی از طریق خودکارآمدی اجتماعی و جهتگیری دینی درونی به سرزندگی تحصیلی
از طریق خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی هیجانی معنیدار به دست آمد .در مجموع،
 61درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی به واسطهی متغیرهای مدل تبیین شد.
مطابق نظر بندورا ( )3116باورهای خودکارآمدی مربوط به هر حوزهای که باشد ،نقش
میانجی بین عوامل بیرونی و درونی با عملکرد را ایفا میکند .طبق این نظر مسیر تأثیرگذاری
عوامل یادشده بر عملکرد نهایی افراد ،از خودکارآمدی آنان میگذرد .بندورا ()6116
آنچنان بر خودکارآمدی بهعنوان متغیر تعیینکنندهی رفتار تأکید دارد که از بین کلیهی
عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و کارکردهای انسانی ،هیچکدام را مؤثرتر از خودکارآمدی
نمیداند .بر اساس نظریهی شناختی-اجتماعی بندورا ( ،)3116یکی از عوامل مؤثر بر ارتقای
باورهای خودکارآمدی ،انتظارات پیامد مثبت است .این مفهوم به بازدههای مورد انتظار
اعمال اشاره دارد .طبق این مفهوم اگر پیامدهای اعمال ما با انتظارات ما از آن پیامدها،
همخوانی داشته باشد ،یعنی ما به معیارهای از قبل ترسیمشده رسیده باشیم ،باعث رضایت از
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عملکرد خویش و ارتقای سطح خودکارآمدیمان میشود .در تأثیر متقابل ،ارتقای
خودکارآمدی نیز بر بهبود نسبی عملکرد و پیامدهای مورد نظر مؤثر واقع میافتد و عملکرد
بهبودیافته خود باعث افزایش خودکارآمدی میشود.
مطابق مطالب بیانشده میتوان گفت خانوادههای گفتوشنود محور که ویژگی اصلی
ارتباطی آنان ،اظهارنظر آزاد و راحت است (کوئرنر و فیتزپاتریک ،)3113 ،با ترسیم
پیامدهای مثبت و قابلتوجّه در حوزههای تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی ،فرزندان خود را به
باور الزم نسبت به تواناییهای خود جهت ورود و موفقیت در آن حوزهها میرسانند .یوسفی
( )6381بیان میکند در گفتگوهای بین والدین و فرزندان ،بیشتر مسائل خودپندارهی مثبت
به فرزندان منتقل میشود و باعث احساس خودکارآمدی و شایستگی در زمینههای تحصیلی
میشود .در چنین خانوادههایی ،فرزندان ضمن احراز معرفت و آگاهیهای گوناگون نسبت
به چالشها و راهکارهای زدودن آنها ،به مهارتهای حیاتی چگونگی برقراری ارتباط
(کالمی و غیرکالمی) ،تبادل نظر ،نظردهی و نظرگیری ،اقناع و متنبهسازی دیگران دست
مییابند .در چنین شرایطی نهتنها فرزندان در معرض مسائل چالشانگیز قرار میگیرند بلکه
تشویق به کشف باورهای جدید و تصمیمگیری بدون ترس میشوند (فیتزپاتریک)3114 ،؛
بنابراین ،فرد در اینگونه خانوادهها به این باور میرسد که در برخورد با چالشهای اجتماعی،
در روابط با همساالن و اداره کردن ناسازگاریهای بینفردی توانایی دارد و همچنین منجر
به حسی قوی از خودکارآمدی اجتماعی میشود که خود باعث ایجاد ارتباطات مثبت
میشود .در اینگونه خانوادهها ،فرزندان تشویق میشوند تا ارتباطات اجتماعی خود را توسعه
دهند تا زندگیشان را لذتبخش و فشارهای محیطی را مدیریت نمایند (موریس.)3116 ،
از طرف ارتباطات آزاد و صمیمی درون خانوادگی خودکارآمدی هیجانی فرزندان را نیز
ارتقا میدهد .به این صورت که در خانوادههای گفتوشنود ساالر ،ضمن آزادی اعضاء در
ابراز نظر ،باید نظرات مخالف نیز شنیده و گویندهی آن مورد احترام باشد که خود باعث
ارتقای روحیهی نقدپذیری و افزایش آستانهی تحمل میشود که میتواند در تنظیم هیجان
نقش محوری داشته باشد .میزان تعامالت ،ارتباطات و پذیرش هیجانات در اینگونه
خانواده ها باال است که فرد را قادر به تنظیم و تعدیل هیجانات مناسب و دوری از هیجانات
منفی میکند .هرچه خانواده شرایط گفتوگوی راحتتر را در مورد حیطه گستردهای از
موضوعات فراهم آورد و برای در میان گذاشتن افکار و احساسات و هیجانات وقت بگذارد
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و اعضا را به همفکری تشویق کند ،احتمال اینکه فرزندان آنها در بزرگسالی در رویارویی
با عوامل استرسزا و هیجانات منفی مقاومت کنند و درگیر این شرایط نشوند ،زیاد است
(دهقانیزاده و حسینچاری6316 ،؛ میکائیلی و همکاران.)6313 ،
جهتگیری دینی درونی نیز با مثبت نشان دادن پیامدهای مثبت اعمال مذهبی ،شخص
را به احساس خودکارآمدی جهت دستیابی به آن پیامدهای مثبت فرا میخواند .در واقع دین
نیز در قالب نشان دادن انتظارات پیامد مثبت ،بر خودکارآمدی شخص تأثیر میگذارد .بر
اساس نظر آلپورت ،مذهب درونی امری فراگیر و دارای اصول سازمانیافته و درونی شده
است که در همهی امور زندگی به همین شکل نمود پیدا میکند (نقل از موسوی و همکاران،
.)6311
در تأیید این مطلب موریرا -المدیا و همکاران )3111( 6در مطالعهای کیفی و بهصورت
فراتحلیل ،به بررسی شواهد علمی رابطهی بین مذهب و سالمت روان پرداختهاند .یافتههای
این فراتحلیل نشان داده است که در اکثر مطالعات ،رفتارهای مذهبی رابطهی معناداری با
شاخصهای سالمت روان (از جمله رضایت از زندگی ،خشنودی ،احساس مثبت و روحیهی
باال) داشتهاند .در پژوهشی اختصاصیتر ،برگین ( )6116نیز نشان داد که جهتگیری دینی
درونی با کارآمدی همبستگی دارد .آلپورت و راس ( )6111معتقدند افراد دارای جهتگیری
دینی درونی ،سعی میکنند ارزشها و باورهای دینی را درونی کرده و بهطور کامل دنبال
کنند؛ بدین معنا که این افراد با دین خود زندگی میکنند .ازآنجاکه این افراد تعالیم دینی را
درونی کردهاند ،بهتر میتوانند با دیگران مدارا و رفتار کنند .در دینورزی رشدیافته،
خودآگاهی ،احساس پیوند با دیگران و ظرفیت بروز رفتارهای ارزشمند تجلی مییابند
(امونز .)3111 ،همچنین سینتر ( )3111نیز معتقد است یکپارچگی و انسجام شخصی در
افراد دارای مذهب و معنویت رشدیافته ،آنها را قادر میسازد تا اعمالشان بر اساس اهداف
واالتر استوار شود .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که مذهب در تواناسازی افراد و بهتبع
ارتقای خودکارآمدی آنها در زمینههای گوناگون (مثل حوزهی تحصیلی ،اجتماعی و
هیجانی) مؤثر واقع میشود .این یافته با نتایج پژوهشی میرباقری ( ،)6381موسوی و همکاران

1. Moreira- Almeida & et al
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( ،)6311آلپورت ( ،)6111آلپورت و راس ( ،)6111امونز ( )3111و ماتیس ،فونتنوت و
هکچر-کی )3113( 6مطابقت دارد.
در نهایت میتوان به نقش خودکارآمدی بر سرزندگی تحصیلی اشاره کرد .شواهد
تجربی متعددی نشان دادهاند که باورهای خودکارآمدی ،در پیشبینی و تبیین الگوهای
رفتاری افراد در بافتهای مختلف (از جمله بافت تحصیلی) ،مؤثر میباشد (زاژاکووا ،لینچ
و اسپنشاد3111 ،3؛ گری .)3111 ،3برای مثال ،نتایج برخی از مطالعات تأکید کردهاند که در
زمینههای تحصیلی ،بین  66تا  64درصد تغییرپذیری نمرات پیشرفت تحصیلی ،از طریق
باورهای خودکارآمدی تحصیلی تبیین میشود (کان و ناتا .)3116 ،4باورهای خودکارآمدی
تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به تواناییهای خود در انجام موفقیتآمیز تکالیف تحصیلی ،در
یک طراز مشخص میباشد (شانک6116 ،1؛ بانگ و اسکالویک.)3113 ،1
بر این اساس میتوان گفت افزایش خودکارآمدی در فراگیران ،باعث اطمینان آنها
نسبت به تواناییها ،قدرت برنامهریزی ،پیگیری امور و اداره و مدیریت زندگی تحصیلی
خویش میشود .خودکارآمدی ضمن ایفای نقش اساسی در تأمین انگیزش تحصیلی
دانشآموزان ،نقش آن بر کارکردهای سازگارانهی بیرونی از قبیل پیشرفت تحصیلی و
کارکردهای سازگارانهی درونی از قبیل سالمت روانی در چارچوب نظریات مختلف
انگیزشی قابل تبیین است .از نقطهنظر بندورا ( )3116از میان باورهای شناختی هیچکدام به
اندازهی خودکارآمدی در برخورد افراد با مشکالت و تنیدگیهای زندگی و مدیریت
تواناییهای سازگارانه اهمیت و تأثیر ندارد .ماستن ( )3116نیز معتقد است که احساس خود
اطمینانی و کارآمدی ،انگیزهی دانشآموزان را برای درگیری با تکالیف رشدی ،شرایط
نامطلوب موجود تحصیلی و چالشهای آینده ترغیب میکند .گری ( )3111در مروری بر
نظریهی شناختی -اجتماعی بندورا بیان میکند باورهای خودکارآمدی ،در تعیین
فعالیتهایی که افراد تعقیب میکنند ،میزان تالشی که آنها برای تعقیب فعالیتها به کار
میگیرند و سطوح متمایز مقاومت افراد در مواجهه با موانع احتمالی مهم میباشد.
1. Mattis, Fontenot & Hatcher- Kay
2. Zajacova, Lynch & Espenshade
3. Gore
4. Kahn & Nauta
5. Schunk
6. Bong & Skaalvik
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دانشآموزان دارای خودشناسی و خودباوری باال ،در انجام اعمال و وظایف تحصیلی ،فعاالنه
و پر انرژی وارد میدان میشوند و اطمینان دارند که قادرند بر مشکالت و چالشها آن فائق
آیند .باور به تواناییهای شخصی در برخورد با محرکیهای استرسزای محیطی ،با
کارکردهای سازگارانهی سرزندگی همراه است.
تبیین دوم بر اساس الگوی شناختی الزاروس )6111( 6دربارهی استرس قابل بیان است.
وی تأکید میکند که باورهای فردی مانند باورهای خودکارآمدی در ارزیابی مطالبات
محیطی نقش قابل مالحظهای دارند .الزاروس اشاره میکند که افراد مطالبات بیرونی را
بهصورت «تهدید» یا «چالش» ارزیابی میکنند .از این میان شواهد پژوهشی نشان میدهد که
افراد با باورهای خودکارآمدی باال ،مطالبات را بیشتر بهصورت چالشی ارزیابی میکنند
(چمرس ،هو و گارسیا3116 ،3؛ پنتریج و دگروت .)6111 ،3وقتیکه یک تکلیف بهصورت
چالشانگیز ارزیابی میشود ،فرد به احتمال زیاد از یک راهبرد مقابلهای کارآمد استفاده
می کند و در مواجهه با موانع احتمالی ،برای انجام تکلیف ،مقاومت بیشتری از خود نشان
میدهد .بر این اساس میتوان گفت دانشآموزان دارای خودکارآمدی باال ،مطالبات زندگی
تحصیلی خویش را بهعنوان چالش و موانعی که باید از آنها بگذرند ،ارزیابی میکنند .چنین
دانشآموزانی سعی میکنند با تدبیر و تالش تهدیدها را به فرصت و پلههای ترقی تبدیل
سازند .ازاینرو از رویارویی با چالشهای تحصیلی نمیترسند و علیرغم بزرگ یا
طوالنیمدت بودن این چالشها ،سعی در برطرفسازی یا سازگاری با آنها را دارند و این
کار عین سرزندگی تحصیلی است .این تبیین با نتایج تحقیقاتی ،پنتریج و دگروت ()6111؛
چمرس و همکاران)3116( ،؛ لوزو و مک واتر ()3116؛ لنت و همکاران ()3116؛ بایرس-
وینستون و فواد ( )3118و شکری و همکاران ( )6311هماهنگی دارد.
همچنین باید گفت فراگیران خودباورمحور ،چنانچه در رویارویی با مشکلی موفقیت
حاصل نکنند ،پا پس نکشیده و به آزمون راههای دیگر و ادامهی تالش میپردازند .شواهدی
که این ادعا را حمایت میکند از پژوهشهایی ناشی میشود که در آنها خودکارآمدی و
خودباوری با پیامدهایی مثل خودتنظیمی ،تالش ،اصرار ،پیشرفت و شاخصهای سالمت و
بهزیستی روانی ارتباط پیدا میکند (مارش)6111 ،؛ بنابراین خودکارآمدی سازهای است که
1. Lazarus
2. Chemers, Hu & Garcia
3. Pintrich & DeGroot
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بهصورت مستقیم به سرزندگی تحصیلی و تالشهای منجر به چنین پیامدهایی مربوط
میباشد .به عبارتی دانشآموزانی که باور دارند که توانایی تسلّط بر الزامات تحصیلی را
دارند ،انتظارات مثبتی هم برای موفقیت دارند که شناخت ،رفتار و هیجانات آنها را درگیر
میکند (دهقانیزاده و حسینچاری .)6316 ،تبیین مورد نظر با نتایج تحقیقاتی هولدن و
همکاران61116؛ میس ،ویگفیلد و اکسل6111 ،3؛ کارول و همکاران3111 ،3؛ مرکر و
همکاران3166 ،4؛ اردالن6381 ،؛ دهقانیزاده 6316 ،و دهقانیزاده و حسینچاری)6316 ،
همسو است.
یافتههای مطالعهی حاضر داللتهای نظری و عملی چندی دارد .از لحاظ ارزش نظری،
این مطالعه از یکطرف ،بخشی از مدل مارتین و مارش ( )3118را در مورد عوامل تأثیرگذار
بر سازگاری و سرزندگی تحصیلی دانشآموزان به آزمون میگذارد و از طرف دیگر،
یافتههایش به بدنهی دانش موجود دربارهی عوامل مؤثر بر موفقیت و سرزندگی تحصیلی
افزوده میشود .یافتههای این پژوهش به روشن شدن میزان تأثیر شرایط ارتباطی و تربیتی
خانواده و نوع جهتبری دینی بر موفقیت و سرزندگی تحصیلی با میانجیگری ابعاد
خودکارآمدی کمک میکند .یافتههای این مطالعه در مجموع به ترجیح سبک ارتباطی
گفتوشنود بر سبک ارتباطی همنوایی و نگاه درونگرایانه به دین بر نگاه برونگرایانه به
دین تأکید میکند و در خودکارآمد نمودن فرد و مقابله با سختیها و سازگاری با آنها،
نقش اساسی دارد.
از لحاظ ارزش عملی ،اطالعات حاصل از مطالعهی حاضر میتواند برای ارتقاء
سرزندگی تحصیلی توسط دستگاه تعلیم و تربیت جامعه ،معلمان و والدین مورد استفاده قرار
گیرد .در پایان ،پیشنهاد میشود مطالعات بعدی در بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرزندگی
تحصیلی دانشآموزان ،نقش مدرسه و مشارکت تحصیلی که بخشی از مدل مارتین و مارش
( )3118است و در مطالعهی حاضر مورد توجّه قرار نگرفت ،در کنار نقش والدین مورد
تحقیق قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میشود این پژوهش در جامعههای آماری بزرگتر و
متفاوت از جمله دانشجویان و دانشآموزان مقاطع تحصیلی دیگر ،نیز انجام و همچنین به
1. Holden & et al
2. Meece, Wigfield & Eccles
3. Carroll & et al
4. Mercer & et al
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پیامدهای این سازه در زندگی دانشآموزان و دیگر گروههای جامعه پرداخته شود .کمبود
پژوهشهای انجام شده یا حداقل گزارششده بهخصوص در مورد سرزندگی تحصیلی از
محدودیتهای پژوهش بود .همچنین ،شیوهی اساسی جمعآوری اطالعات در این پژوهش
مبتنی بر پرسشنامه بود ،گرچه چنین شیوهای در بیشتر پژوهشها غالب است ،ولی پیشنهاد
میشود اطالعات هر متغیر با استفاده از چند روش مختلف جمعآوری گردد تا نتایج
بهدستآمده با اطمینان بیشتر مورد استفاده و تعمیمدهی قرار گیرد.
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