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 چکیده
انواده خ الگوهای ارتباطیی در رابطه ابعاد خودکارآمدیگری میانجی نقشبررسی حاضر  یهدف از مطالعه

ی دوم و سوم شاخه آموزاندانش نفر از 313سرزندگی تحصیلی بود. در این مطالعه دینی با  هایگیریجهتو 
 6316-13در سال تحصیلی  دخترشهر پل یمتوسطهدوم  یدورهپسر(  681دختر و  311شامل ) نظری

نندگان، ک. مشارکتای انتخاب شدندای چندمرحلهخوشهتصادفی گیری روش نمونه داشتند که بهمشارکت 
 ابعاد یاسمقدینی،  هایگیریجهتمقیاس خانواده،  ی الگوهای ارتباطیشده تجدیدنظرفرزندان ابزار  ینسخه

 برخوردار بمناسیی و پایایی روا ابزارها از. کردندی سرزندگی تحصیلی را تکمیل خودکارآمدی و پرسشنامه
کل مستقیم دینی درونی هم به شگیری و جهت وشنودگفتالگوی ارتباطی نتایج تحلیل مسیر نشان داد  .بودند
غیرمستقیم و از طریق ابعاد خودکارآمدی منجر به افزایش سرزندگی تحصیلی شده است. بر  صورتبهو هم 

و  دوشنوگفتالگوی ارتباطی  یابعاد خودکارآمدی، نقش میانجی در رابطهتوان گفت این اساس می
خانوادگی  اطاتنقش کیفیت ارتبها بر کند. این یافتهگیری دینی درونی با سرزندگی تحصیلی ایفا میجهت

  ورزد.می دتأکیجهت نیل به سرزندگی تحصیلی  ،گیری دینی فرد در ارتقای باورهای خودکارآمدیو جهت

ابعاد خودکارآمدی، های دینی، گیریجهتخانواده،  ی ارتباطیالگوها :واژگان کلیدی
 سرزندگی تحصیلی
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 مقدمه
در  ،انهای انسقرار دادن استعدادها و توانمندی توجّه، با مورد نگرشناسی مثبترویکرد روان

، لیدیکی هایکی از این توانمندیشناسان قرار گرفته است. روان توجّههای اخیر مورد سال
شناسی تحولی، شناسی مانند روانهای مختلف روانکه در حوزه باشدمی 6آوریتاب
سیلز، -و غیره جای خود را باز کرده است )کمپبل شناسی خانوادهروانشناسی تربیتی، روان

توان آن را نوعی میآوری، از تاب شدهارائهتعدد تعاریف  رغمعلی .(3111، 3استینو  کوهن
افزون بر این،  (.3،3116والر) تعریف کردمحیط سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار 

پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و خود با  ترمیمنوعیآوری را ای از پژوهشگران، تابعده
 (.3111، 1؛ لوتار، سیچی و بکر3116، 1ماستن ؛6116، 4گیرند )گارمزیشناختی در نظر می

و  پردازانها، نظریهنتایج پژوهشبه ابهامات پدید آمده در توجیه  توجّه، با با این وجود
ماهیت (. 3111ن، لوتار و همکارااند )آوری را دنبال کردهمحققان نگاه چندبعدی به تاب

شود که در آن افراد در معرض خطر، از شواهدی ناشی میآوری ی تاببودن سازه چندبعدی
ها، مثل پیشرفت در بعضی از حوزه نشان دادن کارکردهای مهارتی و سازگاری رغمبه

، هاشمی و جوکاردهند )ها نشان میناسازگارانه جدی را در دیگر زمینه پیامدهای تحصیلی،
 توجّه 1آوری تحصیلیآوری از جمله تابمحققان به ابعاد مختلف تاب روازاین(. 6313
 اند.کرده

ای هو دیگر حوزهباال بردن احتمال موفقیت در مدرسه " عنوان بهآوری تحصیلی تاب
 های صفتی فرد و تجربیات، ویژگیشرایط ناگوار محیطی رغمبهموفقیت تحصیلی 

 (.3114، 1؛ به نقل از گیزیر6114، 8وانگ، هتیل و ولبرگتعریف شده است ) "ناخوشایند
شناسی چارچوب روانها و مفروضهرعایت  با را آوری تحصیلیتابآنچه در این میان، 

                                                      
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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 این مفهوم نوین .است 6سرزندگی تحصیلیسازد ی تحصیلی منعکس میحوزه در، نگرمثبت
داوم و ی مها و موانعی که در عرصهبه پاسخ مثبت، مفید، سازنده و انطباقی به انواع چالش

، 3؛ ساره، پال و لیزا3166، 3پوتواین و همکارانشوند، اشاره دارد )جاری تحصیلی، تجربه می
تی سازی بهزیس(. در واقع سرزندگی تحصیلی راهی ساده و مفید برای درک و مفهوم3163
ماهیت سن  به توجّهبا  (.3163، همکارانموزان در بافت تحصیلی است )ساره و آدانش

الزم است  ، همتحصیلیهای آموزشی و ری نوجوانان در محیطحداکث نوجوانی و حضور
های برخورد با این نامالیمات راه هم نسبت به نامالیمات تحصیلی و و هابه چالشنسبت 

ای هها حقیقت گریزناپذیر و پایدار محیطکه چالش از آنجاهم و  منماییمعرفت حاصل 
ها ن در برخورد با این چالشتحصیلی هستند، پس مجهزسازی فراگیران و توانمندسازی آنا

بر روی  ارتأثیرگذشناسایی پیشایندها یا عوامل  رواینرسالت همیشگی آنان باشد. از باید 
اش سرزندگی است، ضروری تیجهها که نآموزان در برخورد با این چالشظرفیت دانش

 باشد.می
مربوط  سطح، 4روانی سطح شامل ح مختلفایندهای سرزندگی تحصیلی در سه سطپیش

 قرار گرفته است توجّهمورد  1مربوط به خانواده و همساالن سطحو  1به مدرسه و مشارکت
شده  توجّهح روانی و خانواده ( که در پژوهش حاضر به دو سط3118 ،1مارتین و مارش)

 است.

ی از عوامل مؤثر بر سرزندگ 8خودکارآمدی از میان پیشایندهای مربوط به سطح روانی،
مطرح گردید  61اجتماعی -ی شناختیقالب نظریه در 1دوراکه توسط آلبرت بن استتحصیلی 

 یت انسانیاساس عامل وخودکارآمدی یک مفهوم کلیدی ، نظریهاین ر د (.3161، 66)باسول
واقع، ر د .گزیندکه انسان برمی استهایی ی فعالیتکنندهعامل تعیین ترینمهمو است 

                                                      
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 
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10. social-cognitive theory 

11. Basol 
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هنوز  ،ازی ناکامیشود تا پس از سرخوردگی یا رویارویی با تجربهموجب می خودکارآمدی
ندورا بدر تعاریف متعدد از خودکارآمدی، . (3116)بندورا،  دهیم ادامه خود هم به فعالیت

و اجرای بعضی رفتارها  دهیسازمانشان برای تواناییی دربارهقضاوت افراد را  آن(، 6111)
ی ی خودکارآمدمقایسهدر  (6116ندورا )ب. آورده استبه اهداف مورد نظر،  نیلدر جهت 

انگیز ربمسائل و اهداف چالشبه خودکارآمدی باال،  دارایکند افراد تصریح می ،باال و پایین
سبت به بنابراین ن ؛کنندنگاه می انجام دهند، ماهرانهرا ها توانند آنمی کهتکالیفی  عنوانبه

 (6116را )در مجموع بندو .تمایل بیشتری دارندها آن پیگیری و تعهد نسبت بهاهداف انتخاب 
از  ؤثرترمکدام را ها و کارکردهای انسانی، هیچبر فعالیت تأثیرگذاری عوامل از بین کلیه

 داند.خودکارآمدی نمی
و باید در  است چندبعدیبرخی محققان بر این باورند که خودکارآمدی متغیری 

بر  (.3111، 6؛ زیمرمن6111، و همکاران بندوراهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد )حیطه
معرفی ی اصلی خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی را این اساس آنان سه حوزه

 یدر ارتباط با احساس توانایی فرد در اداره 3تحصیلیخودکارآمدی ی حوزه. کردند
های یادگیری، احاطه بر موضوعات درسی و برآورده کردن انتظارات تحصیلی است فعالیت

های فرد در مواجه با ، به معنای ظرفیت4(. خودکارآمدی اجتماعی3116، 3)موریس
با همساالن و توانایی مدیریت  برقراری رابطه، احساس توانایی در های اجتماعیچالش

نیز توانایی  1خودکارآمدی هیجانیو (. 3116های بین فردی است )موریس، ناسازگاری
به (. 3116شود )موریس، چیرگی بر هیجانات منفی توسط فرد تعریف می یادراک شده

توانایی شخص برای تنظیم و تعدیل  عنوانبهعبارتی، باورهای خودکارآمدی هیجانی، 
 شود.می های مناسب و دوری از شرایط هیجانی منفی در شرایط خاص تعریفانهیج

که باورهای خودکارآمدی، تالش و مقاومت فراگیران را اند شواهد تجربی نشان داده
؛ 3118 ،1وینستون و فواد-دهد )بایرسبرای مواجهه با مطالبات زندگی تحصیلی افزایش می

                                                      
1. Zimmerman 

2. academic self-efficacy 

3. social self-efficacy 

4. Muris 

5. emotional self-efficacy 

6. Byars- Winston & Fouad 
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( بر نقش مهم 3116) 3وارترهمچنین نتایج مطالعات لوزو و مک (.3116، 6و همکاران لنت
( نیز 3118) 3آکین کنند.می تأکیدهای تحصیلی باورهای خودکارآمدی در غلبه بر چالش

، محیط تحصیلی یشدهدر پژوهشی نشان داد که باورهای خودکارآمدی بر استرس ادراک
 اثر مستقیم منفی دارد.

وری و آدر ایجاد تاب داریدینتوان به به سطح روانی می از دیگر پیشایندهای مربوط
در اولین  (6813فرانسیس گالتون )مقابله با نامالیمات زندگی اشاره کرد که با کارهای 

شود از انسان مدرن، می طور کهمعتقدند همان هابرخیآماری آغاز شد.  مندنظامتحقیقات 
 هم سخن گفت )آذربایجانی« ورزانسان دین»توان از سخن گفت، می ناطق و متفکرمادی، 

 -ورزی را بعد روانی(. امّا برخی دیگر پا را فراتر نهاده و دین6381، و موسوی اصل
به نقش مذهب در  توجّهبر این اساس،  اند.معرفی کردهبشر  اجتماعی -شخصیتی

ی اخیر دهه دو شناسان درغالب روان رویکردی سالم، توانمندسازی انسان و ایجاد جامعه
 ( مطابق6111این میان، آلپورت )در . (6311، بنابو غباری دوستالماسبوده است )موسوی، 
 کند و معتقد است انتخابورزی مطرح میدو رویکرد دین ورز به دین،نوع نگاه انسان دین

. گذاردمییژه و تأثیرهای زندگی چالش ها وبرای مقابله با تنیدگی فردهای بر توانایی هرکدام
به  1گیری بیرونیو جهت 4گیری درونیدارای جهتبه دو گروه ضمن تقسیم افراد  وی

 ،و تمایل خود به امور مذهبی توجّه در گیری درونیکند که افراد با جهتبیان می، مذهب
دارای گرایش به لذت و رضایت درونی خویش بر مبنای یک ارتباط کامالً شناختی و 

اجتماعی  دستاوردهای به گیری بیرونی،افراد با جهت کهدرحالی ،خصوصی با خداوند هستند
؛ هیل و 6111، 1)آلپورت و راسدهند نشان میبیشتری  توجّه داریدین حاصل از و شخصی

 .(6111، 1هود

                                                      
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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شناسی نیت ی روانبه نظریهکه آلپورت  6های مذهبیگیریجهتی نظریهشکل کلی 
ری تگیری دینی درونی، شکل رشدیافتهجهت که شودمتذکر می، هم مشهور است 3مذهبی

راهنمای عمومی و  ی غالب،یک انگیزه عنوان بهو  گرددمی از نیت مذهبی محسوب
 ،در مقابل ماند.گیرد، باقی میهمیشگی برای سبک و روشی که فرد در زندگی در پیش می

ان شگیری دینی بیرونی، بیشتر باورهای مذهبی را حول محور منافع شخصیافراد دارای جهت
 .(6111، 3پاتریک و هودشوند )کرکشکل داده و کمتر از طریق یک نیاز درونی هدایت می

های مذهبی با مدیریت گیریتباط جهتمتعدد از ار تجربیشواهد  این مطلب، تأییددر 
( نشان داد افرادی که اعتقادات 3111) 4کوئینگ مثالً اند.پرده برداشتههای زندگی چالش
روس دسروسی های زندگی دارند.تری دارند، سازگاری بهتری با موقعیتقوی درونی مذهبی
 تری برخوردارنداعتقادات مذهبی درونی شدهکسانی که از  کردند گزارش (3111) 1و میلر

در  .برندره میبهنسبت به مقابله با فشارهای روانی، شخصی و تحصیلی از نیروی بیشتری 
، نقش مهی در مواجهه با نامالیمات زندگی }از شدهورزی آگاهانه و درونیمجموع دین

؛ نقل از 3111اسمیت، -؛ کنر3111کونسل، آنو و اسکند )تحصیلی{ ایفا میزندگی جمله 
(، 6111) رأسدر این میان مطابق نظر آلپورت و . (3111خشاب؛ مسترز و اسپیلمن، سلیمانی

، پیوند عاملت کناردر را دارد که  تأثیربیشترین فرد،  زمانی در بهسازی زندگی باورهای دینی
باشد، یم خانواده ،پایگاه پیوندجویی ترینمهم کهازآنجاییمتجلی شود و  و مدارا با دیگران

 نیز باید مدنظر قرار گیرد. خانوادگی و ارتباطات تعامالتنقش 
که نشان  (3118) 1شرودت، ویت و مسرسمیت 1به نتایج فراتحلیل توجّهبا  این میاندر 

 ی معناداری با انواع پیامدهای روانی،رابطه ،ارتباطات 1و همنوایی 8وشنودگفتالگوهای د دا
 عنوانبه ،ارتباطات خانواده «همنوایی»و « وشنودگفت» یالگوها اجتماعی و شناختی دارند،

 .دی حاضر در نظر گرفته شمطالعه شاخص بررسی نقش خانواده در

                                                      
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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( و فیتزپاتریک و ریچی 6111) 6ریچی و فیتزپاتریکالگوهای ارتباطی خانواده توسط 
گیری اجتماعی و که دو بعد جهت ،(6113) 3لئود و چفیی مک( با بررسی نظریه6114)

. دندشگیری مفاهیم را برای توصیف ارتباطات درون خانواده به کار بردند، شناسایی جهت
ت برای شرک هامیزان فضای آزاد و راحتی است که خانواده وشنودگفت الگویمنظور از 

الگوی کنند و منظور از موضوعات مختلف ایجاد می یدرباره اظهارنظراعضای خانواده و 
ا، هها بر روی یکسان بودن نگرشکه خانواده تأکیدیاز مقدار  همنوایی نیز عبارت است

 .(6111؛ ریچی و فیتزپاتریک، 6111و فیتزپاتریک،  3)کوئرنر ها و عقاید دارندارزش
شناختی و سازگاری بررسی روابط بین ساختار خانواده، جدایی روان در( 3116) 4لوپز

ها لی آنوالدین و سازگاری تحصی -آموزبین تضاد در دلبستگی دانشدریافت که صیلی تح
 نیز دریافتند(، 6114) 1(. جردس و مالینکروت3114، 1رابطه وجود دارد )به نقل از استوور

ون مسائلی چ آموزان مرتبط باشد.تواند با سازگاری دانشکه عوامل عاطفی یا روانی می
پدر و  ابآموز آموز و ارتباط ضعیف دانشدانش -اختالف بین والدینراب، افسردگی، اضط

ثل سازگاری تحصیلی، سازگاری ای متواند بر تعداد زیادی از عوامل مقابلهمادرش می
، سالمت روانی و حمایت اجتماعی گیریتصمیمهای های اجتماعی، مهارت، مهارتشخصی

، تجردس و مالینکروگوناگون )از جمله،  هایدر مجموع پژوهش .تأثیری منفی داشته باشد
شرودت و همکاران، ؛ 3113، ؛ کوئرنر، فیتزپاتریک6111، 1لنت، براون و جورج ؛6114
 (6313خشاب، چاری، مرادی و سلیمانیزاده، حسین؛ دهقانی6313مرادی و چراغی، ؛ 3118

خانواده نقش بسزایی در سازگاری، انطباق و سرزندگی  نشان دادند که الگوهای ارتباطی
 آموزان دارد.دانش

الگوهای های اشاره شده، در پژوهش کنونی، نظری و پژوهشمفاهیم  رویداشتبا 
آیندهای پیش عنوانبههای دینی و باورهای خودکارآمدی گیریارتباطی خانواده، جهت

 أخرتبیانگر تقدم و ها، ها و پژوهشر مدلسرزندگی تحصیلی در نظر گرفته شدند. امّا مرو

                                                      
1. Ritchie & Fitzpatrick 

2. McLeod & Chaffee 

3. Koerner 

4. Lopez 

5. Stoever 

6. Gerdes & Mallickrodt 

7. Lent, Brown & Gorge 
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لگوهای اپژوهشی مختلف نشان داده است که  ، شواهددیگرعبارتبه بین این متغیرها است.
، 3؛ کاستن و اندرسون3114، 6دوبورا و گاستاخودکارآمدی است ) یکنندهبینیارتباطی پیش

؛ 6313؛ مرادی و چراغی، 3111، 4؛ مارشال3118، 3؛ بونگ3111 و همکاران، رارا؛ کاپ3114
گیری دینی با از طرف دیگر بین انواع جهت .(6311؛ نیکنام، 6316زاده، دهقانی

؛ 3111، 1ترسین ؛3111، 1امونز؛ 6116، 1برگینخودکارآمدی نیز رابطه وجود دارد )
نوعی متغیر خودکارآمدی را نیز (، 3116، 6111در همین راستا بندورا ) .(6381میرباقری، 

 راتتأثیقادر است تمامی خودکارآمدی  که داردمی اظهارو در نظر گرفته  میانجیمتغیر 
 8 و همکاران فرایبورگ مدل مطابق همچنین ها و ارتباطات اجتماعی را واسطه کند.حمایت

 اک هریعنی ادر مایتی بیرونی نیز قابل تعمیم است،چنین نقشی به کل نظام ح ،(3111)
معنوی و الیزال، نیز بر ارتقای خودکارآمدی شخص  اعتقاد به نیرویی از جملهحمایت بیرونی 

 گذارد.می ریتأثطریق بر جوانب زندگی  اینو از  افتدمی مؤثر
الگوی شناختی  اجتماعی بندورا،-ها از جمله تئوری شناختیبرخی تئوری حتی
شده صحه  بر امکان تدوین مدلی علّی از متغیرهای یاد های مختلفو پژوهش 1الزاروس

جمله ها و ارتباطات اجتماعی )از حمایتاند ها نشان دادهمثالً پژوهشگذارند. می
باورهای خودکارآمدی بر مطالبات  یبه واسطه واحد اجتماعی یعنی خانواده( ترینکوچک

؛ 6313پردازد )مرادی و چراغی، می زندگی انگیز غلبه و به فراخوانی پیامدهای مثبتبرچالش
گیری مذهبی درونی با تهییج همچنین جهت (.3114و بندورا،  66تی؛ بن3111، 61سانچانگ و 

 (.3111تر، سازد )سینمتمایل می خودکارآمدی شخص، وی را به گزینش اهداف واال
اط پژوهش مجزایی ارتب تاکنونو اینکه  به مطالب ذکر شده توجّهبا  ترتیباینبه

مدلی علّی از متغیرهای پژوهش متغیرهای پژوهش حاضر را مورد کنکاش قرار نداده است، 

                                                      
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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ی علّی الگوهای تعیین رابطههدف پژوهش حاضر، (. بر این اساس، 6تدوین شد )نمودار 
ی اآزمون نقش واسطهدینی با سرزندگی تحصیلی و  هایگیریجهتارتباطی خانواده و 

پژوهش حاضر از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی است. 
 شود:های زیر هدایت میفرضیه
ابطه ر تحصیلی، اجتماعی و هیجانی الگوهای ارتباطی خانواده با ابعاد خودکارآمدی -6
 دارد.

 ه دارد.رابط تحصیلی، اجتماعی و هیجانی های دینی با ابعاد خودکارآمدیگیری. جهت3
بین الگوهای ارتباطی خانواده و . ابعاد خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی 3
 کنند.تحصیلی نقش واسطه ایفا می سرزندگیهای دینی با گیریجهت

 

 پژوهشروش 
الب ی بین متغیرها در قکه در آن رابطه استنوع همبستگی از  توصیفی این پژوهش روش

دینی  هایگیریخانواده و جهت . الگوهای ارتباطیبررسی قرار گرفتتحلیل مسیر مورد 
نهایی  ازو سرزندگی تحصیلی متغیر درون گرمیانجیمتغیر  خودکارآمدی، ابعاد زامتغیر برون

دوم و سوم  هایکالس دخترپسر و  آموزاندانش پژوهش شاملی آماری جامعه .باشدمی
وم دی متوسطهی دوره تجربی و علوم انسانی(فیزیک، علوم  -های ریاضی)رشته نظری

 توجّهبا ی الزم حجم نمونه است. 6316 -6313در سال تحصیلی  دخترمدارس دولتی شهر پل
و با نظر به کفایت بهتر نمونه و افت احتمالی،  (6111) 6کرجسی و مورگان به دستورالعمل

ای گیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه لحاظ و آموزدانش 411 تعداد

                                                      
1. Krejcie & Morgan 
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انتخاب برداری مدرسه، رشته و کالس درس و به کمک سه واحد نمونه 6یاچندمرحله
با میانگین  آموزدانش 313ای به حجم نمونه فرم مخدوش، 8 در نهایت پس از حذف .گردید

انحراف و  41/61 میانگین سنی پسر با 681شامل ) ،118/1عیار و انحراف م 11/61سنی 
مورد تحلیل  (11/1و انحراف استاندارد  61/61 دختر با میانگین سنی 311و  13/6 استاندارد

 قرار گرفت.
 زیر بهره گرفته شد. ابزارهای در این پژوهش از 

و  توسط ریچی ی خودسنجی است کهیک پرسشنامه خانواده: های ارتباطیالگو
 یدامنهدر دهنده را موافقت پاسخقت یا عدم مواف یدرجه طراحی شده و (6111فیتزپاتریک )

ل اوّ یگویه 66)گویه  31 یدرباره (= کامالً مخالفم 6= کامالً موافقم،  1) یادرجهپنج
اطات ارتب یزمینه ( کهوشنودگفتمربوط به بعد  بعد یگویه 61مربوط به بعد همنوایی و 

محتوایی، مالکی 3( روایی3113)کوئرنر و فیتزپاتریک خانوادگی او هستند، خواهد سنجید. 
ر د اند.ن مقیاس را مطلوب گزارش کرده)آلفای کرونباخ و بازآزمایی( ای 3و سازه و پایایی

 81/1 دوشنوگفت( پایایی ابزار را به روش آلفای کرونباخ برای بعد 6381نیا )شایران کور
عامل اکتشافی،  تحلیل به دست آورده است. همچنین از طریق 86/1و برای بعد همنوایی 

در  .اددقرار  دییتأمورد را گیری همنوایی و جهت وشنودگفتگیری ساختار دو عاملی جهت
 16/34 به ترتیب گیری همنواییجهتعامل و  وشنودگفتگیری ی وی عامل جهتمطالعه

در پژوهش وی عالوه بر این،  کرده است.درصد از واریانس کل آزمون را تبیین  13/63و 
ل به ک یبا نمره گیری همنواییو جهت وشنودگفتگیری عامل جهت همبستگیضریب 
 گزارش شد. 44/1و  11/1ترتیب 

ریب پایایی که ض استفاده شدپایایی از آلفای کرونباخ  یدر پژوهش حاضر برای محاسبه
 13/1، 81/1 به ترتیب همنوایی گیریجهتعامل و  وشنودگفت گیریجهت عامل برای

وسط ت تأییدیاین پرسشنامه نیز به روش تحلیل عامل  یروایی سازههمچنین شد. محاسبه 
، 3χ ،61=df=164/13) های برازشانجام شد که شاخص( AMOS)افزار اِموس نرم

181/3=/df3χ ،61/1=GFI ،88/1=AGFI ،31/1=NFI ،14/1=CFI ،11/1=RMSEA )
 .ندکرد تأییدهای مشاهده شده را تناسب سازه با داده

                                                      
1. random multi-stage cluster sampling 

2. validity 

3. reliability 
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 ،همادّ 31( در 6111این مقیاس توسط آلپورت و راس ) :ی دینیهایگیرمقیاس جهت
 1بر اساس مقیاس  (I/E-RO) به مذهب گیری درونی و بیرونیجهتابعاد سنجش  منظوربه

ی گویه 1آور درونی به دین و رویی این ابزار گویه 66ساخته شده است. ای لیکرت درجه
در  اساین مقیشواهد مربوط به روایی و پایایی  سنجد.دین را میآور بیرونی به دیگر روی

این پرسشنامه  محتوایی روایی(. 6111، رأسرت و وشده است )آلپ تأییدتحقیقات مختلفی 
دینی گیری و برای خرده مقیاس جهت 13/1درونی دینی گیری برای خرده مقیاس جهت

 هایکرونباخ برای خرده مقیاسگزارش شده است، همچنین ضریب آلفای  11/1بیرونی 
گزارش  13/1بیرونی دینی گیری برای خرده مقیاس جهت و 81/1درونی دینی گیری جهت

 (.6111شده است )آلپورت و راس، 
ضریب پایایی برای کل ای در مطالعه( 6316خشاب، ؛ به نقل از سلیمانی6381حسینی )

دینی گیری و برای خرده مقیاس جهت 11/1مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
که  کرد محاسبه 14/1بیرونی  گیری دینیجهت و برای خرده مقیاس 18/1درونی 

تحلیل  از طریق یاد شده روایی نیز در پژوهشی پایایی مطلوب این مقیاس است. کنندهبیان
ها ویهگهای اصلی با چرخش واریماکس بررسی گردید که بار عاملی عاملی به روش مولفه

 13/1تا  44/1و  11/1تا  31/1های مذهبی به ترتیب بین گیریبا ابعاد درونی و بیرونی جهت
ه ک پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد یدر پژوهش حاضر برای محاسبهقرار داشت. 

 18/1 یب،گیری دینی بیرونی به ترتجهت و گیری دینی درونیضریب پایایی برای ابعاد جهت
 أییدیتاین پرسشنامه نیز به روش تحلیل عامل  یروایی سازههمچنین  به دست آمد. 16/1و 

، 3χ ،33=df=163/14های برازش )( انجام شد که شاخصAMOSافزار اِموس )توسط نرم
84/3=/df3χ ،13/1=GFI ،88/1=AGFI ،13/1=NFI ،11/1=CFI ،11/1=RMSEA )

 .ندکرد تأییدهای مشاهده شده را تناسب سازه با داده
برای ( 3116توسط موریس ) 6مقیاس ابعاد خودکارآمدی :مقیاس ابعاد خودکارآمدی

گویه است  34ساخته شد. این ابزار دارای خودکارآمدی در بین نوجوانان نمودهای بررسی 
سنجد. هر حوزه یا بعد می را ی خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و هیجانیکه سه حوزه

 61تا  1های برای خودکارآمدی تحصیلی، گویه 8 تا 6های گویهگویه است که  8شامل 

                                                      
1. self-efficacy dimensions’ scale 
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 پاسخ خودکارآمدی هیجانی است.برای  34تا  61های خودکارآمدی اجتماعی و گویهبرای 
 .شودای لیکرت سنجیده میدرجه 1ها بر مبنای طیف آزمودنی

 ،ی کلمرهنهمبستگی هر بعد با عالوه بر  ،روایی پرسشنامه( برای تعیین 3116موریس )
های اصلی با چرخش متعامد استفاده کرد که تحلیل مؤلفه یشیوهبه  یاز روش تحلیل عامل

 برای بعد خودکارآمدی در این مطالعه .قرار گرفتکل مورد تأیید  ینمرههمبستگی با 
و بعد خودکارآمدی  61/1 ضریب ، بعد خودکارآمدی اجتماعی31/1ضریب تحصیلی 

پایایی این ابزار را با استفاده از ضریب آلفای وی همچنین  دست آمد.به  41/1 ضریب هیجانی
کرونباخ برای خودکارآمدی کل، خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی و 

 گزارش کرد. 81/1و  88/1، 81/1، 88/1برابر با  به ترتیب خودکارآمدی هیجانی
ه ترتیب بی حاضر برای احراز پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در مطالعه

ت به دسو هیجانی خودکارآمدی  برای ابعاد تحصیلی، اجتماعی 11/1و  11/1، 11/1ضرایب 
فزار اتوسط نرم تأییدیروایی سازه این پرسشنامه نیز به روش تحلیل عامل همچنین  .آمد

، 3χ ،61=df ،81/6=/df3χ=461/18) های برازشانجام شد که شاخص( AMOS)اِموس 

13/1=GFI ،11/1=AGFI ،11/1=NFI ،18/1=CFI ،11/1=RMSEA ) تناسب سازه با
 .ندکرد تأییدهای مشاهده شده را داده

، سهآموزان در محیط مدردانش برای سنجش سرزندگیمقیاس سرزندگی تحصیلی: 
( استفاده شد. این مقیاس بر 6316) چاریو حسین زادهاز مقیاس سرزندگی تحصیلی دهقانی

آیتم  4( که دارای 3111انگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ) یهاساس نسخ
های همسانی درونی و بازآزمایی پایا بود مقیاس مارتین و مارش از جنبه است، ایجاد شد.
گویه و بر اساس  1ی پارسی این مقیاس در نسخه(. 11/1و بازآزمایی،  81/1)آلفای کرونباخ، 

ضریب ه شد. ( محاسب1تا کامالً موافقم  6)کامالً مخالفم  ای از نوع لیکرتدرجه 1مقیاس 
 81/1( برابر با 6316) یچار ینحسو  زادهی دهقانیآلفای کرونباخ به دست آمده در مطالعه

ن ی کل بیها با نمرهبستگی گویهی همبود. همچنین دامنه 13/1و ضریب بازآزمایی برابر با 
رای ب آلفای کرونباخاحراز پایایی از روش باشد. در پژوهش حاضر برای می 18/1تا  16/1

این پرسشنامه  یروایی سازههمچنین به دست آمد.  11/1کل مقیاس استفاده شد که ضریب 
های که شاخصانجام شد ( AMOS)افزار اِموس توسط نرم تأییدینیز به روش تحلیل عامل 
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، 3χ ،68=df ،11/6=/df3χ ،14/1=GFI ،16/1=AGFI ،11/1=NFI=361/16) برازش

11/1=CFI ،14/1=RMSEA )ندکرد تأییدهای مشاهده شده را تناسب سازه با داده. 

 های پژوهشیافته
نمرات  یشامل میانگین، انحراف معیار و دامنههای توصیفی متغیرهای تحقیق ابتدا یافته

 است. آورده شده 6متغیرهای پژوهش در جدول 

ی هاگیریی تغییر نمرات الگوهای ارتباطی خانواده، جهت. میانگین، انحراف معیار و دامنه1 جدول
 دینی، ابعاد خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی

 دامنه نمرات انحراف معیار میانگین متغیرها

 ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده
 31 -13 14/66 41/16 ودوشنارتباطی گفتالگوی 

 66 -13 18/8 46/33 الگوی ارتباطی همنوایی

 های دینیگیریجهت
 66 -31 61/4 31/31 گیری دینی درونیجهت

 1 -33 36/1 38/61 گیری دینی بیرونیجهت

 ابعاد خودکارآمدی

 8 -41 11/1 31/38 خودکارآمدی تحصیلی

 66 -41 18/4 14/38 خودکارآمدی اجتماعی

 66 -41 68/1 31/34 خودکارآمدی هیجانی

 61 -41 81/1 43/36 سرزندگی تحصیلی 

به  وجّهتست. با آمده اصفر متغیرهای پژوهش  یماتریس همبستگی مرتبه 3در جدول 
خانواده با ابعاد تحصیلی،  وشنودگفتی ارتباطی الگو بینندرجات جدول مذکور، م

خانواده با خودکارآمدی  همنواییبین الگوی ارتباطی و اجتماعی و هیجانی خودکارآمدی 
باط ی اوّل پژوهش مبنی بر ارتبنابراین فرضیه ؛ی مثبت و معنادار وجود داردرابطه اجتماعی

ی با همنوایالبته بین  شد. تأییدبین الگوهای ارتباطی خانواده با ابعاد خودکارآمدی 
م ود یدر بررسی فرضیه به دست نیامد. معناداری یخودکارآمدی تحصیلی و هیجانی رابطه

ی تحصیلی، اجتماعی و هیجانگیری دینی درونی با ابعاد ها نشان داد بین جهتنیز یافته
بعاد اگیری دینی بیرونی با بین جهت لیو ،ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد خودکارآمدی
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بنابراین بخشی از فرضیه دوم پژوهش که  ؛به دست نیامد معناداری یخودکارآمدی رابطه
 رفت.قرار گ تأییدبا باورهای خودکارآمدی است، مورد  داریدینناظر به ارتباط بعد درونی 

 (N=292ی صفر متغیرهای پژوهش ). ماتریس همبستگی مرتبه2جدول 

 8 1 1 1 4 3 3 6 متغیرها ردیف 
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وش تحلیل مسیر ر ارزیابی الگوی پیشنهادی بهقبل از : های مربوط به برازندگی الگویافته
(PA)م بدین منظور در گااستفاده از تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت. های ، مفروضه

ج نتایبررسی شد.  عددی های تشخیصاز روشها با استفاده دادهنرمال بودن توزیع اوّل، 
 شنودوگفتالگوی ارتباطی برای متغیرهای به ترتیب  3و کشیدگی 6چولگی هایشاخص

 گیری دینی درونی، جهت(-33/1، -66/1) همنوایی الگوی ارتباطی، (-11/1، -43/1)
 خودکارآمدی تحصیلی، (-41/1، -11/1) گیری دینی بیرونی، جهت(-13/1، -13/1)
، 61/1) هیجانیخودکارآمدی ، (-61/1، -36/1) اجتماعیخودکارآمدی ، (41/1 ،-43/1)

ها داده( محاسبه شد که نشان از توزیع متقارن -16/1، -33/1) و سرزندگی تحصیلی (13/1
 نتایج نشان داد ی خطی بودن مورد ارزیابی قرار گرفت کهمفروضه دوّم، گام در داشت.

 ،p، 61/1=2R>1116/1خطی و معنادار است ) مستقل و وابستهی بین متغیرهای رابطه
11/1=F). ،خطی بین ی هم، نشان از عدم رابطه3خطیی همآزمون رابطهنتایج  در گام سوم

و  است 4ی تولرانسآماره 3جدول (. ستون اول 3پژوهش داشت )جدول  مستقل متغیرهای
باشد،  6مقدار آن بین صفر و یک قرار دارد. هر چقدر مقدار تولرانس نزدیک به عدد 

خطی پایین بین متغیرهای مستقل است. ستون دوم شاخص عامل همی رابطهی دهندهنشان
 ( است. هرچه مقدار عامل تورم واریانس کم باشد نشان از میزان پایینVIF) 1تورم واریانس

است  1شاخص ستون سوم مربوط به مقدار ویژه متغیرهای مستقل است. خطی بینهم یرابطه
و هر چه این مقادیر از صفر بیشتر باشند، بیانگر همبستگی پایین بین متغیرهای مستقل است. 

تر باشد، است که هر چه مقدار آن کم 1ی شاخص وضعیتو سرانجام ستون آخر دربردارنده
تر رگموقعی که مقدار آن بز البتهغیرهای مستقل دارد. خطی بین متهم یرابطه نشان از نبود

 گام رد خطی بین متغیرهای مستقل است.هم یرابطهی احتمال وجود دهندهباشد، نشان 61از 
 مگا درو کرد.  تأییدنیز استقالل مشاهدات را  (11/6) 8واتسون-مقدار آزمون دوربین، چهارم

 .تشخیص داده شدها فاقد مقادیر پرت داده تحلیل مسیر،های نهایی آزمون مفروضه

                                                      
1. skewness 

2. kurtosis 

3. colinearity 

4. tolerance 

5. variance inflation factor 

6. eigenvalue 

7. condition index 

8. durbin-watson 
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 . آزمون رابطه هم خطی متغیرهای پژوهش2جدول 

 شاخص وضعیت ارزش ویژه عامل تورم واریانس آماره تولرانس متغیرها

 31/3 36/3 66/6 83/1 ودوشنالگوی ارتباطی گفت

 11/3 83/3 31/6 13/1 الگوی ارتباطی همنوایی

 84/6 81/3 61/6 84/1 گیری دینی درونیجهت

 11/6 13/4 18/6 13/1 گیری دینی بیرونیجهت

 11/3 11/3 38/6 18/1 خودکارآمدی تحصیلی

 14/3 66/4 36/6 11/1 خودکارآمدی اجتماعی

 11/3 61/3 61/6 81/1 خودکارآمدی هیجانی

، این روش جهت ارزیابی (PA)تحلیل مسیر ی استفاده از هارعایت مفروضه تأییدبعد از 
و  SPSSارهای افزها با استفاده از نرمتمامی تحلیلبه کار گرفته شد. الگوی علّی پیشنهادی 

AMOS  ا، هانجام و جهت تعیین کفایت برازندگی الگوی پیشنهادی با داده 36ویراست
 بیضرا، 4ابتدا در جدول های برازندگی مورد استفاده قرار گرفت. ترکیبی از شاخص

، آمدهدستبهداری به سطوح معنی توجّهبا مسیرهای مستقیم الگو آورده شده است.  استاندارد
الگوی  ،دیگرعبارتبه روابط مستقیم الگوی پژوهش را معنادار دانست. برخی از توانمی

ی با خودکارآمد الگوی ارتباطی همنواییبا ابعاد خودکارآمدی،  وشنودگفتارتباطی 
و خودکارآمدی تحصیلی با  با خودکارآمدی تحصیلی گیری دینی درونیجهت اجتماعی،

 ی معنادار است.دارای رابطهسرزندگی تحصیلی 

 داری مسیرهای مستقیم الگو. ضرایب و سطح معنی4جدول 

 Β β SE P مسیرهای مستقیم

61/1 خودکارآمدی تحصیلی وشنودالگوی ارتباطی گفت  36/1  13/1  611/1  

38/1 خودکارآمدی اجتماعی وشنودگفتالگوی ارتباطی   18/1  16/1  611/1  

61/1 خودکارآمدی هیجانی وشنودالگوی ارتباطی گفت  33/1  13/1  611/1  

-13/1 خودکارآمدی تحصیلی الگوی ارتباطی همنوایی  11/1-  13/1  31/1  

33/1 خودکارآمدی اجتماعی الگوی ارتباطی همنوایی  36/1  13/1  611/1  
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 Β β SE P مسیرهای مستقیم

-11/1 خودکارآمدی هیجانی ارتباطی همنواییالگوی   11/1  13/1  31/1  

63/1 خودکارآمدی تحصیلی گیری دینی درونیجهت  61/1  14/1  113/1  

14/1 خودکارآمدی اجتماعی گیری دینی درونیجهت  14/1  13/1  61/1  

11/1 خودکارآمدی هیجانی گیری دینی درونیجهت  11/1  14/1  31/1  

-18/1 خودکارآمدی تحصیلی بیرونیگیری دینی جهت  11/1-  11/1  18/1  

-11/1 خودکارآمدی اجتماعی گیری دینی بیرونیجهت  18/1-  13/1  111/1  

-11/1 خودکارآمدی هیجانی گیری دینی بیرونیجهت  18/1-  11/1  81/1  

11/1 سرزندگی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی  11/1  11/1  61/1  

13/1 سرزندگی تحصیلی خودکارآمدی اجتماعی  13/1  11/1  16/1  

31/1 سرزندگی تحصیلی خودکارآمدی هیجانی  33/1  11/1  611/1  

نسبت خی دو به  (،های مجذور کای )، برای بررسی برازش مدل از شاخصدر ادامه
 ،(AGFIیافته )(، نیکویی برازش تعدیلGFI(، نیکویی برازش )df 2X/درجه آزادی )

مجذور میانگین مربعات خطای و  (،CFIای )برازندگی مقایسه(، IFIبرازندگی افزایشی )
همگی در سطح  ،1به مقادیر مندرج در جدول  توجّه( استفاده شد که با RMSEAتقریب )

کسب  باشد. جهتمی مطلوبیدر سطح  بینیبنابراین برازش مدل پیش ؛باشندمی مناسب
ارآمدی خودکهای پیشنهادی برازندگی، با اتصال خطای سنجهبرازندگی بهتر، بر اساس 

راین ب .های برازش بهبود یافت، مقادیر شاخصخودکارآمدی هیجانیبه خطای  تحصیلی
های مجذور کای، نسبت خی دو به درجه آزادی، نیکویی شاخص، در الگوی نهایی، اساس

ی و مجذور ابرازندگی مقایسه، برازندگی افزایشی، یافتهنیکویی برازش تعدیل، برازش
 و 11/1، 11/1 ،14/1، 11/1، 11/3، 11/61به ترتیب مقادیر میانگین مربعات خطای تقریب 

 بودند. 11/1

 های برازندگیها بر اساس شاخص. برازش الگوی پیشنهادی و نهایی با داده5جدول 
 شاخص برازندگی

 
 الگو

X2 Df X2/df GFI AGFI IFI CFI RMSEA 

81/41 پیشنهادیالگوی   1 11/1  11/1  81/1  14/1  14/1  63/1  

11/61 الگوی نهایی  1 11/3  11/1  14/1  11/1  11/1  11/1  
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استراپ استفاده شده است. ای، از روش بوتداری روابط واسطهبرای تعیین معنی
مستقیم الگوی ارتباطی های غیرمسیر داریاز معنی حاکی 1های اطمینان جدول فاصله
ی خودکارآمدبه سرزندگی تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی و  وشنودگفت

و  جتماعیا به سرزندگی تحصیلی از طریق خودکارآمدیالگوی ارتباطی همنوایی  هیجانی،
گیری دینی درونی به سرزندگی تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی و جهت

قرار نگرفتن صفر در این  به علت های مذکورباشد. در فاصلهمی خودکارآمدی هیجانی
های در سایر مسیر شود.می دار تلقیمعنییاد شده غیرمستقیم مسیرهای  روابط، هافاصله

 هاای آنهروابط واسطداری معنی اطمینان، یغیرمستقیم به علت قرار گرفتن صفر در فاصله
 .رنگ مالیم مشخص شده است(دار با )مسیرهای معنی نشد تأیید

 استراپ برای مسیرهای غیرمستقیمبوت. نتایج 6جدول 
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استاندارد رسم گردیده  ضرایبهمراه با ، مدل نهایی پژوهش 3در نهایت در نمودار 
ه شده آوردنهایی نیز  یمیانی و وابسته یی متغیرهای وابستهخطا ضرایبهمچنین است. 
 نشان داده شده است.دار الزم به ذکر است در مدل نهایی فقط روابط معنی است.

 
های دینی گیریی الگوهای ارتباطی خانواده و جهتی نهایی رابطهبرازش شده علّی . مدل2نمودار 

 تحصیلی، اجتماعی و هیجانی خودکارآمدیبا سرزندگی تحصیلی با ابعاد 

تر روابط بین متغیرهای مدل، مسیرهای مدل برازش یافته به همراه برای درک روشن
گونه که نمایش داده شده است. همان 3ضرایب استاندار شده متغیرهای مدل در نمودار 

هم به شکل مستقیم و هم های دینی گیریخانواده و جهتالگوهای ارتباطی شود مشاهده می
صیلی بینی سرزندگی تحقادر به پیشابعاد خودکارآمدی غیرمستقیم و از طریق  صورتبه
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لگوهای اتوانسته است بین متغیرهای ابعاد خودکارآمدی متغیر  دیگرعبارتبهباشند. می
 ا نماید.ایف صیلی نقش میانجیبا سرزندگی تحهای دینی گیریارتباطی خانواده و جهت

 گیریبحث و نتیجه
الگوهای ارتباطی خانواده و  یمدل علّی رابطهآزمون برازندگی این مطالعه به 

گری ابعاد خودکارآمدی بر سرزندگی تحصیلی نوجوانان دینی با واسطه هایگیریجهت
ارزیابی  منظوربهپرداخته است. ( 3118بر اساس مدل مفهومی مارتین و مارش )دبیرستانی 

نتایج تحلیل مسیر، برازش مطلوب ( استفاده شد. PAالگوی پیشنهادی، از روش تحلیل مسیر )
 هاییافتههمچنین، طبق  .کرد تأییدرا  شدهآوریجمعهای مدل طراحی شده با داده

، الگوی دیگر عبارتبه. دار شدها معنیروابط مستقیم و غیرمستقیم متغیر برخی، آمدهدستبه
ارتباطی  الگویبا ابعاد تحصیلی، اجتماعی و هیجانی خودکارآمدی،  وشنودگفتارتباطی 

 و گیری دینی درونی با خودکارآمدی تحصیلیجهتهمنوایی با خودکارآمدی اجتماعی، 
 مچنینه .نشان دادی مستقیم معنادار خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی دارای رابطه

به سرزندگی تحصیلی از طریق  وشنودگفتمسیرهای غیرمستقیم الگوی ارتباطی 
خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی هیجانی، الگوی ارتباطی همنوایی به سرزندگی 

 گیری دینی درونی به سرزندگی تحصیلیو جهت تحصیلی از طریق خودکارآمدی اجتماعی
، در مجموعدار به دست آمد. انی معنیاز طریق خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی هیج

 .ی متغیرهای مدل تبیین شدبه واسطه سرزندگی تحصیلیدرصد از واریانس  61
ای که باشد، نقش حوزههر ( باورهای خودکارآمدی مربوط به 3116)مطابق نظر بندورا 

 أثیرگذاریتطبق این نظر مسیر کند. و درونی با عملکرد را ایفا می میانجی بین عوامل بیرونی
( 6116بندورا )گذرد. می عوامل یادشده بر عملکرد نهایی افراد، از خودکارآمدی آنان

ی ین کلیهبکه از دارد  تأکیدرفتار  یکنندهیینتعمتغیر  عنوانبه بر خودکارآمدی چنانآن
آمدی از خودکار مؤثرترکدام را ها و کارکردهای انسانی، هیچبر فعالیت تأثیرگذارعوامل 

بر ارتقای  مؤثریکی از عوامل  ،(3116اجتماعی بندورا )-شناختی ییهبر اساس نظر داند.نمی
ای مورد انتظار هاین مفهوم به بازدهانتظارات پیامد مثبت است. باورهای خودکارآمدی، 

امدها، آن پیطبق این مفهوم اگر پیامدهای اعمال ما با انتظارات ما از . اعمال اشاره دارد
رضایت از  باعثشده رسیده باشیم، همخوانی داشته باشد، یعنی ما به معیارهای از قبل ترسیم
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ارتقای متقابل،  یرتأثدر شود. مان میعملکرد خویش و ارتقای سطح خودکارآمدی
عملکرد و  افتدواقع می مؤثرنیز بر بهبود نسبی عملکرد و پیامدهای مورد نظر  خودکارآمدی

 شود.خودکارآمدی می افزایش خود باعث یافتهبهبود
اصلی  ویژگی محور که وشنودگفتهای خانواده توان گفتمی شدهیانبمطابق مطالب 

با ترسیم  (،3113کوئرنر و فیتزپاتریک، )است آزاد و راحت  اظهارنظرارتباطی آنان، 
را به د خوهای تحصیلی، اجتماعی و هیجانی، فرزندان در حوزه توجّهقابلپیامدهای مثبت و 
سفی یو رسانند.ها میجهت ورود و موفقیت در آن حوزه های خودتواناییباور الزم نسبت به 

مثبت  یکند در گفتگوهای بین والدین و فرزندان، بیشتر مسائل خودپنداره( بیان می6381)
حصیلی های تخودکارآمدی و شایستگی در زمینهشود و باعث احساس به فرزندان منتقل می

های گوناگون نسبت هایی، فرزندان ضمن احراز معرفت و آگاهیدر چنین خانواده شود.می
های حیاتی چگونگی برقراری ارتباط ها، به مهارتها و راهکارهای زدودن آنبه چالش

ست سازی دیگران دنبه)کالمی و غیرکالمی(، تبادل نظر، نظردهی و نظرگیری، اقناع و مت
یرند بلکه گانگیز قرار میفرزندان در معرض مسائل چالش تنهانهیابند. در چنین شرایطی می

؛ (3114، شوند )فیتزپاتریکگیری بدون ترس میتشویق به کشف باورهای جدید و تصمیم
جتماعی، های اشرسد که در برخورد با چالها به این باور میخانواده گونهینابنابراین، فرد در 

فردی توانایی دارد و همچنین منجر های بیندر روابط با همساالن و اداره کردن ناسازگاری
شود که خود باعث ایجاد ارتباطات مثبت به حسی قوی از خودکارآمدی اجتماعی می

 وسعهاجتماعی خود را ت ارتباطاتشوند تا ها، فرزندان تشویق میگونه خانوادهدر اینشود. می
 (.3116 ،د )موریسنبخش و فشارهای محیطی را مدیریت نمایلذت را شانیزندگ تاد نده

را نیز از طرف ارتباطات آزاد و صمیمی درون خانوادگی خودکارآمدی هیجانی فرزندان 
ساالر، ضمن آزادی اعضاء در  وشنودگفتهای به این صورت که در خانوادهدهد. ارتقا می

ی آن مورد احترام باشد که خود باعث ابراز نظر، باید نظرات مخالف نیز شنیده و گوینده
جان تواند در تنظیم هیشود که میتحمل می یی نقدپذیری و افزایش آستانهارتقای روحیه

گونه ننقش محوری داشته باشد. میزان تعامالت، ارتباطات و پذیرش هیجانات در ای
ها باال است که فرد را قادر به تنظیم و تعدیل هیجانات مناسب و دوری از هیجانات خانواده

ی از اگسترده یطهحتر را در مورد راحت یوگوگفتکند. هرچه خانواده شرایط منفی می
آورد و برای در میان گذاشتن افکار و احساسات و هیجانات وقت بگذارد موضوعات فراهم 
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ویارویی در ر یسالبزرگها در آن فکری تشویق کند، احتمال اینکه فرزندانرا به همو اعضا 
زا و هیجانات منفی مقاومت کنند و درگیر این شرایط نشوند، زیاد است با عوامل استرس

 (.6313، میکائیلی و همکاران؛ 6316چاری، زاده و حسین)دهقانی
شخص  ،مذهبیاعمال  مثبت پیامدهای گیری دینی درونی نیز با مثبت نشان دادنجهت

ع دین در واق خواند.را میهت دستیابی به آن پیامدهای مثبت فرا به احساس خودکارآمدی ج
بر  ذارد.گمی یرتأث نیز در قالب نشان دادن انتظارات پیامد مثبت، بر خودکارآمدی شخص

یافته و درونی شده مذهب درونی امری فراگیر و دارای اصول سازمان ،اساس نظر آلپورت
کند )نقل از موسوی و همکاران، ی امور زندگی به همین شکل نمود پیدا میاست که در همه

6311.) 
 صورتبهای کیفی و در مطالعه (3111) 6و همکاران المدیا -موریرااین مطلب  ییدتأدر 

های فتهاند. یای بین مذهب و سالمت روان پرداختهفراتحلیل، به بررسی شواهد علمی رابطه
ی معناداری با که در اکثر مطالعات، رفتارهای مذهبی رابطه این فراتحلیل نشان داده است

 یروحیه یت از زندگی، خشنودی، احساس مثبت و)از جمله رضا های سالمت روانشاخص
گیری دینی ( نیز نشان داد که جهت6116برگین ) تر،در پژوهشی اختصاصی اند.باال( داشته

گیری معتقدند افراد دارای جهت (6111نی با کارآمدی همبستگی دارد. آلپورت و راس )درو
 کامل دنبال طوربهها و باورهای دینی را درونی کرده و کنند ارزشدینی درونی، سعی می

م دینی را این افراد تعالی ازآنجاکهکنند. کنند؛ بدین معنا که این افراد با دین خود زندگی می
ه، ورزی رشدیافتتوانند با دیگران مدارا و رفتار کنند. در دیناند، بهتر میدرونی کرده

ابند یخودآگاهی، احساس پیوند با دیگران و ظرفیت بروز رفتارهای ارزشمند تجلی می
 ری د( نیز معتقد است یکپارچگی و انسجام شخص3111تر )(. همچنین سین3111)امونز، 

بر اساس اهداف  اعمالشانسازد تا ها را قادر مییافته، آنافراد دارای مذهب و معنویت رشد
 تبعهبتوان نتیجه گرفت که مذهب در تواناسازی افراد و بر این اساس می واالتر استوار شود.

و  اجتماعی ،ی تحصیلیهای گوناگون )مثل حوزهها در زمینهارتقای خودکارآمدی آن
 همکارانو  (، موسوی6381این یافته با نتایج پژوهشی میرباقری )شود. واقع می مؤثر( هیجانی

                                                      
1. Moreira- Almeida & et al 
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فونتنوت و ماتیس،  ( و3111(، امونز )6111س )آلپورت و را(، 6111آلپورت ) (،6311)
 ( مطابقت دارد.3113) 6کی-هکچر
اهد شوبه نقش خودکارآمدی بر سرزندگی تحصیلی اشاره کرد.  توانمی نهایت در

ی بینی و تبیین الگوهااند که باورهای خودکارآمدی، در پیشتجربی متعددی نشان داده
وا، لینچ باشد )زاژاکومی مؤثرمختلف )از جمله بافت تحصیلی(،  هایرفتاری افراد در بافت

ه در اند ککرده تأکیدبرای مثال، نتایج برخی از مطالعات  (.3111، 3؛ گری3111، 3و اسپنشاد
درصد تغییرپذیری نمرات پیشرفت تحصیلی، از طریق  64تا  66تحصیلی، بین های زمینه

(. باورهای خودکارآمدی 3116، 4شود )کان و ناتاباورهای خودکارآمدی تحصیلی تبیین می
، در تحصیلی آمیز تکالیفهای خود در انجام موفقیتتحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی

 (.3113، 1؛ بانگ و اسکالویک6116، 1باشد )شانکیک طراز مشخص می
 هانآ اطمینان باعث در فراگیران، خودکارآمدی توان گفت افزایشاین اساس می بر
 حصیلیت زندگیریزی، پیگیری امور و اداره و مدیریت برنامه قدرتها، تواناییبه نسبت 

تحصیلی  انگیزش ینتأمضمن ایفای نقش اساسی در خودکارآمدی . شودمیخویش 
ی بیرونی از قبیل پیشرفت تحصیلی و بر کارکردهای سازگارانهنقش آن آموزان، دانش

ی درونی از قبیل سالمت روانی در چارچوب نظریات مختلف کارکردهای سازگارانه
به  کداماز میان باورهای شناختی هیچ( 3116ندورا )ب نظرنقطهاز انگیزشی قابل تبیین است. 

های زندگی و مدیریت خودکارآمدی در برخورد افراد با مشکالت و تنیدگیی اندازه
خود ( نیز معتقد است که احساس 3116ماستن )ندارد.  یرتأثاهمیت و  های سازگارانهتوانایی

آموزان را برای درگیری با تکالیف رشدی، شرایط ی دانشو کارآمدی، انگیزه ینانیاطم
( در مروری بر 3111گری )کند. می ی آینده ترغیبهاو چالش تحصیلی نامطلوب موجود

، در تعیین باورهای خودکارآمدیکند بیان می اجتماعی بندورا -ی شناختینظریه
ها به کار ها برای تعقیب فعالیتکنند، میزان تالشی که آنهایی که افراد تعقیب میفعالیت

باشد. احتمالی مهم می گیرند و سطوح متمایز مقاومت افراد در مواجهه با موانعمی

                                                      
1. Mattis, Fontenot & Hatcher- Kay 

2. Zajacova, Lynch & Espenshade 

3. Gore 

4. Kahn & Nauta 

5. Schunk 

6. Bong & Skaalvik 
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خودباوری باال، در انجام اعمال و وظایف تحصیلی، فعاالنه  آموزان دارای خودشناسی ودانش
 ائقفآن ها شوند و اطمینان دارند که قادرند بر مشکالت و چالشو پر انرژی وارد میدان می

طی، با زای محیهای استرسهای شخصی در برخورد با محرکیآیند. باور به توانایی
 ی سرزندگی همراه است.کارکردهای سازگارانه

ی استرس قابل بیان است. ( درباره6111) 6تبیین دوم بر اساس الگوی شناختی الزاروس
کند که باورهای فردی مانند باورهای خودکارآمدی در ارزیابی مطالبات می تأکیدوی 

افراد مطالبات بیرونی را  کند کهمی ای دارند. الزاروس اشارهمالحظه محیطی نقش قابل
هد که دنشان می یکنند. از این میان شواهد پژوهشارزیابی می« چالش»یا « تهدید» صورتبه

نند کچالشی ارزیابی می صورتبهافراد با باورهای خودکارآمدی باال، مطالبات را بیشتر 
 صورتبهیک تکلیف  کهیوقت(. 6111، 3؛ پنتریج و دگروت3116، 3)چمرس، هو و گارسیا

اده ای کارآمد استفشود، فرد به احتمال زیاد از یک راهبرد مقابلهانگیز ارزیابی میچالش
کند و در مواجهه با موانع احتمالی، برای انجام تکلیف، مقاومت بیشتری از خود نشان می
ی ت زندگ، مطالباآموزان دارای خودکارآمدی باالتوان گفت دانشبر این اساس می دهد.می

. چنین نندکارزیابی میها بگذرند، چالش و موانعی که باید از آن عنوانبهتحصیلی خویش را 
تبدیل  های ترقیفرصت و پلهبه کنند با تدبیر و تالش تهدیدها را آموزانی سعی میدانش

رغم بزرگ یا ترسند و علیتحصیلی نمی هایاز رویارویی با چالش روینازاسازند. 
ها را دارند و این یا سازگاری با آنسازی ها، سعی در برطرفچالش بودن این مدتیطوالن

؛ (6111)کار عین سرزندگی تحصیلی است. این تبیین با نتایج تحقیقاتی، پنتریج و دگروت 
 -بایرس ؛(3116)و همکاران  ؛ لنت(3116) (؛ لوزو و مک واتر3116)، و همکاران چمرس

 هماهنگی دارد. (6311) و همکاران و شکری (3118) وینستون و فواد
وفقیت م محور، چنانچه در رویارویی با مشکلیباید گفت فراگیران خودباور همچنین

هدی پردازند. شوای تالش میهای دیگر و ادامهحاصل نکنند، پا پس نکشیده و به آزمون راه
ها خودکارآمدی و آنشود که در هایی ناشی میکند از پژوهشکه این ادعا را حمایت می

المت و های سخودباوری با پیامدهایی مثل خودتنظیمی، تالش، اصرار، پیشرفت و شاخص
ای است که بنابراین خودکارآمدی سازه؛ (6111کند )مارش، بهزیستی روانی ارتباط پیدا می
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های منجر به چنین پیامدهایی مربوط مستقیم به سرزندگی تحصیلی و تالش صورتبه
که باور دارند که توانایی تسلّط بر الزامات تحصیلی را  یآموزاندانشد. به عبارتی باشمی

ا درگیر ها رکه شناخت، رفتار و هیجانات آن دارند، انتظارات مثبتی هم برای موفقیت دارند
 و مورد نظر با نتایج تحقیقاتی هولدن تبیین. (6316چاری، زاده و حسین)دهقانی کندمی

و  ؛ مرکر3111، 3و همکاران کارول ؛6111، 3، ویگفیلد و اکسلمیس ؛66111همکاران
( 6316چاری، زاده و حسینو دهقانی 6316زاده، دهقانی؛ 6381؛ اردالن، 3166، 4همکاران

 همسو است.
های نظری و عملی چندی دارد. از لحاظ ارزش نظری، ی حاضر داللتهای مطالعهیافته

 تأثیرگذار( را در مورد عوامل 3118، بخشی از مدل مارتین و مارش )طرفیکاز این مطالعه 
گذارد و از طرف دیگر، می موزان به آزمونآسازگاری و سرزندگی تحصیلی دانش بر

بر موفقیت و سرزندگی تحصیلی  مؤثرعوامل  یدربارهی دانش موجود هایش به بدنهیافته
ربیتی ارتباطی و ت شرایط تأثیرش به روشن شدن میزان های این پژوهشود. یافتهافزوده می
بعاد ا گریمیانجیبری دینی بر موفقیت و سرزندگی تحصیلی با نوع جهت خانواده و

های این مطالعه در مجموع به ترجیح سبک ارتباطی کند. یافتهخودکارآمدی کمک می
گرایانه به بر نگاه برون گرایانه به دینبر سبک ارتباطی همنوایی و نگاه درون وشنودگفت
 ،اهها و سازگاری با آننمودن فرد و مقابله با سختی کند و در خودکارآمدمی تأکیددین 

 نقش اساسی دارد.
تواند برای ارتقاء میی حاضر از لحاظ ارزش عملی، اطالعات حاصل از مطالعه

د استفاده قرار مور سرزندگی تحصیلی توسط دستگاه تعلیم و تربیت جامعه، معلمان و والدین
رزندگی بر س تأثیرگذارشود مطالعات بعدی در بررسی عوامل در پایان، پیشنهاد می گیرد.

 که بخشی از مدل مارتین و مارشآموزان، نقش مدرسه و مشارکت تحصیلی تحصیلی دانش
قرار نگرفت، در کنار نقش والدین مورد  توجّهی حاضر مورد ( است و در مطالعه3118)

و  رتبزرگهای آماری در جامعه شود این پژوهشهمچنین پیشنهاد می تحقیق قرار گیرد.
به  همچنینو آموزان مقاطع تحصیلی دیگر، نیز انجام متفاوت از جمله دانشجویان و دانش
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پرداخته شود. کمبود های جامعه آموزان و دیگر گروهپیامدهای این سازه در زندگی دانش
در مورد سرزندگی تحصیلی از  خصوصبه شدهگزارشهای انجام شده یا حداقل پژوهش

آوری اطالعات در این پژوهش ی اساسی جمعهای پژوهش بود. همچنین، شیوهمحدودیت
پیشنهاد  ها غالب است، ولیای در بیشتر پژوهشمبتنی بر پرسشنامه بود، گرچه چنین شیوه

آوری گردد تا نتایج العات هر متغیر با استفاده از چند روش مختلف جمعشود اطمی
 .دهی قرار گیردبا اطمینان بیشتر مورد استفاده و تعمیم آمدهدستبه

 منابع
 نقش با تحصیلی سازگاری و ارتباطی هایمهارت یرابطه بررسی (.6381) الهام. اردالن،

 تربیتی، شناسیروان بخش ،ارشد کارشناسی ینامهنپایا. خودکارآمدی ایواسطه

 .شیراز دانشگاه
. تهران: شناسی دیندرآمدی بر روان(. 6381اصل، مهدی. )آذربایجانی، مسعود؛ و موسوی

 سمت.
ی بین گری خودکارآمدی در رابطه(. بررسی میانجی6316) ین.زاده، محمدحسدهقانی

 ینامهیانسرزندگی تحصیلی. پاالگوهای ارتباطی خانواده و ساختار کالس با 
 دانشگاه شیراز. ،کارشناسی ارشد

سرزندگی تحصیلی و ادراک از (. 6316چاری، مسعود. )زاده، محمدحسین؛ و حسیندهقانی
ی مطالعات آموزش و مجلهای خودکارآمدی. الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه

 .41-36(، 6) 4، یادگیری
خشاب، چاری، مسعود؛ مرادی، مرتضی و سلیمانیسینزاده، محمدحسین؛ و حدهقانی

سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و (. 6313عباسعلی. )
 61 ،شناسی تربیتیی روانفصلنامه  ای خودکارآمدی.ساختار کالس؛ نقش واسطه

(33 ،)6-31. 
 یرابطه داری درمعنویت و دینگری (. بررسی اثر میانجی6316) .سلیمانی خشاب، عباسعلی

 ،دکارشناسی ارش ینامهآوری توسط پنج عامل شخصیت. پایانتاب بینییشبا پ
 دانشگاه شیراز.
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دوند، نیا، علی؛ کاکابرایی، کیوان؛ و فوالشکری، امید؛ طوالبی، سعید؛ غنایی، زیبا؛ تقوایی
ارآمدی تحصیلی. ی باورهای خودکسنجی پرسشنامهروان (. مطالعه6311) .خدیجه

 .16 -41، 3،3 مطالعات آموزش و یادگیری، یمجله
 یبررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده(. 6381نیا، مریم؛ و لطیفیان، مرتضی. )کورش

 .811-811(، 63) 3، خانواده پژوهی یفصلنامه .خانوادهی الگوهای ارتباط
تجربی از روابط بین ادراک از -(. الگوی علّی6313مرادی، مرتضی؛ و چراغی، اعظم. )

الگوهای ارتباط خانواده، ادراک از ساختار کالس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی 
 1 ی مطالعات آموزش و یادگیری،مجلهو سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی. 

(6 ،)663-641. 

(. بررسی ارتباط بین 6311دوست، فاطمه؛ و غباری بناب، باقر. )اسالماله؛ موسوی، ولی
ی مطالعات آموزش و مجلههای مذهبی دانشجویان. های اسناد و گرایشسبک

 .81 -661(، 3) 3 یادگیری،
ت بیرونی( و سالم -گیری دینی )درونیی بین جهت(. بررسی رابطه6381میرباقری، فاطمه. )

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی،ی کارشناسینامهختر و پسر(. پایانروان در دانشجویان )د
 واحد علوم و تحقیقات.

(. بررسی ارتباط 6313میکائیلی، نیلوفر؛ رجبی، سعید؛ عباسی، مسلم و زمانلو، خدیجه. )
تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. 

 .13-33(، 33)61 ،تربیتیشناسی ی روانفصلنامه
ی الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار کالس با ابعاد (. بررسی رابطه6311) .نیکنام، ندا

 دانشگاه شیراز. ارشد،ی کارشناسینامهخودکارآمدی. پایان
آوری تحصیلی و هیجانی بر مبنای بینی تاب(. پیش6313هاشمی، زهرا؛ و جوکار، بهرام. )

وری آبینی ابعاد تابشناختی، خانوادگی و اجتماعی: مقایسه نیمرخ پیشعوامل روان
 .613-631(، 4) 61 ،شناختیمطالعات روانهیجانی و تحصیلی. 

های اجتماعی و (. ارتباط سبک فرزندپروری والدین با مهارت6381) .یوسفی، فریده
پژوهشی  -علمی یهدو ماهنامآموزان دبیرستانی. دانش یهایی از خودپندارهجنبه

 .41-31، (33)64 ،دانشور رفتار
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