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 چکیده
از الگوهای ارتباطات خانواده )الگوی ارتباطی گفت  و نتنود و الگتوی     این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ادراک

گیری در ارزنیابی، تأکید بر ارزنتیابی و مرعییت ( بتر روی    ارتباطی همنوایی( و ساختار کالس )تکلیف، سخ 

کنندگان ایتن پتهوهش   ای ابیاد خودکارآمدی صورت گرف . نرک سرزندگی تحصیلی با بررسی نقش واسطه

ای ی نترر مرریتب بودنتد کته بته روش خونته      پسر( در مقطع متوسطه 010دختر و  031آموزان )ز دانشنفر ا 993

ی الگوهای ارتباطتات  ی اببار تجدید نظر ندهای انتخاب ندند. اببارهای این پهوهش، نسخهتصادفی چند مرحله

زندگی تحصیلی بودنتد. بترای   ی سری ابیادخودکارآمدی و پرسشنامهی ساختار کالس، نسخهخانواده، پرسشنامه

ها از روش تحلیت  اامت  و همستانی درونتی     بررسی پایایی این اببارها از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی آن

ها از روش آماری تحلیت  مستیر بتا بته     استفاده ند. اببارها پایایی و روایی مطلوبی را نشان دادند. برای تحلی  داده

( استفاده ند. بته طتور کلتی نتتای      0281مطابق با مراح  پیشنرادی بارون و کنی )کارگیری رگرسیون همبمان و 

حاکی از آن بود که اول، برخی از ابیاد الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کالس بته صتورت مستتقید تتدرت     

ستاختار کتالس   سرزندگی تحصیلی را دارند. دوم، برخی از ابیاد الگوهای ارتباطات خانواده و همچنین  بینیپیش
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ی مستقید ابیاد خودکارآمدی هستند. سوم، پس از بررسی ضرایب مسیرهای بدس  آمتده، میلتوم   کنندهبینیپیش

ای میان الگوی ارتباطی گف  و ننود، عذابی  تکلیف و مرعییت   ند که متغیر ابیاد خودکارآمدی نقش واسطه

با توعه به تحقیقات پیشین به بحت  گذانتته نتده و    ها سو و سرزندگی تحصیلی از سوی دیگر دارد. یافتهاز یک

 پیشنرادهایی به منظور پهوهش بیشتر در این زمینه مطرح نده اس .

الگوهای ارتباطات خانواده، ساختار کالس، ابعادخودکارآمددی، سدندندگ    : واژگان کلیدی

 تحصیل 

 مقدمه

هتای  کته چتالش   ی نوعتوانی است   های زندگی مربوط به دورهبخش تاب  توعری از چالش

ایتن  های میمول و غیر میمتول(، از عملته   تحصیلی )به انوان مثال، سطوح پایین نمرات، استرس

 . باندمی هاچالش

ای از زندگی است  کته در آن تغییترات نتناختی و اعتمتاای سترییی       دوران تحصی ، دوره 

هتای تحصتیلی   و چتالش  ها(. از این رو انطباق و سازگاری با فرص 9111، 1افتد )اسپیراتفاق می

های آموزنی که از آن سازگاری در موتیی مورد توعه پهوهشگران تیلید و تربی  بوده اس . 

بته توانمنتدی فراگیتران در انطبتاق بتا نترای  و        نتود، یتاد متی   2تح  انوان سازگاری تحصیلی

دهتد،  می ها ترارهای که مدرسه به انوان یک نراد اعتماای فراروی آنالبامات تحصی  و نقش

 (. 3،9111پیتوسنود )تیریف می

ی ایتتن هتتا و استتتیدادهای درونتتی کتته در نحتتوههتتای مختلتتف مجمواتته توانتتاییدر دیتتدگاه

هتا و استتیدادها کته    از عملته ایتن توانتایی   سازگاری دخال  دارند مورد توعه ترار گرفته اس . 

نتود، سترزندگی   ی متی ی تحصتیل و فشتارها در حیطته  اد در برابر تردیتدها  موعب سازگاری افر

  آمیتتب ( ستترزندگی تحصتتیلی را بتته توانتتایی موفقیتت 9118) 5استت . متتارتین و متتارش 4تحصتتیلی

                                                                                                                         
1. Spear 

2. Academic Adjustment 

9. Pettus 

4. Academic Buoyancy 

5. Martin & Marsh 
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های تحصیلی که در مستیر زنتدگی تحصتیلی میمتول هستتند،      آموزان در برخورد با چالشدانش

هتا  کنند. همچنین سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثب ، سازنده و انطباتی به انواع چالشتیریف می

نتوند  انتاره دارد )پوتتواین،    ی متداوم و عتاری تحصتیلی، تجربته متی     و موانیی که در ارصته 

التتف، ب(  9118، 1119(. متتارتین و متتارش )9100، 1اُستتبورن-کونتتورس، ستتیمب، و داگتتالس 

ی تحصیلی وعتود دارد کته نیازمنتد توعته     برانگیبی در زمینهکه سؤاالت چالشکنندتصریح می

هتای تحصتیلی،   هایی هستند کته چتالش  های آموزنی مکاندیگر محی عدی هستند. مدارس و 

هتای انجتام نتده بته طتور      موانع و فشارها، حقیق  پایدار زندگی تحصیلی هستتند کته پتهوهش   

  0228، 3  کتترال 0223، 2کند )به انوان مثال، گنبالب و پتادیال را حمای  میموضوع واضح این 

 ب(.  9118، 9111ارش،   مارتین و م0222، 4اوراستری  و براون

برتر اس  کته   در محی  تحصیلی هستند،سال  01-08با توعه به این که اکثر نوعوانان باالی 

هتای تحصتیلی   آموزان در برخورد با چتالش پیشایندها یا اوام  تأثیرگذار بر روی ظرفی  دانش

 . پیشتایندهای سترزندگی تحصتیلی در سته ستطح     نتوند که موعب سرزندگی است ، نناستایی   

در فراینتد تحصتی ، و اوامت  مربتوط بته       6، اوام  مربوط به مدرسه و مشارک 5مختلف روانی

 (.9118مورد توعه ترار گرفته اس  )مارتین و مارش 7خانواده و همساالن

و  ختانواده  هتای حمایت  تتوان از  متی ی بخشی از پیشتایندهای ختانواده و همستاالن     به منبله

  گنبالتب و  0228  کتترال،  0220، 8واهد تجربی )از عمله، آلواکه ن الگوهای ارتباطی آن نام برد

  9119، 11  وایمتتن0224، 10متتیالن و ریتتد  متتک0228، 9  ماستتتن و کوتستتور 0223پتتادیال، 

                                                                                                                         
1. Putwain & Connors, Symes, & Douglas- Osborn 

2. Gonzalez & Padilla 

3. Catterall 

4. Overstreet & Braun 

5. Psychological Factors 

6. School and Engagement Factors 

7. Family and Peer Factors 

8. Alva 

9. Masten & Coatsworth 

10. McMillan & Reed 

11. Wayman 
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رند سازگاری، نایستگی و موفقی  تحصیلی  آن در( زیادی از نقش 0222، 1وُیدانوف و دانلی

د و بر استاس همتین کارکردهتا، بتر فرزنتدان      کنند. خانواده کارکردهای فراوانی دارحمای  می

کنتد. الگتوی ارتبتاطی    ها را در محی  تییتین متی  ی رفتار آنگذارد و به سرد خود نیوهتأثیر می

بانتد )کتونرنر،   خانواده یکی از کارکردهایی است  کته تتادر بته تأثیرگتذاری بتر فرزنتدان متی        

( بتا بررستی   0224پاتریک و ریچتی ) ( و فیتب0221و فیتبپاتریک ) 3(. ریچی9119، 2فیتبپاتریک

گیتری  عرت      گیری گف  و نتنود و  ( دو بید زیربنایی عر 0239لئود و چفی )ی مکنظریه

(، 9119همنتتوایی را در الگوهتتای ارتبتتاطی ختتانواده نناستتایی کردنتتد. کتتونرنر و فیتبپاتریتتک ) 

تی برای نترک  ااضتای   ها فضای آزاد و راحننود را به میبانی که خانواده وگیری گف  عر 

گیری همنوایی نیب ابتارت  اند. عر کردهتیریف کند، خانواده در موضواات مختلف ایجاد می

  دارند.ها و اقاید ها، ارزشها بر روی یکسان بودن نگرشکه خانواده تاکیدی اس  از مقداری

ازگاری نتناختی و ست  بررستی روابت  بتین ستاختار ختانواده، عتدایی روان       در( 9110) 4لوپب

هتا  والتدین و ستازگاری تحصتیلی آن    -آمتوز بین تضاد در دلبستگی دانتش دریاف  که تحصیلی 

کته   نیتب دریافتنتد  (، 0224) 6(. عردس و متالینکروت 9114، 5رابطه وعود دارد )به نق  از استوور

  آموزان مرتب  باند.تواند با سازگاری دانشاوام  ااطفی یا روانی می

کر نده نشان دادند که الگوهای ارتباطی خانواده نقش بستبایی در  های ذدر مجموع پهوهش

آموزان دارد. االوه بتراین، الگوهتای ارتبتاطی ختانواده بته      سازگاری، انطباق و سرزندگی دانش

آموزان، به ایجاد و افبایش خودکارآمتدی و اطمینتان آنتان در    ویهه ارتباط مؤثر والدین با دانش

 (.0223، 7کند )لن ، براون و عورجهای تحصیلی، کمک میلشبرخورد مؤثر با تکالیف و چا

، اوام  مربتوط  سرزندگی تحصیلی یکی دیگر از پیشایندهایتر بیان ند، طور که پیشهمان

                                                                                                                         
1. Voydanoff & Donnelly 

2. Koerner&Fitzpatrick 

9. Ritchie 

4. Lopez  

5. Stoever  

6. Gerdes & Mallickrodt  

7. Lent, Brown, & Gorge 
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به انوان یک فضای حیتاتی بترای   هاس  که کالس درس مدتبه مدرسه و کالس درس اس . 

آمتوزان اغلتب ستااات    دانتش  .آموزان بته رستمی  نتناخته نتده است      موفقی  تحصیلی دانش

هتا  گذرانند. کیفی  و چگونگی گذراندن حضتور در کتالس  حضور در مدرسه را در کالس می

   و ادراک  هتتاالیمتت آمتتوزان دارد و اکتتسکننتتده در یتتادگیری دانتتشیتتک نقتتش مرتتد و تییتتین

        . (9118،  1دهنتتد )متتاچراتتتأثیر تتترار متتیآمتتوزان را نستتب  بتته تجربیتتات مدرستته تحتت  دانتتش

ر آن را مثبت  و مناستب   گیرند که محی  کالس و فضای حاکد ببرتر یاد میآموزان وتتی دانش

 (. 9114،   2)درمان و آدامب ارزیابی کنند

گیری در )نام  تاکید و سخ  5، ارزنیابی4تکالیف نام  عذابی ) 3سه بید ساختار کالس

          هستتتند کتته بتتر یتتادگیری و انگیتتبش  ابیتتادی  (، بتته انتتوان 6و مرعییتت  تکتتالیف ارزنتتیابی( 

انصر اصلی در یتادگیری کالستی،   به انوان (. تکالیف، 0229، 7آموزان تأثیرگذارند )ایمبدانش

هتای یتادگیری   چگونگی طراحی ساختار کالس، چگونگی طراحی ستاختار تکتالیف و فیالیت    

ی آن متورد  وزان بته وستیله  آمت هایی اس  که دانش(. ارزنیابی ناظر به روش0229هستند )ایمب، 

(. مرعیی  ناظر به گترایش میلمتان درعرت  دادن مقتدار     0229)ایمب، گیرند. ارزنیابی ترار می

 باند.   های کالسی دارند، میآموزان در فیالی انتخاب و کنترلی که دانش

بتر  تتوان از اوامت  متؤثر    ی پیشتایندهای روانتی، خودکارآمتدی را متی    و سرانجام اینکه در زمتره 

مطترح   9اعتمتاای  -ی نتناختی در تالب نظریته  8سرزندگی تحصیلی دانس  که توس  آلبرت باندورا

( میتقد اس  که خودکارآمدی اساس ااملی  انسانی است .  9110(. باندورا )9101، 10گردید )باسول

                                                                                                                         
1. Mucherah 

2. Dorman & Adams    

9. Structur  of  Class 

4. Tasks 

5. evaluation 

6. Authority 

7. Ames 

8. Bandura 

9. Social- Cognition theory  

10. Basol 
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ی نان بترای ستازماندهی و اعترا   (، خودکارآمدی را به انوان تضاوت افراد دربارة توانایی0233)وی 

تترین اوامت    از میان مرتد  و  بیضی رفتارها در عر  رسیدن به اهداف مورد نظر، تیریف کرده اس 

 دانتد ها و کنترل کارکرد انسانی، هیچ کدام را مؤثرتر از خودکارآمتدی نمتی  در تبیین رفتارها، فیالی 

تتادر است     ه،کننتد بینیهمچنین خودکارآمدی به انوان یک ویهگی نخصیتی پیش (.0220،باندورا)

  کتتاپرارا، 0225، 1هتتای تحصتتیلی و آموزنتتی، اتتاملی تأثیرگتتذار بانتتد )استتکنیویند    در موتییتت 

 (.  9112، 4  ساالمی و اوگوندوکن9115و باندورا ،  3، رگالیا، اسکابینی2پاسترولی

( خودکارآمتدی یتک متغیتر چنتد     0222و کتاپرارا )  5از دیدگاه باندورا، پاسترلی، باربارانلی

  آنتان سته    ،های متفتاوت متورد ارزیتابی تترار گیترد. بتر ایتن استاس        و باید در حیطهبیدی اس  

ی اصلی خودکارآمدی تحصیلی، اعتماای و هیجتانی را در نظتر گرفتنتد. خودکارآمتدی     حوزه

هتتای یتتادگیری، احاطتته بتتر  ی فیالیتت در ارتبتتاط بتتا احستتاس توانتتایی فتترد در اداره  6تحصتتیلی

(. خودکارآمتدی  9110، 7انتظارات تحصیلی اس  )موریس موضواات درسی و برآورده کردن

هتای اعتمتاای، احستاس توانتایی در     های فترد در مواعته بتا چتالش    ، به مینای ظرفی 8اعتماای

(. موریس 9110های بین فردی اس  )موریس، رواب  با همساالن و توانایی مدیری  ناسازگاری

چیرگی بر هیجانتات منفتی توست  فترد      را توانایی ادراک نده 9( خودکارآمدی هیجانی9110)

 کند.  تیریف می

دهنتد، برتتر   ای را رند میآموزانی که باورهای خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی تویدانش

کنند و بتا رفتارهتایی مثت     نان را اداره کنند و موانع و فشارهای اعتماای را تحم  توانند یادگیریمی

نتان را تحلیت  ببترد، مقابلته نماینتد )کتارول، هوتتون، وود،        تواند پیشرف  تحصتیلی که میببهکاری 
                                                                                                                         
1. Schneewind    

9. Pastorelli 

9. Scabini  

4. Salami & Ogundokun   

5. Barbaranelli 

6. Academicself-efficacy 

7. Social self-efficacy 

8. Muris     

9. Emotional self-efficacy 
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هایشتان،  آموزان در متورد توانتایی  (. بنابراین، باورهای دانش9112، 1آنسور ، هاتی، گوردون و بونر

، هتای اقالنتی  های تحصیلی، سطح االته در فیالیت  های اصلی تحصیلی، آرمانبر روی انجام فیالی 

  0221، 3  هولدن، متونچر، نتینک، و بتارکر   0225، 2گذارد )هاک میر و دستاوردهای تحصیلی تأثی

 (.0225، 5  زیمرمن0221، 4نانک

رنتتد اوامتت  ابیتتاد الگوهتتای ارتباطتتات ختتانواده، ستتاختار کتتالس، و بنتتابراین، بتته نظتتر متتی

 ابیادخودکارآمدی، بتوانند به منظور دستیابی به این مرد، یینی پرورش افرادی توانمند، با االتته 

ی مناستب برخیبنتد یتا بته     ها به مقابلهها حداکثر برره را ببرند و با چالشو سرزنده که از فرص 

سازگاری بپردازند، همسو و مکم  یکدیگر بانند، چرا که، تربی  فرزنتدان مستئولیتی مشتترک    

تواننتد،  آمتوزان متی  بین دو نراد خانواده و مدرسه اس ، که هر دو بر روی خودکارآمدی دانش

هتای عتاری تحصتیلی را تییتین کننتد. بتر       أثیرگذار بانند و چگونگی واکنش به موانع و چالشت

ی ای ابیتاد خودکارآمتدی در رابطته   همین پایه پهوهش حاضر در پی آن اس  که نقتش واستطه  

         بتتین ادراک از الگوهتتای ارتباطتتات ختتانواده، ستتاختار کتتالس بتتا ستترزندگی تحصتتیلی در        

گتویی بته   تانی را به بوته کنکاش بسپارد. در واتع این پهوهش به دنبال پاستخ آموزان دبیرسدانش

 سؤاالت زیر اس :

تتوان سترزندگی   آیا بر اساس ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ستاختار کتالس، متی    

 بینی کرد؟آموزان را پیشتحصیلی دانش

تتتوان  الس، متتی آیتتا بتتر استتاس ادراک از الگوهتتای ارتباطتتات ختتانواده و ستتاختار کتت        

 بینی کرد؟آموزان را پیشابیادخودکارآمدی دانش

ای بین ادراک از الگوهای ارتباطتات ختانواده و   تواند نقش واسطهآیا ابیادخودکارآمدی می

 ساختار کالس با سرزندگی تحصیلی دانته باند؟

                                                                                                                         
1. Carroll, Houghton, Wood, Unsworth, Hattie, Gordon& Bower 

2. Hackett 

3. Holden, Moncher, Schinke & Barker 

4. Shunk 

5. Zimmerman 
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 روش تحقیق

    تار کتالس متغیتر  طرح ایتن پتهوهش از نتوع همبستتگی است . الگوهتای ارتباطتات ختانواده و ستاخ         

 باند.زاد نرایی میای و سرزندگی تحصیلی متغیر درونمتغیر واسطه خودکارآمدی زاد، ابیادبرون

یتبد  آموزان دختر و پسر دبیرستان نرر مرریتب  عامیه آماری مورد مطالیه در این پهوهش، دانش

به عدول کرعستی  مشغول به تحصی  بودند. نمونه با توعه  0921-20اس  که در سال تحصیلی 

آموز نرر مرریب بتود کته   دانش 911ی مورد بررسی  نام  ( تییین ند. نمونه0231) 1و مورگان

گیتری متورد استتفاده در ایتن     نفتر پستر بودنتد. روش نمونته     081نفتر دختتر و    081از این تیداد 

ی هبود. به این صورت که در مرحل 2ایای چند مرحلهگیری تصادفی خونهپهوهش روش نمونه

کالس به طور تصادفی  4مدرسه و در هر مدرسه  1اول از بین تمام مدارس دبیرستان نرر مرریب 

 911انتختتاب نتتدند و تمتتامی افتتراد آن چرتتار کتتالس متتورد آزمتتون تتترار گرفتنتتد. از مجمتتوع 

پرسشنامه به دلی  ادم دت  یا نقت  در پاستخگویی متورد تحلیت       99ی تکمی  نده، پرسشنامه

بتا رنت  ستنی     پسر 010دختر و  031نفر ) 993ی پهوهش به در تحلی  نرایی نمونه ترار نگرف  و

 .  سال( تقلی  یاف  08-01

 در این پهوهش از اببارهای زیر برره گرفته ند:

ی الگوهای ارتباطات خانواده: یتک مقیتاس خودستنجی است      ی اببار تجدیدنظر ندهنسخه

ای پتن   ده و پاستخ آزمتودنی را در دامنته   ( طراحتی نت  0223که توست  فیتبپاتریتک و ریچتی )   

ی اول مربتوط بته   گویته  00گویته )  91ی = کامال مخالفد( درباره0= کامال موافقد،  5ای )درعه

ننود( که در زمینه ارتباطات ختانوادگی او  و ی بید مربوط به بید گف  گویه 05بید همنوایی و 

 هستند، خواهد سنجید.

روایی محتوایی، مالکی و سازه و پایتایی )آلفتای کرونبتاخ و     (9119کونرنر و فیتبپاتریک )

(، پایتایی ایتن   0981نیا )اند. در ایران نیب کوروشکردهبازآزمایی( این مقیاس را مطلوب گبارش

بته  80/1و برای بید همنوایی 83/1ننود واببار را به روش ضریب آلفای کرونباخ برای بید گف 
                                                                                                                         
1. Krejcie & Morgan 

9. Random multi- stage cluster sampling 
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مطلوبی را برای این آزمون )تحلی  ااملی و همسانی درونی( دس  آورده اس . همچنین روایی 

و  35/1ی ک  نیب به ترتیتب  گبارش نموده اس . در پهوهش وی ضریب همبستگی ابیاد با نمره

 بودند.  44/1

پایایی از آلفای کرونباخ استفاده ند، کته ضتریب پایتایی     یدر پهوهش حاضر برای محاسبه

به دلی  اینکه ند. محاسبه  32/1، 30/1به ترتیب،    و ننودهای همنوایی وگفگیریعر برای 

  رحیمتی و یوستفی،   0982تجلّتی و اردالن،  روایی ایتن پرسشتنامه توست  پهوهشتگران متیتدد )     

ثتانوی، نویتدیان، انصتاری مقتدم و       و نتررکی 0921  فراهتی، فتحی آنتتیانی و مترادی،   0982

دراین پهوهش روایی  یی آن ارانه نده اس ،( احراز و نواهد کافی برای روا0921نوی، فرعی

 این مقیاس محرز دانسته ند.

ستتؤال در چرتتار بیتتد  03ی ستتاختار کتتالس دارای ی ستتاختار کتتالس: پرسشتتنامهپرسشتتنامه

گویه(  و  9گویه(، تأکید در ارزنیابی ) 4گیری در ارزنیابی )گویه(، سخ  5عذابی  تکلیف )

گیتری  ی اول )تکلیف، ستخ  ن پرسشنامه تابع سه مؤلفهگویه از ای 09گویه( اس .  5مرعیی  )

( بتتود و   9110) 0ی الیتتوت و چتتر در ارزنتتیابی و تاکیتتد در ارزنتتیابی( و برگتتردان پرسشتتنامه 

( 0229ی ایمتب ) ( بتا استتناد بته مقالته    0980ی مرعیی  توس  عوکار )های وابسته به مؤلفهگویه

ای لیکرت از کامالً مخالفد، میتادل  درعه 5یاس ها به صورت مقگذاری پاسختدوین ندند. نمره

 بانند.( می5( تا کامالً موافقد، میادل )0)

ی همبستتگی هتر   خود به منظور تییین روایی پرسشنامه، محاستبه  ( در پهوهش0980عوکار )

، دربیتد  81/1تا  19/1ی ک  را مورد بررسی ترار داد که در بید عذابی  تکلیف از سؤال با نمره

و در بیتد   33/1تا  18/1، در بید تأکید بر ارزنیابی از 81/1تا  14/1یری در ارزنیابی از گسخ 

دو در آزمتون  و مقتدار ختی   89/1برابر  KMOچنین مقدار بودند. هد 31/1تا  19/1مرعیی  از 

 بودند. 99/4941بارتل  برابر 

 بترای ها میبان آن و نیب پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ محاسبه نددر پهوهش حاضر 

و   51/1، تأکیتد بتر ارزنتیابی     51/1،گیتری در ارزنتیابی  ستخ    11/1، عتذابی  تکلیتف  بید 
                                                                                                                         
1. Elliott & Cherch 
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پرسشنامه از روش همبستگی هر گویه با ابیتاد   روایی  و برای محاسبه ندمحاسبه  50/1مرعیی  

ری در گیت ستخ    بید 15/1تا  10/1بین  عذابی  تکلیفبید  برایها یب آنااستفاده ند که ضر

 51/1بتین   مرعیی   و بید 12/1تا  15/1بین  تأکید بر ارزنیابی بید  39/1تا  13/1بین  ارزنیابی

از بیتد عتذابی     5و  4. الزم به ذکر اس  از آنجاکه با حتذف ستؤاالت   محاسبه گردید 52/1تا 

از بید مرعیی  ضتریب پایتایی افتبایش یافت ،      05گیری و سؤال از بید سخ  2تکلیف، سؤال 

 این سؤاالت وارد تحلی  نشدند.

توست  متوریس بترای     9110در ستال   0اببارابیاد خودکارآمدی: مقیاس ابیاد خودکارآمدی

ی گویتته و ستته حتتوزه   94بررستتی خودکارآمتتدی در نوعوانتتان فتتراهد گردیتتد کتته دارای      

بانتد. هتر بیتد    خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی اعتماای و خودکارآمتدی هیجتانی متی   

 01تتا   2هتای  بترای خودکارآمتدی تحصتیلی، گویته     8تتا   0هتای  ویه اس  که گویته گ 8نام  

خودکارآمتدی هیجتانی است . پاستخ در ایتن       94تتا   03هتای  خودکارآمدی اعتمتاای و گویته  

ای از نوع لیکرت محاسبه نتد. بترای تییتین روایتی پرسشتنامه،      درعه 5پرسشنامه بر مبنای طیف 

ی ک ، از روش تحلی  اام  به روش تحلیت   ر بید با نمره( االوه بر همبستگی ه9110موریس )

های اصلی با چرخش متیامتد استتفاده کترده است  و همبستتگی بتا بیتد کت  متورد تأییتد           مؤلفه

و بید  01/1، بید خودکارآمدی اعتماای 91/1ترارگرف  که برای بید خودکارآمدی تحصیلی 

بتبار را بتا استتفاده از ضتریب آلفتای      بودند، متوریس پایتایی ایتن ا    43/1خودکارآمدی هیجانی 

کرونباخ به ترتیب برای خودکارآمدی ک ، خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمتدی اعتمتاای   

 گبارش کرد.  81/1و  88/1، 85/1، 88/1و خودکارآمدی هیجانی برابر با 

میتبان   کته در پهوهش حاضر برای تییین پایایی اببار از روش آلفتای کرونبتاخ استتفاده نتد     

  و بیتد  12/1  بید خودکارآمدی اعتماای برابر با 31/1خودکارآمدی تحصیلی بید  برایا هآن

ااتبتار پرسشتنامه از روش    بررستی   و بترای  نتد محاستبه   34/1خودکارآمدی هیجتانی برابتر بتا    

تا  50/1بین ضرایب  خودکارآمدی تحصیلیبید  برایهمبستگی هر گویه با ابیاد استفاده ند که 

                                                                                                                         
0. Self-Efficacy Dimensions 
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ضرایب  و خودکارآمدی هیجانی  11/1تا  42/1بین  ارآمدی اعتماای ضرایبخودک  بید 10/1

 دس  آمد. به 12/1تا  45/1بین 

ی ستترزندگی تحصتتیلی: بتترای ستتنجش مقیتتاس ستترزندگی تحصتتیلی، از مقیتتاس  پرسشتتنامه

زاده )منتشر نشده( استفاده ند. این مقیتاس بتر استاس    چاری و دهقانیسرزندگی تحصیلی حسین

آیتتد است ،    4( کته دارای  9111سرزندگی تحصیلی متارتین و متارش )  یسی مقیاسی انگلنسخه

ای از نوع لیکترت  درعه 3( بر روی مقیاس 9111ها در مقیاس مارتین و مارش )ایجاد ند. پاسخ

هتای  نتوند. مقیتاس متارتین و متارش از عنبته     ( محاستبه متی  3تا کتامالً موافتق    0)کامالً مخالف 

(. بترای اعترای   13/1و بازآزمتایی،   81/1یی پایا بود )آلفای کرونباخ، همسانی درونی و بازآزما

هتای  ی گویته های این مقیاس ترعمه ند. بید از ترعمهاین مقیاس در فرهنگ ایرانی، ابتدا گویه

نتدند و در متورد   مقیاس مارتین و مارش، تیدادی گویه بر اساس فرم اصتلی مقیتاس بازنویستی    

استی تربیتتی کشتور نظرختواهی نتد. بترای اعترای مقتدماتی و رفتع            ننهتا از استاتید روان  گویه

دختتر( دبیرستتانی نترر     91پستر و   91آمتوزان ) ها بر روی گروهتی از دانتش  گویهها، ایننقیصه

ی نرتایی متورد بازنویستی تترار گرفت ، کته       هتا نستخه  مرریب، اعرا ند. پس از اعرای این گویه

ی مقدماتی مجتدداً روی  های مذکور در یک مطالیهگویه بود. سپس گویه 01حاص  بازنویسی 

ای تصادفی انتختاب نتدند،   آموزان دبیرستان که به روش خونهنفر از دانش 081ای نام  نمونه

 سنجی آن بررسی ند.اعرا و خصوصیات روان

نتای  حاص  از این بررسی نشان داد که ضرایب آلفای کرونبتاخ بته دست  آمتده بتا حتذف       

  ی همبستتگی بتود. همچنتین دامنته    39/1و ضتریب بازآزمتایی برابتر بتا      81/1بتا   ، برابر8ی گویه

هتا از  بانتد. ایتن نتتای  بیتانگر ایتن است  کته گویته        متی  18/1تا  50/1ی ک  بین ها با نمرهگویه

همسانی درونی و ثبات رضای  بخشی برخوردارند. بته منظتور بررستی ستاختار اتاملی )روایتی       

های اصلی با چرخش متیامد واریماکس در سطح گویه استتفاده    مؤلفهسازه( پرسشنامه از تحلی

افبایشتی در ضتریب پایتایی آزمتون کته        8دهد که حذف سؤال ند. نتای  به طور کلی نشان می

هتتای میتتبان کفایتت          حتتذف نتتد. نتتتای  آزمتتون 8کنتتد. بنتتابراین ستتؤال بتتود، ایجتتاد متتی 35/1
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( نشان از 100/911) 9و آزمون کروی  بارتل ( =89/1KMO) 0الکین-میر-برداری کیسرنمونه

هتای ویتهه   و مقتادیر ارزش  9ریتبه وعود نواهد کافی برای انجام تحلی  اام  بود. نمودار سنگ

 93/1ی متذکور گویته  2باالتر از یک نشان داد که یک اام  تاب  استتخراج است . در مجمتوع    

هتا در  رزندگی تحصیلی به همراه بار ااملی آنهای مقیاس سدرصد واریانس را تبیین کرد. گویه

پایتایی از آلفتای کرونبتاخ     یدر پتهوهش حاضتر بترای محاستبه    آمده است .   0ی عدول نماره

ی روایی، برای محاسبهو  33/1برابر با  مقیاس سرزندگی تحصیلیاستفاده ند، که ضریب پایایی 

 بود.  14/1تا  54/1ها بین ی آنند که دامنهمحاسبه ی ک  نمرههمبستگی هر گویه با 

 ماتریس عامل مقیاس همبستگی با استفاده از روش محور اصلی با چرخش واریماکس .1جدول

 بار ااملی هاگویتتتتتتتتتتتتتتته

 14/1 داند که روز خوب و خونی خواهد دان ی بدی بگیرم، باز هد میاگر روزی در مدرسه نمره -0

 51/1 داند چطور با نرای  کنار بیاید و خوش هد باند.ن وت  کافی ندانته باند  میها زیاد بانند و ماگر درس -9

 11/1 داند که اگر نمرة بدی بگیرم، همچنان ااتماد به نفسد باال خواهد بود.می -9

 51/1 مواظب هستد ااصابد خرد نشود و روزم خراب نشود.« خیلی بد» یا دفترم بنویسد  اگر میلد زیر برگه -4

 19/1 هاید را از بین ببرد.دهد استرس درس خواندن خونیاعازه نمی -5

 13/1 نود با دوستاند در مدرسه خوش نباند.ی بدی بگیرم، باا  نمیاگر نمره -1

 55/1 های مدرسه خوش هستد.حتی روزهایی که برای امتحان آمادگی کافی ندارم، در کنار بچه -3

 15/1 کند ااتماد به نفسد را حفظ کند.ندن ندانته باند  باز هد سیی میاگر وت  کافی برای درس خوا -2

-کند و بیتد از کتالس هتد ختوش    اگر میلد از من بپرسد و نتواند عواب دهد، خونسردی خودم را حفظ می -01

 اخالتد.

31/1 

 هایافته

کته   اسبه ندی صفر بین متغیرهای مورد مطالیه در این پهوهش محابتدا ماتریس همبستگی مرتبه

ایتن ضترایب در    .دهدهای آماری بیدی از عمله تحلی  مسیر را میمجوز الزم برای انجام تحلی 

 آورده نده اس .    9عدول 
                                                                                                                         
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2. Bartlett's Test of Sphericity 

3. Scree Plot 
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 ( =333Nی صفر متغیرهای پژوهش )ماتریس همبستگی مرتبه .2جدول 

 ردیف متغیرها 0 9 9 4 5 1 3 8 2

 0 سرزندگی تحصیلی 0        

 9 منواییج.ه 19/1 0       

 9 گف  و ننودج. 01/1** -13/1 0      
 4 خ. تحصیلی 94/1** 10/1 41/1** 0     

 5 خ. اعتماای 99/1** 12/1 98/1** 48/1** 0    

 1 خ. هیجانی 40/1** 12/1 92/1** 41/1** 93/1** 0   

 3 عذابی  تکلیف 01/1** 112/1 09/1* 99/1** 09/1* 09/1* 0  

 8 گیری در ارزنیابیسخ  12/1 01/1 11/1 14/1 15/1 -19/1 15/1 0 

 2 تأکید بر ارزنیابی 19/1 118/1 18/1 19/1 -10/1 19/1 14/1 99/1** 0

 01 مرعیی  08/1** -14/1 12/1 03/1 15/1 05/1* 12/1 112/1 10/1

15/1 P<*                10/1  P<**    

ت پتهوهش، از رگرستیون چندگانته بته صتورت سلستله مراتبتی        گویی بته ستؤاال  برای پاسخ

الگوهتای ارتباطتات   در اولتین گتام   ( استفاده نتد.  0281همبمان، مطابق با مراح  بارون و کنی )

آمتوزان، بته   بین و سترزندگی تحصتیلی دانتش   خانواده و ساختار کالس به انوان متغیرهای پیش

 9ی نتتای  ایتن تحلیت  در عتدول     ندند. خالصته ی رگرسیونی انوان متغیر مالک، وارد میادله

 ارانه نده اس .

 رگرسیون سرزندگی تحصیلی روی ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کالس. 3جدول 

 >F P R 2R β t P بینمتغیر پیش

 گف  و ننود ج.

31/8 1110/1 93/1 13/1 

09/1 49/9 10/1 

 N.S 51/1 19/1 همنوایی ج.
 10/1 49/9 09/1   تکلیفعذابی

 N.S 41/0 13/1 گیری در ارزنیابیسخ 
 N.S -94/1 -10/1 تأکید بر ارزنیابی

 119/1 13/9 01/1 مرعیی 
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زاد و الگوهای ارتباطات ختانواده و ستاختار کتالس بته انتوان متغیتر بترون       در دومین مرحله،    

ی خالصته  .ی رگرسیون نتدند زاد وارد میادلهدرون ابیادخودکارآمدی تحصیلی به انوان متغیر

 آورده نده اس . 4 عدولنتای  تحلی  مذکور در 

 رگرسیون ابعاد خودکارآمدی روی ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کالس .4جدول 

 خودکارآمدی تحصیلی خودکارآمدی اعتماای خودکارآمدی هیجانی

 بینمتغیرهای پیش

β F 

2R 

دی  تی

 نده

R β F 

2R 

تیدی  

 نده

R β F 

2R 

تیدی  

 نده

R 

91/1 

44/09 01/1 99/1 

93/1 

42/01 12/1 91/1 

98/1 

014/91 90/1 41/1 

 گف  وننودج. 

 همنواییج.  14/1 15/1 11/1

 عذابی  تکلیف 03/1 12/1 12/1

 گیری در ارزنیابیسخ  -19/1 14/1 -13/1

 تأکید بر ارزنیابی -11/1 -12/1 14/1

 مرعیی  00/1 -18/1 00/1

 روی الگوهای ارتباطات خانواده، ساختار کالس و ابعادخودکارآمدیی تحصیلی رزندگس. رگرسیون 5 جدول

 >F P R 2R β t P زادمتغیر برون
 گف  و ننودگیری عر 

24/03 111/1 42/1 94/1 

19/1- 18/1- N.S 
 N.S -81/1 -14/1 همنوایی گیریر ع

 N.S 93/0 11/1 عذابی  تکلیف
 N.S 85/0 12/1 گیری در ارزنیابیسخ 

 N.S 19/1 119/1 تإکید بر ارزنیابی
 10/1 53/9 09/1 مرعیی 

 10/1 41/9 04/1 خودکارآمدی تحصیلی

 10/1 13/9 01/1 خوکارآمدی اعتماای

 10/1 99/5 93/1 آمدی هیجانیخودکار

ای بته  دهد که با افبوده نتدن متغیرهتای واستطه   نشان می 5و  9های های عدولداده مقایسه
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زاد )سترزندگی  کنندگی یا میبان تبیین واریانس متغیتر درون بینییشزاد، تدرت پمتغیرهای برون

هتای  های عدولهای دادهمقایسهدرصد اس .  93یابد. این افبایش حدوداً تحصیلی( افبایش می

زاد نیتب  متغیرهتای بترون   βای ضترایب  دهد که با ورود متغیرهای واسطههمچنین نشان می 5و  9

زاد متغیرهتای بترون   βکاهش یافته اس . این افبایش تدرت تبیین واریتانس و کتاهش ضترایب    

ای ارتباطتات ختانواده   گری ابیاد خودکارآمدی در ارتباط بین ابیاد الگوهحاکی از نقش واسطه

 و ساختار کالس با سرزندگی تحصیلی اس .  

 گینیبحث و نتیجه

آیا بر استاس ادراک از الگوهتای ارتباطتات ختانواده و     »که  اول پهوهش به منظور بررسی سؤال

  نتای  نشان داد از میان ابیاد «بینی کرد؟توان سرزندگی تحصیلی را پیشمی ابیاد ساختار کالس

تباطات خانواده، بید الگوی ارتباطی گف  و نتنود و از میتان ابیتاد ستاختار کتالس،      الگوهای ار

 ی مثب  و مینادار سرزندگی تحصیلی اس .کنندهبینیابیاد عذابی  تکلیف و مرعیی  پیش

هتا تتا چته میتبان     گیری گف  و ننود به مینای این اس  کته ختانواده  در سطح نظری، عر 

در آن افراد خانواده ترغیب به نرک  آزادانته در تیامت ، بحت  و     کنند کهنرایطی را ایجاد می

هایی با گفت  و  خانواده ویهگی بارزای از موضواات نوند. ی گستردهتبادل نظر در مورد حیطه

 ا محوریت  احساستات و صتحب  بت    بیتان صتمیمی و آزادی در   ،ننود بتاال، دانتتن روابت  گترم    

کننتد متورد پتذیرش    ها احساس متی در این خانواده بر این اساس، فرزندان .اس  مشورت مستمر

   هتتای هتا از رکتتن ی آنهتتای مختلتف، نظتتر و ایتتده انتتد و در مواعته بتتا مستتان  و چتالش  ختانواده 

انگیب واهمه ندارنتد و توانتایی انطبتاق،    از مواعه با مسان  چالشگیری در خانواده اس  و تصمید

-دانتش  (.0223)کتونرنر و فیتبپاتریتک،    ارنتد تری را دآوری و املکرد مناسبتاب سازگاری،

توانند محی  بیترون را بپذیرنتد   نوند به صورت برتری میآموزانی که توس  والدین پذیرفته می

تتوان انتظتار دانت  کته     بتر ایتن استاس متی    ای تیام  دانته بانند. و با نرای  به طور سازگارانه

ایتن نتتای  بتا    گی تحصتیلی بانتد.   ی مثبت  سترزند  کننتده بینتی گیری گف  و نتنود پتیش  عر 
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  ماستتتن و 0228  کتتترال، 0221، 1  فلویتتد0222هتتای پیشتتین )وویتتدانوف و دانلتتی،  پتتهوهش

 ( همسو اس . 0222  هانگ، 0223، 2  اولریچ و کرپنر0228کاتسور ، 

ایتن  ی سرزندگی تحصیلی بانتد.  کنندهبینیگیری همنوایی نتوانس  پیشاز طرفی بید عر 

  فلتدمن و  9111، 3  هتالی 9114هتای ستایر پهوهشتگران )کتونرنر و فیتبپاتریتک،      فتته یافته بتا یا 

دین میناست   گیری ارتباطی همنوایی بعر ( ناهمسو بود. 9113  رحیمی و خیر، 0223، 4ونتبل

ها، اقاید، اعتنتاب از تیتارو و وابستتگی ااضتای     که ارتباطات خانواده بر همسان بودن نگرش

طلبتتی نوعوانتتان را در پتتی دارد   کیتتد دارد و اتتدم پتتذیرش استتتقالل  ختتانواده بتتا یکتتدیگر تا 

   خود را با نرای  خانواده وفق دهتد و اطاات    باید در مواردی که نوعوان  .(9114)فیتبپاتریک،

نوعوان از نخصیتی پخته برختوردار نخواهتد نتد و رفتتار      ،دانته باند از والدین چرا و چونبی

سترزندگی تحصتیلی بته رفتارهتای آزادمنشتانه،       همچنیندهد.نمیمتناسب با محی  از خود نشان 

 ریتبی چنتین رفتارهتایی وابستته بته      ی تحصتی  انتاره دارد و بترون   آور در حتوزه سازگار و تاب

ارتبتاط و ستنین   -هتای بتاز  ی نخصیتی آزاد، سازگار و با اراده اس  کته غالبتاً در ختانواده   زمینه

هایی با ارتباط بسته یا الگوی ارتباطی همنتوایی  خانوادهگیرد. بر این اساس در کودکی نک  می

که امکان آزاد اندیشی و آزاد زیستی نخ  وعود ندارد، فرد از پختگتی و ستازگاری مناستبی    

 ی تحصی  نیب فردی سرزنده باند.برخوردار نخواهد ند و نخواهد توانس  در حوزه

   کتتالس بتتا ستترزندگی تحصتتیلی ی ابیتتاد ستتاختار نتتتای  تحلیتت  رگرستتیونی در متتورد رابطتته

آموزان، حاکی از آن بود که ابیاد عذابی  تکلیف و مرعیی  ستاختار کتالس تادرنتد بته     دانش

بینتی کننتد. نتتای  تحقیقتات     آمتوزان را  پتیش  نحو مثب  و میناداری سرزندگی تحصیلی دانتش 

هنگتامی کته    نشتان داده است    ،(9114( و میتدلتون، کتاپالن و میگلتی )   0223) 5آندامن، میگلی

        کتته تکتتالیف و وظتتایف آن را متنتتوع و    آمتتوزان از کتتالس بتته نحتتوی استت    ادراک دانتتش

                                                                                                                         
1. Floyd 

2. Ullrich & Kreppner 

3. Hawley 

4. Feldman & Wentzel 

5. Andaman & Midgley  
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کنند، کالس درس را سودمندتر تلقی کترده،  برانگیب بدانند  اهداف تسلطی را انتخاب میچالش

 متوثر ی به پیشرف  تحصیلی و مقابلهکنند و در نرای  از راهبردهای انگیبنی مناسبی استفاده می

( و اکلتب،  0229. همچنتین بتر استاس دیتدگاه ایمتب )     دس  خواهند یافت  های تحصیلی با چالش

آمتوز کتالس   ( زمتانی کته دانتش   0229) 1آورمیگلی، ویگفیلد، باچانان، رومان، فالناگان و مک

نتود، محتتوای تکتالیف    کند که بته تقویت  استتقالل وی منترتی متی     درس را محیطی درک می

داند و با انتخاب اهتداف تستلطی کته بتر تیمیتق یتادگیری       ی خود مفید میدهدرسی را برای آین

ها و انطباق با نرای  تحصتیلی استتفاده   تأکید دارد، از راهبردهای مناسبی برای برخورد با چالش

( بیتان  0281) 2ی تحصیلی خواهتد نتد. ریتان و گرولینتک    کند که منجر به موفقی  در زمینهمی

هتا الگتوی انگیتبش    گیری دخی  کننتد، آن آموزان را در تصمیدن دانشکردند، هر چقدر میلّما

تری را بروز خواهند داد. بر این استاس، فراینتدی کته از طریتق آن     تر و منطبقمثب  و سازگارانه

تتوان  گذارد به این صورت میابیاد عذابی  تکلیف و مرعیی  بر سرزندگی تحصیلی تأثیر  می

  دهنتد، ایتن ایتده، فکتر و پیتام را منتقت       ه یادگیری و فرد اهمی  متی تبیین کرد که میلّمانی که ب

آمتوزان  توانند یاد بگیرند. چنین ساختاری، این پیام رونن را به دانشمیی افراد نند که همهکمی

دهد که کسب نمره متالک نیست  بلکته رنتد مطلتوب، یتادگیری ثمتربخش، رویتارویی بتا          می

هتا، نظردهتی راعتع بته امتور کالستی و کستب        آنبترای رفتع   ها برانگیب و تالشتکالیف چالش

توان گف  عذابی  تکلیف و مرعیی  بر روی پیشترف  تحصتیلی   تر اس . پس میمرارت مرد

ها در این زمینه اثر مستقیمی و میناداری دارند. که ایتن یافتته بتا       آموزان با چالشو برخورد دانش

، 4  الیتوت 0223  آنتدرمن و میگلتی،   0224، 3پینتریچ  0288های سایر پهوهشگران )آرچر، یافته

 ( همسو اس .0228، 5ونتبل و 0222

                                                                                                                         
0. Eccles, Midgley, Wigfield, Buchanan, Reuman, Flanagan & MacIver 

9. Ryan & Grolnick 

9. Pintrich 

4. Elliott 

5. Wentzel 
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آیا بر اساس ادراک از الگوهای ارتباطتات ختانواده   »به منظور بررسی سؤال دوّم پهوهش که 

از تحلیت  رگرستیون همبمتان    « بینی کرد؟توان ابیاد خودکارآمدی را پیشو ساختار کالس، می

کارآمتدی بته طتور عداگانته بررستی      متغیرهای مذکور بر هر یک از ابیاد خود استفاده ند و اثر

 نود.که به تفکیک بیان میند

-های صورت گرفتته در ایتن پتهوهش، بیتد عرت      خودکارآمدی تحصیلی:  براساس تحلی 

خودکارآمدی تحصیلی را تا حدودی تویتر از خودکارآمتدی اعتمتاای و    گیری گف  و ننود،

( همستو  0920چاری )زاده و حسیندهقانی ( و0921رد که با پهوهش نیکنام )کبینی هیجانی پیش

توان بیان کرد که در گفتگوهتای بتین والتدین و فرزنتدان، بیشتتر      اس . برای تبیین این نتیجه می

نود و باا  احستاس خودکارآمتدی و   مثب  به فرزندان منتق  می تحصیلی یمسان  خودپنداره

ی تتوان گفت  کته نحتوه    (. بنابراین، می0981نود )یوسفی، حصیلی میهای تنایستگی در زمینه

ی تحصیلی را به همتراه دارد.  ارتباطات خانواده، سطوح باالی خودپنداره و خودتنظیمی در زمینه

(، 9111) 2(، کتاپرارا، باربتارانلی، استتیکا و متالون    9119) 1این یافته با نتتای  کتونرنر و کرانکتارا   

چنتگ، تجلتی و   (، فتوالد 9114) 4(، دبورا و گاستاو9114(، کاستن و اندرسون )9118، )3بونگ

 ( همسو اس .0921( و نیکنام )0983اردالن )

، تنرتا بیتد   ستاختار کتالس  نتای  تحلی  رگرسیون نشتان داد کته از میتان ابیتاد     در ادامه سوال دوم 

بیتان   کنند. این یافتته بینی میپیش عذابی  تکلیف و مرعیی  خودکارآمدی تحصیلی را به طور مثب 

آمتوزان، نترای  و عتو    دارد که از عمله اوام  تأثیرگذار بر رند خودکارآمدی تحصتیلی دانتش  می

هتا ستاختاری مشتارکتی دارد،    حاکد بر کالس درس اس . به ابارتی، میلّمانی که محی  کتالس آن 

افتبایش تیامت  و اظرتار نظتر در متورد       نسب  به میلّمانی که عوی دیکتاتورگونه دارند، نرای  بترای 

-آمتوزان فتراهد متی   تر را برای دانشاقاید، افکار و همچنین دسترسی به منابع یادگیری متنوع و  غنی

ی درونتی، االنتق   آموزان اس   چرا که این میلمان از انگیبهکنند که از اوام  کارآمد ساختن دانش

                                                                                                                         
1. Crancara 

9. Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone. 

3. Bong 

4. Deborah & Gustavo 
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آمتوزان را بترای ادامته و پایتداری در انجتام      دانتش کننتد و  آموزان حمای  میو تجارب فردی دانش

هتای  کننتد، آزمتون  کنند. همچنین میلّمانی که چنین عوی را در کالس ایجاد متی تکالیف ترغیب می

  داننتد، بلکته ارزنتیابی تستلطی را متد نظتر تترار        آموزان نمتی دهی به دانشکالسی را صرفاً برای نمره

     وزان را متورد اظرتار نظتر تترار دهنتد کته بته دنبتال آن،        آمت دهند و حتی ممکتن است  کته دانتش    می

آمتوزان احستتاس خودکارآمتدی و ستترزندگی و نتادمانی بیشتتری کننتتد. ایتن یافتتته بتا نتتتای        دانتش 

-استتین، فتردریچ  -(، هاستتن 0222(، بانتدورا ) 0228) 1(، بلک بترن 0223تحقیقاتی آندامن و میگلی )

 همسویی دارد.  ( 9115) 3مایمون و رو -کان آسور، کاپالن،  ( و0233) 2کوفر و سالمن

نتای  حاص  از رگرسیون چندگانته نشتان داد کته از میتان      خودکارآمدی اعتماای: در ادامه

ی مثبت  و مینتادار   کننتده بینتی گیری گف  و نتنود پتیش  عر  ابیاد الگوهای ارتباطی خانواده،

گیتری گفت  و نتنود    ف  که عرت  توان گدر تبین این یافته میخودکارآمدی اعتماای اس . 

کند که در آن افراد خانواده تشویق بته بحت  آزاد در   نرایطی را برای ااضای خانواده ایجاد می

ند ی وسییی از موضواات بدون محدودی  زمانی نتو ی گسترهتیام ، بح  و تبادل نظر درباره

ارتباطتات  د کنتد فتر  نتود و کمتک متی   منجر به حسی توی از خودکارآمدی اعتمتاای متی  که 

بخش و فشارهای محیطتی را متدیری  نمایتد    اش را لذتاعتماای خود را توسیه دهد تا زندگی

(، 0223(، کتونرنر و فیتبپاتریتک )  9114هتای فیتبپاتریتک )  یافتته این نتیجه بتا  (. 9110)موریس 

ا نیت لطیفیتان و کتوروش   ( و9119کونرنر و کرانکتارا )  (،0228) 4(، الوود و نریدر0222هانگ )

 ( همسویی دارد.0981)

گیری گف  و نتنود تتادر   نتای  تحلی  نشان داد که عر  خودکارآمدی هیجانی: در ادامه  

تتوان گفت ، ارتباطتات آزاد و    . برای تبیین این یافته میاس  بینی خودکارآمدی هیجانیبه پیش

صتورت کته در   صمیمی درون خانوادگی با خودکارآمدی هیجانی فرزندان ارتباط دارد. به ایتن  

های گف  و ننود ساالر، ضمن آزادی ااضاء در ابراز نظر، نظرات مخالف نیتب نتنیده و   خانواده

                                                                                                                         
0. Blackburn 

2. Huston-Stein, Friedrich-Cofer & Susman 

3. Assor, Kaplan, Kanat-Maymon, & Roth 

4. Elwood & Schrader 
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ی نقدپذیری و افتبایش آستتانه   باند که خود باا  ارتقای روحیهی آن مورد احترام میگوینده

 تواند در تنظید هیجان نقش محوری دانته باند.نود که میتحم  می

نان دارند، ایتن  ی آزاد در بیان احساسات مثب  و گرم با فرزندانکه رابطهاز طرفی والدینی 

هتا بتا بیتد هیجتانی     هتایی کته آن  رابطه بر اقاید و بیان والدین در رابطه بتا هیجانتات و بتر نتیوه    

کنند  اثرگذار است . بته ابتارتی دیگتر، میتبان تیتامالت، ارتباطتات و        نان برخورد  میفرزندان

هایی فرد تادر به تنظید و تیدی  هیجانتات  اوج خود اس . در چنین خانواده پذیرش هیجانات در

(، استنایدر،  9119) 1این یافته با نتای  رامسدون و هوباردسب و دوری از هیجانات منفی اس . منا

 ( همسویی دارد. 0921و نیکنام )( 9114(، کونرنر و فیتبپاتریک )9911) 2استولمیر و ویلسون

نوندگی خودکارآمدی هیجانی توست  بیتد   بینین سوال دوم و در مورد پیشی تبییدر ادامه

های توان گف  که ساختار کالس بر اساس اهداف و ارزشمرعیی  از ابیاد ساختار کالس، می

آموزان از ساختار کالس بستگی دارد )ایمتب،  گیرد، امّا به چگونگی ادراک دانشمیلّد نک  می

مدار بر اهمی  یتادگیری و  جاد ساختار مشارکتی، تیاملی و مرعیی (. میلد در کالس با ای0229

توان گف  که ارانه و بازخورد مناستب و اثتربخش از طترف    کند. پس میتحول ذهنی تأکید می

نود و توانمنتدهای الزم بترای   آموزان میآموزان، سبب افبایش خودآگاهی دانشمیلّد به دانش

(. بتر استاس ایتن    0983توت خود را دارند )صتمدی،   برطرف کردن نقاط ضیف و تقوی  نقاط

متدار ستاختار کتالس بتا پیامتدهای      آمتوزان از عتو مشتارکتی و مرعییت     ها، ادارک دانشیافته

(. ایتن یافتته بتا نتتتای     9114، 3هیجتانی از عملته بتاور خودکارآمتدی زیتاد همتتراه است  )ولتترز       

پتور، حجتازی و   (، محستن 9114) 6(، میلتر و بتریکمن  9119) 5(، پینتتریچ و نتانک  9110)4ماهر

 ( همسویی دارد.0921) ( و نیکنام0983(، حجازی و نقش )0981کیامنش )

                                                                                                                         
1. Ramsden & Hubbard 

2. Snyder, Stoolmiller & Wilson 

9. Wolters 

4. Maehr 

5. Pintrich & Schunk 

1. Miller & Brickman 
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ای ابیتاد خودکارآمتدی در   نقتش واستطه  »ترین سؤال پهوهش به دنبال بررسی امکان اساسی

است . بترای   « ی بین الگوهای ارتباطات ختانواده و ستاختارکالس بتا سترزندگی تحصتیلی     رابطه

( استتتفاده نتتد. بتتا وارد کتتردن متغیتتر ابیتتاد   0281ستتؤال از روش بتتارون و کنتتی ) تحلیتت  ایتتن 

ی رگرسیون، مقدار ضریب بتتای مرعییت  )از ابیتاد ستاختار کتالس(      خودکارآمدی در میادله

کاهش یاف  و ضرایب ابیتاد گفت  و نتنود )از ابیتاد الگوهتای ارتباطتات ختانواده( وعتذابی          

ای در ابتدا مینادار بود، مینادار نشد. این یافتته نقتش واستطه    تکلیف )از ابیاد ساختار کالس( که

کام  متغیر ابیاد خودکارآمتدی را میتان متغیتر گفت  و نتنود، عتذابی  تکلیتف و سترزندگی         

دهتد. در  ای سرمی بین متغیر مرعیی  و سرزندگی تحصیلی را نشان متی تحصیلی و نقش واسطه

( در 9110رزندگی تحصیلی اناره کترد. بانتدورا )  توان به نقش خودکارآمدی بر ساین راستا می

کدام از باورهای نناختی افتراد  مورد اهمی  و تأثیر باورهای خودکارآمدی میتقد اس  که هیچ

ی فردی و در برختورد بتا مشتکالت و    ی کارآمدی در مدیری  کارکردهای سازگارانهبه اندازه

 زا اساسی نیستند.  نرای  استرس

     انتتد کتته باورهتتای خودکارآمتتدی، درد تجربتتی متیتتددی نشتتان دادهنتتواهدر همتتین راستتتا 

  هتای مختلتف از عملته بافت  تحصتیلی، متوثر       بینی و تبیین الگوهای رفتاری افراد در بافت  پیش

برای مثال، نتای  برخی از مطالیتات   (.9111، 2  گری9115، 1باند )زاژاکووا، لینچ و اسپنشادمی

درصتد تغییرپتذیری نمترات پیشترف       04تتا   00های تحصتیلی، بتین   هاند که در زمینتاکید کرده

 (. 9110، 3نود )کان و ناتاتحصیلی، از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی تبیین می

آمتوزان را  ی دانشاطمینانی و کارآمدی، انگیبهمیتقد اس  که احساس خود (9110ماستن )

کنتد.  های آینده ترغیتب متی  عود و چالشبرای درگیری با تکالیف رندی، نرای  نامطلوب مو

نتوند و بتاور دارنتد    باوری باال در املکرد تحصیلی، پرانرژی نمایتان متی   -آموزان با خوددانش

های نخصی در برختورد  ها غلبه کنند. چنین باوری به تواناییتوانند بر مشکالت و چالشکه می

                                                                                                                         
1. Zajacova, Lynch & Espenshade  

2. Gore  

3. Kahn & Nauta  
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 ی سرزندگی همراه اس . هزای محیطی، با کارکردهای سازگارانهای استرسبا محرکی

ی استترس تابت  بیتان است .     ( دربتاره 0222) 1بر اساس الگوی نناختی الزاروس دیگرتبیین 

کند که باورهای فردی مانند باورهای خودکارآمدی در ارزیابی مطالبات محیطتی  وی تاکید می

ا بته صتورت   کنتد کته افتراد مطالبتات بیرونتی ر     میاره ای دارند. الزاروس اننقش تاب  مالحظه

دهتد کته افتراد بتا     کنند. از این میتان نتواهد پهوهشتی نشتان متی     ارزیابی می« چالش»یا « تردید»

کنند )چمترس، هتو   باورهای خودکارآمدی باال، مطالبات را بیشتر به صورت چالشی ارزیابی می

انگیتب  (. وتتی که یک تکلیتف بته صتورت چتالش    0221، 3  پنتری  و دگروت9110، 2و گارسیا

کنتد و در  ای کارآمتد استتفاده متی   نود، فرد به احتمتال زیتاد از یتک راهبترد مقابلته     یابی میارز

دهتد. بتر ایتن    مواعره با موانع احتمالی، برای انجام تکلیف، مقاوم  بیشتتری از ختود نشتان متی    

آموزان دارای خودکارآمدی باال، مطالبات زندگی تحصیلی ختویش  توان گف  دانشاساس می

آمتوزانی  کننتد. چنتین دانتش   ها بگذرند، ارزیتابی متی  چالش و موانیی که باید از آنرا به انوان 

های ترتی تبتدی  ستازند. از ایتن رو از    کنند با تدبیر و تالش تردیدها را به فرص  و پلهسیی می

هتا،  رغد ببرگ یا طوالنی مدت بودن این چتالش ترسند و الیرویارویی با چالش تحصیلی نمی

ها را دارند و این کار این سترزندگی تحصتیلی است .    سازی یا سازگاری با آنسیی در برطرف

  چمترس، هتو و گارستیا،    0225  بنتدورا،  0221این تبیین با نتای  تحقیقاتی، پنتری  و دگتروت،  

   9110، 5  لن ، براون، برینر، پیرا، دیویس، تالرنتد و استتکاران  9110، 4  لوزو و مک واتر9110

نیا، کاکتابرایی و فوالدونتد،     و نکری، طوالبی، غنایی، تقوایی9118، 6فواد وینستون و -بایرس

 ، هماهنگی دارد. 0921

ی اثتر مستتقید و غیرمستتقید الگوهتای ارتباطتات      در مجموع، نتای  پتهوهش حاضتر دربتاره   

کنتد.  ای خودکارآمدی بر سرزندگی تحصیلی تأکید میخانواده و ساختار کالس با نقش واسطه

                                                                                                                         
1. Lazarus  

2. Chemers, Hu & Garcia  

3. Pintrich & DeGroot 

4. Luzzo & McWhirter  

5. Lent, Brown, Brenner, Chopara, Davis, Talleyrand & Suthakaran  

6. Byars- Winston & Fouad  



 23  …ی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کالسسرزندگ 
 

های نظری و کاربردی پهوهش حاضر نیب از اهمی  تاب  توعری برختوردار است .   عنبه توعه به

های این پهوهش اطالاات مرمی هد برای والدین و هد برای محی  تحصتیلی  در این راستا، یافته

ارتباطتات  الگتوی   وها بیانگر این اس  که هر چه محتی  ختانواده   )مدرسه( در بر دارد. این یافته

هتا  و نترک  دادن بته آن  اقاید  به ابراز احساسات و فرزندانترغیب  ترده باند، درآن باز و گس

به ارتقتاء خودکارآمتدی و سترزندگی تحصتیلی در      موثرتر اس  و همین امرها گیریدر تصمید

توانند بتا ایجتاد عتو تیتاملی، مشتارکتی، تکتالیف       میهمچنین میلّمان ها کمک خواهد کرد. آن

بتر   ،داری و بااهمی  بودن تکالیف و مستان  مربتوط بته محتی  تحصتیلی     عذاب، تاکید بر مینی

آموزان بیافبایند. با توعه به این کته پتهوهش حاضتر    خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی دانش

های آمتاری  ی تحصیلی دبیرستان صورت گرفته اس ، این پهوهش برتر اس  در عامیهدر دوره

آموزان مقاطع تحصیلی دیگر، نیب انجتام نتود. بته    دانشببرگتر و متفاوت از عمله دانشجویان و 

نتود  ی تحصیلی افراد دارد، پیشتنراد متی  دلی  اهمیتی که سرزندگی تحصیلی در زندگی روزانه

آیند اثرگذار بر آن و نیب پیامدهای این سازه ی بیشتر اوام  پیشهای آینده به مطالیهدر پهوهش

هتای  ی آموزنی عامیه پرداخته نود. کمبتود پتهوهش  هاآموزان و دیگر گروهدر زندگی دانش

هتای  انجام نده یا حدات  گبارش نده به خصوص در مورد سرزندگی تحصتیلی از محتدودی   

آوری اطالاات در این پهوهش مبتنتی بتر پرسشتنامه    ی اساسی عمعپهوهش بود. همچنین، نیوه

نتود اطالاتات هتر    شتنراد متی  ها غالب اس ، ولی پیای در بیشتر پهوهشبود، گرچه چنین نیوه

آوری گردد تا نتای  به دس  آمده بتا اطمینتان بیشتتر    متغیر با استفاده از چند روش مختلف عمع

 دهی ترار گیرد.مورد استفاده و تیمید

 منابع

ی ابیاد الگوهای ارتباطی خانواده بتا خودکارآمتدی   (. رابطه0982و اردالن، الرام ) فاطمه تجلیّ،

 . 19-38، 0ی ، سال چراردهد، نماره59نناسی ی روانمجله. یو سازگاری تحصیل

-(. بررسی ساختار ارتباطی، باورهای فرد پیرامون، ساختار کالس، هدف0980عوکار، بررام )

ی الوم تربیتی دانشگاه نیراز: دانشکده ی دکتری.نامهپایانگرایی و پیامدهای تحصیلی. 
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