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 چکيده

ی ای انگيزش و خودگرداني تحصيلي در رابطههدف از این مطالعه، بررسي اثر واسطه     
حصاليلي بين ادراک از الگوهای ارتباط خانواده و ادراک از ساختار کالس  بالا سالرزندگي ت

ی شهرستان پسر( در مقطع متوسطه 381دختر و  242آموز )دانش 132بود. در این مطالعه، 
ای شرکت داشتند کاله باله روش خوشاله 3133-32پلدختر استان لرستان در سال تحصيلي 

ی فرزنالدان ابالزار کننالدگان نسالخهای انتخالا  شالده بودنالد. مشالارکتتصادفي چندمرحله
ی ی سالاختار کالس ، نسالخهتباطالا  خالانواده، پرسشالنامهی الگوهالای ارتجدیدنظر شده
ی سالرزندگي تحصاليلي را تیميال  ی ارزیابي نگرش تحصيلي و پرسشنامهتجدیدنظر شده

هالا از کردند. برای بررسي پایایي این ابزارها از آلفای کرونباخ و بالرای بررسالي روایالي آن
ایي و روایالي مطلالوبي را روش تحلي  عام  و همساني دروني استفاده شد که ابزارهالا پایال

ها با استفاده از روش آمالاری تحليال  مسالير و مطالابق  بالا مراحال  نشان دادند. تحلي  داده
طور کلالي نتالایح حالاکي از آن بالود کاله اول  ( انجام شد. به3386پيشنهادی بارون و کني )

-الگوی ارتباطي گفت و شنود، جذابيت تیليف و مرجعيت به صور  مستقيم قدر  پيش

سرزندگي تحصيلي را دارند. دوم  الگوی ارتباطي گفت و شنود، جالذابيت تیليالف و  بيني
ی مستقيم انگيزش و خودگرداني تحصاليلي هسالتند. سالوم  نتالایح کنندهبينيمرجعيت، پيش
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ها با توجه ای انگيزش و خودگرداني تحصيلي حمایت کرد. یافتهتحلي  مسير از اثر واسطه
گذاشته شده و پيشنهادهایي به منظالور پالژوهش بيشالتر در های پيشين  به بحث به پژوهش

 این زمينه مطرح شده است. 

الگوهالای ارتبالاط خالانواده، سالاختار کالس ، انگيالزش و خالودگرداني هاي کليـدي: واژه 

 تحصيلي، سرزندگي تحصيلي.
 

 مقدمه 

برای )های تحصيلي ی نوجواني را چالشهای دورهتوجهي از چالشامروزه بخش قاب 

ی کالس ( تشالیي  های غيرمعمول، محالي  غيرهمدننالهل، سطوح پایين نمرا ، استر مثا

های تحصاليلي بایالد مالورد توجاله رو، درک و چگونگي سازگاری با چالش دهند. از اینمي

های آموزشي کاله از آن سازگاری در موقعيتجدی پژوهشگران تعليم و تربيت قرار بگيرد. 

شود، به توانمندی فراگيران در انطباق بالا شالرای  و يیاد م 3تحت عنوان سازگاری تحصيلي

-ها قرار ماليعنوان یک نهاد اجتماعي فراروی آنهایي که مدرسه بهالزاما  تحصي  و نقش

 (.2446، 2دهد، اشاره دارد )پيتو 

 آمالوزان مالورد توجاله قالرار گرفتاله،هایي که در سازگاری تحصيلي دانالشاز توانمندی

( سالرزندگي تحصاليلي را باله توانالایي 2448) 0رتين و مالارشاست. ما 1سرزندگي تحصيلي

انالد. هالای تحصاليلي تعریالف کالردهآموزان در برخورد با موانالع و چالالشآميز دانشموفقيت

هالا و مالوانعي همچنين سرزندگي تحصيلي به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقي به انواع چالش

ره دارد )پوتالواین، کونالور ، شود، اشالای مداوم و جاری تحصيلي، تجربه ميکه در عرصه

 6آوریی مفهوم تالا کننده(. سرزندگي تحصيلي منعیس2433، 2اسبورن -سيمز و داگس 

 گرا است.شناسي مثبتی کلي روانی تحصيلي و حوزهدر زمينه

سال در محي  تحصاليلي هسالتند، بهتالر  36-38با توجه به این که اکثر نوجوانان بانی 

-آموزان در برخورد بالا چالالشم  تأثيرگذار بر روی ظرفيت دانشاست که پيشایندها یا عوا

پيشالایندهای سالرزندگي  های تحصيلي کاله موجالس سالرزندگي اسالت، شناسالایي شالوند.

در  8، عوامال  مربالوط باله مدرساله و مشالارکت1شناختيتحصيلي در سه سطح مختلف روان

گرفتاله اسالت  مالورد توجاله قالرار 3فرایند تحصي ، و عوام  مربوط به خالانواده و همسالانن

 (.2448)مارتين و مارش، 
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هالای خالانواده توان از حمایتی بخشي از پيشایندهای خانواده و همسانن  ميمنزله به

  3333، 33  وُیدانوف و دانلي3333، 34)آلوا و الگوهای ارتباطي آن نام برد که شواهد تجربي

وفقيالت تحصاليلي ( زیادی از نقالش آن در رشالد سالازگاری، شایسالتگي و م2442، 32وایمن

خانواده کارکردهای فراواني دارد و بر اسا  همين کارکردها، بر فرزندان  کنند.حمایت مي

کند. الگوی ارتباطي ها را در محي  تعيين ميی رفتار آنگذارد و به سهم خود شيوهتأثير مي

و خانواده ییي از کارکردهایي است که قالادر باله تأثيرگالذاری بالر فرزنالدان اسالت )کالو رنر 

( بالالا 3330( و فيتزپاتریالالک و ریچالالي )3334(. ریچالالي و فيتزپاتریالالک )2442، 31فيتزپاتریالالک

و  03گيالری گفالت و شالنود( دو بعد زیربنایي جهالت3312لئود و چفي )ی مکبررسي نظریه

را در الگوهای ارتباطا  خانواده توسعه دادند. کو رنر و فيتزپاتریالک  23گيری همنوایيجهت

هالا فاالای آزاد و راحتالي بالرای شنود را به ميزاني که خانواده وت گيری گف(، جهت2442)

گيری انالد. جهالتکند، تعریف کردهشرکت اعاای خانواده در موضوعا  مختلف ایجاد مي

هالا، ها بر روی ییسالان بالودن نگالرشهمنوایي نيز عبار  است از مقدار تاکيدی که خانواده

 ها و عقاید دارند.ارزش

شناختي و سالازگاری سي رواب  بين ساختار خانواده، جدایي روانبرر در( 2443لوپز )

ها والدین و سازگاری تحصيلي آن آموز ال بين تااد در دلبستگي دانشدریافت که تحصيلي 

که  نيز دریافتند(، 3330(. جرد  و مالينیرو  )2440رابطه وجود دارد )به نق  از استوور، 

در مجمالوع،  د.نآمالوزان مالرتب  باشالزگاری دانالشد بالا سالانالتوانعوام  عاطفي یا رواني مي

و  2442  کو رنر، فيتزپاتریک، 3331های گوناگون )از جمله، لنت، براون و جورج، پژوهش

( نشان دادنالد کاله الگوهالای ارتباطالا  خالانواده نقالش 2448شرود ، ویت و مسراسميت، 

 آموزان دارد. بسزایي در سازگاری و سرزندگي دانش

تر ذکر شالد، مدرساله و کالس  در      ای سرزندگي تحصيلي که پيشاز دیگر پيشاینده

عنوان یک فاالای بههاست که مدرسه و کس  در  مد (. 2448است )مارتين و مارش، 

کيفيالت و  آمالوزان باله رسالميت شالناخته شالده اسالت.حياتي برای موفقيت تحصيلي دانالش

آموزان در یادگيری دانش ایکنندهها، نقش مهم و تعيينچگونگي گذراندن حاور در کس 

تالأثير قالرار آموزان را نسبت به تجربيا  مدرسه تحالت ها و ادراک دانشالعم دارد و عیس

گيرنالد کاله محالي  کالس  در  و آموزان وقتي بهتر یالاد مالي(. دانش2448دهد )ماچرا، مي

 (.  2440فاای حاکم بر آن را مثبت و مناسس ارزیابي کنند )درمان و آدامز، 
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گيالری در )شام  تاکيد و سالخت 38، ارزشيابي31یعني  تیاليف 36د ساختار کس سه بع

آمالوزان ابعادی هستند که بالر یالادگيری و انگيالزش دانالش ،33ارزشيابي( و مرجعيت تیاليف

(. تیاليف، عنصر اصلي در یالادگيری کسسالي، چگالونگي طراحالي 3332تأثيرگذارند )ایمز، 

هالای یالادگيری محسالو  یالاليف و فعاليالتساختار کس ، چگالونگي طراحالي سالاختار ت

ی آن وساليله آموزان بالههایي است که دانش(. ارزشيابي ناظر به روش3332شوند )ایمز، مي

(. مرجعيت، ناظر باله گالرایش معلمالان در جهالت 3332گيرند )ایمز، مورد ارزشيابي قرار مي

 د، است.های کسسي دارنآموزان در فعاليتدادن حق انتخا  و کنترلي که دانش

سالاز و ( نشان دادند سالاختار کالس  در  از عوامال  موفقيالت2448پاتریک و ریان )

( بيان کرد انگيزش و رفتالار 2443ی فراگيران است. در تحقيق دیگری بانگ )دهندهپيشرفت

اصال  گرگری و حسالينيکند. بدریآموزان با توجه به موضوع و کس  در  تغيير ميدانش

تالرین دادند که بعد جذابيت و برانگيزانندگي ساختار کس ، مهم ( در پژوهشي نشان3183)

ها بر نقالش سالاختار آموزان هستند. در مجموع  پژوهشهای انگيزش چيرگي دانشبينپيش

انالد کاله و نشالان داده تحصيلي فراگيران صحه گذاشتهی کس  در تعيين نوع رفتار و تجربه

گيران تالا حالدودی معالرف سالاختار کالس  اهداف پيشرفت فردی و تجربيا  تحصيلي فرا

 (.2441  فرایدل، کرتينا، ترنر و ميگلي،3333  کاپسن و ماهر، 3332است )ایمز، 

شالناختي کاله بالر سالرزندگي تحصاليلي مالوثر از ميان پيشایندهای مربوط به سطح روان

-است. مفهوم خودگرداني برگرفته از نظریه 24است، مفهوم انگيزش و خودگرداني تحصيلي

 (.   2442  شانک، 3181اجتماعي باندورا و مورد تاکيد این نظریه است )سيف،  -ناختيی ش

واقعيت این است که عصر کنوني نيازمند افرادی است کاله توانالایي هالدایت یالادگيری 

دهي آموزان به مهار  در کنترل و سالامانخویش را داشته باشند. بر این اسا ، تجهيز دانش

ح کلي خودگرداني در مدرسه و ورای آن، موضالوع محالوری هایشان، تحت اصطسیادگيری

دهالد. محققالان معتقدنالد گالذاران و محققالان تربيتالي را تشالیي  ماليميان مجریان، سياسالت

گيری، ح  مسئله و مالدیریت منالابع برخورداری از توانایي خودگرداني بر یادگيری، تصميم

ای، جهالت ایجالاد و های مداخلهمهی ابزارها و برنا،  درصدد ارا هاز این روتاثيرگذار است  

(. 2434آرسال،   2442آموزان هستند )بوکارتز و کارنو، ارتقای انگيزش و خودگرداني دانش

بر این اسا ، آموزش و پرورش باید در جهت تربيت یادگيرندگاني اقدام کند که مسئوليت 

ت بزننالد. همچنالين دسال« هوشمندانه»های یادگيری خود را بپذیرند و قادر باشند به انتخا 
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دهي و نظار  کالردن بالر جریالان یالادگيری و تغييالر و اصالسح های طراحي، سازمانمهار 

تواننالد بالرای حال  ها، بعالدها ماليفرایند یادگيری و اندیشه خود را داشته باشند. این مهار 

کار آیند  العمر بههای مناسس و یادگيری چگونه یادگرفتن مادامگيریمسا   زندگي، تصميم

 (.3182)کدیور، 

 22با استفاده از مفهوم کنترل ادارک شده 23ی خودتعييني( در نظریه3382دسي و ریان )

که بين عليت فردی و عليت غيرفردی در مقاصد افراد برای انجام اعمالال مختلالف، تفالاو  

رفته بحث انگيزش دروني در خودگرداني شخصي را مطرح کردند. مفهوم شد، رفتهقا   مي

هاسالت کاله افالراد از طریالق آن دنیال  سالازی انگيالزهی خودتعييني، درونيدر نظریهاساسي 

سالازی در کننالد، و ایالن دروناليی اعمال را به دنی  دروني تبالدی  ماليکنندهبيروني هدایت

گيالرد )بيال ، نانالگ و هالای خالودگرداني صالور  ماليسطوح متعددی تحت عنالوان سالبک

 (.2448یاما، تاچي

هالا و ها، هيجانعنوان فرایند توليد و هدایت اندیشهاني را به( خودگرد2440سانتروک )

( خودگرداني 2444زیمرمن ) است.رفتارها توس  فرد جهت رسيدن به هدف تعریف کرده 

طور مالنظم جهالت ریزی شده و بهداند که برنامهرا عبار  از افیار، احساسا  و اعمالي مي

 د.اندستيابي به اهداف شخصي تنظيم و تعدی  شده

کنالد شالالواهد فراوانالالي در حمایالت از اهميالالت انگيالالزش و ( بيالالان مالالي2442سالالووارا )

آمالوزان ی پيشرفت تحصيلي دانشعنوان یک متغير مهم در یادگيری و تجربهخودگرداني به

توان مفهوم انگيزش و خالودگرداني تحصاليلي را وجود دارد. بر اسا  مطالس بيان شده، مي

-گي تحصيلي دانست که پژوهش پيرامون آن را ضالروری مالياز عوام  مهمِ موثر بر سرزند

 سازد. 

ی عامال  خالانواده و سالاختار همچنين شواهد پژوهشي گوناگون از نقالش تاثيرگذاراناله

عنوان انالد. بالهآمالوزان پالرده برداشالتهکس  در ایجاد انگيزش و خودگرداني تحصيلي دانش

هشي نشان دادند که تاکيالدا  هالدفي ( در پژو2434مثال، فرایدل، کورتينا، ترنر و ميدگلي )

در ایجاد و افزایش باورهای خودگرداني فرزنالدان نقالش دارد. کالاپرارا و همیالاران 21والدین

ی والدین با نوجوانان بر خودکارآمالدی و خالودگرداني ( نشان دادند که کيفيت رابطه2446)

و ایجالاد خودمختالاری ای که والدین گرم و پاسخگو با حفظ گونهها تأثير زیادی دارد  بهآن

( نيز نشالان داد کاله 2448شوند. بونگ )ها ميدر فرزندان خود، موجس رشد خودگرداني آن
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خودتنظيمي فرزندان تحت تأثير حمایت عالاطفي و پالذیرش والالدین قالرار دارد. کوسالتن و 

ها، شالنود بالر رشالد شایسالتگي وگيری گفالت ( اذعان داشتند کاله جهالت2440) 20اندرسون

گيری همنالوایي فردی و ارتباطا  با همسانن تاثير دارد، اماّلا بعالد جهالتميان هایتوانمندی

آموزان وابسته به بافت کس  یا انگيزش و خودگرداني دانش ،تأثيرگذار نبود. از طرف دیگر

هالایي بالا ( نشالان دادنالد در کالس 2440مدرسه است. گرین، ميلر، کروسن، دوک و آکي )

آمالوزان افالزایش و تشویق خودمختاری، خودتنظيمي دانش تیاليف متنوع، ارزشيابي تسلطي

( در پژوهشالي نشالان داد تالسش و 3133زاده، ، باله نقال  از دهقالاني2434یابالد. کالار) )مي

دهالد و اعتمالاد آموزان را در اجرای تیاليف تحت تأثير قرار ماليعواطف معلم، اعتماد دانش

يالت تحصاليلي اثرگالذار اسالت و آموزان نيز بر خودکارآمدی تحصاليلي و موفقنفس دانشبه

 شود. مي خودکارآمدی تحصيلي نيز باعث موفقيت تحصيلي

-های خودمختاری، تیليفهایي با ویژگيدهند کس ها نشان ميدر مجموع، یافته     

شود آموزان منجر ميمداری، تسل  و مشارکت، به افزایش سازگاری و انطباق بيشتر دانش

گردد و ی زندگي تحصيلي ميآموزان با موانع هر روزهو باعث برخورد مؤثرتر دانش

 (. 2440بخشد )گرین و همیاران، باورهای توانمندی و خودنظم بخشي آنان را بهبود مي

های زنالدگي فالرد اسالت کاله بالر تربيالت و ترین دورهبنابراین، زندگي تحصيلي از مهم

بالار  هالا بالهها و توانایيلياقت گذارد و در آن،آميز فرد تاثير ميیادگيری ثمربخش و موفقيت

آمالوزان بالا انالواع شود. امّا در این زنالدگي، دانالشهای علمي حاص  مينشيند و پيشرفتمي

آمالوزان شوند. برخالي از دانالشها، موانع و فشارهای خاص دوران تحصي  مواجه ميچالش

آموزان در دانش کنند، امّا گروهي دیگر ازها موفق عم  ميدر برخورد با این موانع و چالش

این زمينه ناموفق هستند. بر این اسا ، به منظور آگالاهي از تالاثير عوامال  بالافتي )الگوهالای 

شناختي )انگيالزش و خالودگرداني تحصاليلي( بالر ميالزان ارتباطي خانواده و مدرسه( و روان

تالر، هالدف طور مشالخ آموزان، پژوهش حاضر انجالام شالد. بالهسرزندگي تحصيلي دانش

ای ، نقالش واسالطه3 شالی بود که مطابق با مدل مفهومي ارا اله شالده در  پژوهش حاضر آن

ی بالين ادراک از الگوهالای ارتبالاط خالانواده و انگيزش و خودگرداني تحصيلي را در رابطاله

 ،با توجه به مطالس بيالان شالدهادراک از ساختار کس  با سرزندگي تحصيلي بررسي نماید. 

 های پژوهش عبارتند از:فرضيه
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تالوان راک از الگوهای ارتباطا  خانواده و ادراک از ساختار کس  ماليبر اسا  اد .3

 .بيني کردآموزان را پيشسرزندگي تحصيلي دانش

تالوان بر اسا  ادراک از الگوهای ارتباطا  خانواده و ادراک از ساختار کس  مالي .2

 .بيني کردآموزان را پيشانگيزش و خودگرداني تحصيلي دانش

گالری بالين تواننالد نقالش واسالطهآموزان ماليدانشصيلي انگيزش و خودگرداني تح .1

سرزندگي تحصيلي داشته با الگوهای ارتباطا  خانواده و ادراک از ساختار کس  ادراک از 

 .باشند

 
 : مدل مفهومی از روابط بين متغيرهاي پژوهش9 شکل

 

 روش 

ه و ادراک از الگوهای ارتباط خالانوادطرح پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. 

و  ای،متغير واسالطهانگيزش و خودگرداني تحصيلي زاد، متغير برونادراک از ساختار کس  

 زاد نهایي است.سرزندگي تحصيلي متغير درون

 

 گيريي آماري، نمونه و روش نمونهجامعه

های های دوم و سوم نظری )رشتهآموزان کس ی حاضر، دانشی آماری مطالعهجامعه

در  3133 -32لوم تجربي و علوم انساني( بودند کاله در سالال تحصاليلي فيزیک، ع -ریاضي

بالا توجاله ی آماری کردند. از این جامعههای شهر پلدختر استان لرستان تحصي  ميدبيرستان

-نفر با استفاده از روش نمونه 044ای با حجم ( نمونه3314)22به جدول کرجسي و مورگان

از بين تمالام ها، نتخا  شد. برای انتخا  آزمودنيا 26ایای چندمرحلهگيری تصادفي خوشه

کالس  باله طالور تصالادفي انتخالا  شالد و  0و در هر مدرسه  مدرسه 6های شهر، دبيرستان
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ی پرسشالنامه 044آموزان آن چهار کس  مورد مطالعه قرار گرفتند. از مجمالوع تمامي دانش

مورد تحلي  قرار نگرفت  گویيدقت یا نق  در پاسخپرسشنامه به دلي  عدم 8تیمي  شده، 

پسر( تقلي  یافت. سالن  381دختر و   242نفر ) 132ی پژوهش به و در تحلي  نهایي نمونه

 31/4سال و انحراف معيار 31سال، با ميانگين تقریبي سني  38تا  36ی ها در دامنهآزمودني

 قرار داشت.

 

 ابزار سنجش

ورد مطالعه از ابزارهالایي باله ایالن های می سازهدر این پژوهش برای ارزیابي و مقایسه

 شرح استفاده شد:

گيری ابعاد الگوهای ارتبالاط خالانواده از به منظور اندازهالگوهاي ارتباط خانواده:  -9

)ریچالالي و « 21ی الگوهالالای ارتباطالالا  خالالانوادهابالالزار تجدیالالدنظر شالالده»ی فرزنالالدان نسالالخه

خودسنجي اسالت کاله درجاله  ی( بهره گرفته شد. این ابزار یک پرسشنامه3334فيتزپاتریک، 

=  3= کالامس  مالوافقم،  2ای )پالنح درجالهای دامنالهدهنده را در موافقت پاسخموافقت یا عدم

سالنجد. ی وضعيت ارتباطا  خانوادگي او هسالتند، ميگویه که درباره 26با کامس  مخالفم ( 

شالنود و ی بعدی مربوط باله بعالد گفالت گویه 32ی اول مربوط به بعد همنوایي و گویه 33

 است.

)آلفالای  23محتوایي، مسکالي و سالازه، و پایالایي 28( روایي2442کو رنر و فيتزپاتریک )

نيالا و لطيفيالان اند. در ایران کورشکرونباخ و بازآزمایي( این مقيا  را مطلو  گزارش کرده

 هالا پایالایيای روایي و پایایي این مقيا  را مورد بررسي قالرار دادنالد. آن( در مطالعه3186)

 83/4و برای بعالد همنالوایي،  81/4ابزار را به روش آلفای کرونباخ برای بعد گفت و شنود، 

، همسالاني 14هالای تحليال  عامال ذکر کردند. همچنين برای مقيا ، روایالي مطلالوبي )روش

ی ک  باله ( گزارش کردند. در پژوهش این محققان، ضریس همبستگي ابعاد با نمره13دروني

 ت آمد. دسبه 00/4و  12/4ترتيس 

 پایایي از آلفالای کرونبالاخ اسالتفاده شالد، کاله بالرای یبرای محاسبه ،در پژوهش حاضر

دسالت آمالد. بالرای به 11/4 و 82/4باله ترتيالس، ضرا بي  الگوهای گفت و شنود و همنوایي

هالای اصاللي اسالتفاده شالد. ضالریس بررسي روایي مقيا  از روش تحلي  عوام  بالا مولفاله
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KMO  ، بالود کاله  368/3332قدار آزمون کرویت بارتلت برابر بالا و م 83/4برای این تحلي

 معنادار بود که مجموعا  نشان از مطلو  بودن روایي ابزار دارد.  >p 4443/4در سطح 

گویه در چهار بعد جالذابيت  31ی ساختار کس  دارای پرسشنامه ساختار کالس: -2

گویاله(  و  1رزشاليابي )گویاله(، تأکيالد در ا 0گيری در ارزشاليابي )گویه(، سخت 2تیليف )

ی اول )جذابيت تیليف، گویه از این پرسشنامه تابع سه مؤلفه 32گویه( است.  2مرجعيت )

ی اليالو  و چالر  گيری در ارزشيابي و تاکيالد در ارزشاليابي( و برگالردان پرسشالنامهسخت

ی مرجعيت توس  جوکار های وابسته به مؤلفه( بود و گویه3183، به نق  از جوکار، 2443)

هالا باله صالور  گالذاری پاسالخ( تدوین شدند. نمره3332ی ایمز )( با استناد به مقاله3183)

 ( هستند.2( تا کامس  موافقم، معادل )3ای ليیر  از کامس  مخالفم، معادل )درجه 2مقيا  
ی خالالود بالاله منظالالور تعيالالين روایالالي پرسشالالنامه، محاسالالبه ( در پالالژوهش3183جوکالالار )

ک  را مورد بررسالي قالرار داد کاله ضالرا س در بعالد جالذابيت  یهمبستگي هر سؤال با نمره

، در بعالد تأکيالد 86/4تا  60/4گيری در ارزشيابي از ، در بعد سخت86/4تا  61/4تیليف از 

چنالين مقالدار بودنالد. هالم 14/4تا  62/4و در بعد مرجعيت از  11/4تا  68/4بر ارزشيابي از 

KMO  معنادار بود. 22/0106برابر  دو در آزمون بارتلتو مقدار خي 82/4برابر 

 و ميالزان آن نيز پایایي مقيا  به روش آلفای کرونباخ محاسبه شالددر پژوهش حاضر 

گيالری در سخت  64/4، جذابيت تیليفبعد  دست آمد: برایصور  بههر بعد بدین  برای 

 روایالاليبالالرای محاسالالبه  .23/4و مرجعيالالت،   24/4، تأکيالالد بالالر ارزشالاليابي  24/4،ارزشالاليابي

بعالد  بالرایهالا یس آنانامه از روش همبستگي هر گویه با ابعاد استفاده شالد کاله ضالرپرسش

تأکيالد   12/4تا  61/4بين  گيری در ارزشيابيسخت  بعد 62/4تا  63/4بين  جذابيت تیليف

. نزم باله محاسالبه گردیالد 23/4تا  24/4بين مرجعيت  و بعد 63/4تا  62/4بين  بر ارزشيابي

از بعالد  3از بعالد جالذابيت تیليالف، سالؤال  2و  0ذف سالؤان  ذکر است از آنجا که با ح

از بعد مرجعيت ضریس پایایي افزایش یافالت، ایالن سالؤان  وارد  32گيری و سؤال سخت

 تحلي  نشدند.

کالاک مقيا  توس  مالک ایني ارزيابی نگرش تحصيلی: مقياس تجديدنظر شده -3

مالوزی تيزهوشالان طراحالي و آ(  برای ارزیابي عوام  شخصي موثر بالر کالم2441و سيگ  )

های مربالوط، در چنالدین مطالعاله در ساخته شد. بر اسا  مباني نظری استفاده شده و گویه

( از این مقيالا  3134  نصيری، لطيفيان و یوسفي، 3181ایران )از جمله نصيری و رضویه، 
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برای بررسي ميزان انگيزش تحصيلي و خودگرداني تحصيلي استفاده شده است. این مقيا  

ای از درجاله 2ی های آن به صور  مقيا  ليیر  و بر روی دامنالهگویه دارد که پاسخ 12

( روایالي 3181شود. نصيری و رضویه )آوری مي( جمع2( تا کامس  موافقم )3کامس  مخالفم )

کارگيری هالای اصاللي و بالهاین مقيا  را با استفاده از روش آمالاری تحليال  عوامال  مولفاله

سالاني درونالي، و پایالایي را بالا اسالتفاده از روش آلفالای کرونبالاخ چرخش واریماکس و هم

هالا ضالرایس بالين ، و برای خالرده مقيالا 30/4محاسبه کرده، ضریس آلفا برای ک  مقيا ، 

ای دیگالر، (. در مطالعاله3134اند )به نق  از نصيری و همیالاران،گزارش کرده 34/4تا  16/4

ی کال  ش آلفالای کرونبالاخ بالرای نمالره( پایایي مقيا  را باله رو3134نصيری و همیاران )

محاسبه کردند. ایالن محققالان جهالت بررسالي روایالي از روش تحليال   32/4مقيا  برابر با 

برابالر بالا  KMOدست آمالده )ضالریس های اصلي استفاده کردند که نتایح بهعوام  با مولفه

( از >4443/4p  سالالطح معنالالاداری 2141  ضالالریس آزمالالون کرویالالت بارتلالالت برابالالر بالالا 31/4

 لو  بودن روایي مقيا  حیایت داشت. مط

ی حاضر برای احراز پایایي ابزار از روش آلفای کرونبالاخ اسالتفاده شالد کاله در مطالعه

های اصلي به دست آمد. برای بررسي روایي نيز از روش تحلي  عام  با مولفه 11/4ضریس 

یالت بارتلالت و مقدار آزمون کرو 80/4برای این تحلي  برابر با  KMO استفاده شد. ضریس

تالا  26/4ها نيالز بالين معنادار بود. بار عاملي گویه >4443/4pو در سطح  332/684برابر با  

ی ک  آزمون اسالتفاده بود که حاکي از روایي مطلو  ابزار بود. در این مطالعه، از نمره 81/4

 شد.

بالرای سالنجش سالالرزندگي تحصاليلي، از مقيالالا  مقيـاس سـرزندگی تحصــيلی:  -1

( استفاده شد. این مقيا  بالر اسالا  3133چاری )حسينو زاده دهقاني سرزندگي تحصيلي

 گویاله 0( کاله دارای 2446انگليسي مقيا  سرزندگي تحصيلي مالارتين و مالارش ) یهنسخ

های همساني دروني و بازآزمایي پایالا بالود مقيا  مارتين و مارش از جنبه شد. ابداعاست، 

گویاله و بالر  3ی پارسالي ایالن مقيالا  در نسخه (.61/4و بازآزمایي،  84/4)آلفای کرونباخ، 

=کالامس  مالوافقم( توسالعه داده 1=کامس  مخالفم تا 3ای از نوع ليیر  )درجه 1اسا  مقيا  

 شد. 

( 3133چالاری )حسينو زاده ی دهقانيضریس آلفای کرونباخ به دست آمده در مطالعه

هالا بالا گویاله ی همبستگيدامنه بود. همچنين 11/4و ضریس بازآزمایي برابر با  84/4برابر با 
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هالا از . این نتایح بيانگر این است که گویالهگزارش شده است 68/4تا  23/4ی ک  بين نمره

باله منظالور بررسالي  محققالان مالذکور بخشالي برخوردارنالد.همساني دروني و ثبا  رضایت

کس ی اصلي بالا چالرخش واریمالاهااز تحلي  مؤلفه ،ساختار عاملي )روایي سازه( پرسشنامه

هالای ميالزان نتایح آزمالونبود. همچنين  60/4تا  24/4ها بين کردند. بار عاملي گویهاستفاده 

وجالود از ( نشان 633/164( و آزمون کرویت بارتلت )81/4) (KMOی )بردارکفایت نمونه

هالای ویالژه و مقالادیر ارزش 12ریالزهشواهد کافي برای انجام تحلي  عام  بود. نمودار سالنگ

 مالذکور یگویاله 3 ،شان داد که یک عام  قاب  اسالتخراج اسالت. در مجمالوعبانتر از یک ن

 کنند.درصد واریانس را تبيين  11توانستند 

برای ک  مقيا  اسالتفاده  آلفای کرونباخاحراز پایایي از روش در پژوهش حاضر برای 

 بالرای بررسالي روایالي نيالز از روش تحليال  عامال  بالا به دسالت آمالد.  14/4شد که ضریس 

و مقدار آزمالون  18/4برای این تحلي  برابر با  KMO ی اصلي استفاده شد. ضریسهامولفه

معنالادار بالود. بالار  >4443/4pدست آمد کاله در سالطح به 332/024کرویت بارتلت برابر با 

ی بود. عسوه بر این، از روش همبستگي هر گویه با نمالره 11/4تا  01/4ها بين عاملي گویه

، و 63/4تالا  04/4بين  ی ضرایس آنقيا  استفاده شد که دامنهک  نيز برای بررسي روایي م

 معنادار بود. >4443/4pدر سطح 

 

 هايافته

اطسعا  توصاليفي پالژوهش شالام  مالاتریس همبسالتگي، ميالانگين و انحالراف معيالار 

زاد، بين متغيرهای درون 3های جدول طبق یافتهآمده است.  3متغيرهای پژوهش در جدول 

هالای ی معنادار وجود دارد کاله مجالوز نزم بالرای انجالام تحليال زاد رابطهای و برونواسطه

 آورد.آماری بعدی از جمله تحلي  مسير را فراهم مي
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ي صفر، ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش : ماتريس همبستگی مرتبه9جدول 

(312=N) 
 M SD 8 1 6 2 0 1 2 3 متغيرها

 60/33 04/23        3 گفت و شنود -3

 48/8 03/11       3 -41/4 همنوایي -2

جذابيت  -1

 تیليف

*31/4 43/4 3      06/34 02/2 

سخت گيری  -0

 در ارزشيابي

46/4 34/4 42/4 3     38/3 20/2 

تاکيد بر  -2

 ارزشيابي

48/4 43/4 40/4 **12/4 3    30/3 03/2 

 86/2 16/32   3 43/4 43/4 43/4 -40/4 43/4 مرجعيت -6

انگيزش و  -1

خودگرداني 

 تحصيلي

**04/4 43/4 **21/4 40/4 42/4 **31/4 3  24/28 42/2 

سرزندگي  -8

 تحصيلي

**36/4 42/4 **36/4 43/4 41/4 **38/4 **10/4 3 02/13 86/2 

43/4 >P        **                                        50/5>P * 

 

 11بارون و کناليی به شيوه تحلي  مسيرپژوهش از روش  یهابررسي فرضيهبه منظور        

زاد بالر ی متغيالر درون، در ابتدا تحليال  رگرساليون چندگانالهاز این رو( استفاده شد. 3386)

زاد ای بر متغيرهای برونی متغير واسطهزاد، سپس تحلي  رگرسيون چندگانهمتغيرهای برون

ای با کنترل متغيرهای زاد بر متغير واسطهونی متغير درو در آخر، تحلي  رگرسيون چندگانه

 دهند. ها را نشان مينتایح این تحلي  0تا  2ی همزمان انجام شد. جداول زاد، به شيوهبرون

 

 

 

 

 



 921  ...الگوی علّي ال تجربي از رواب  بين ادراک از الگوهای ارتباط خانواده، ادراک از ساختار کس ، 

 : رگرسيون سرزندگی تحصيلی بر ادراک از الگوهاي ارتباط خانواده و ساختار کالس2جدول 

 F p R 2R β t p بينمتغير پيش

  گفت و شنود

 
16/8 

 

 

 
4443/4 

 

 
21/4 

 

 
41/4 

31/4 01/2 43/4 

 32/4 26/4 41/4 همنوایي

 43/4 01/2 31/4 جذابيت تیليف

گيری در سخت

 ارزشيابي

41/4 04/3 43/4 

 30/4 10/4 -43/4 تأکيد بر ارزشيابي

 442/4 41/1 36/4 مرجعيت

 

 

حصيلی بر ادراک از الگوهاي ارتباط خانواده و رگرسيون انگيزش و خودگردانی ت:  3جدول 

 ساختار کالس

 F p R 2R β t p بينمتغير پيش

  گفت و شنود

 
 
34/14 

 

 

 
 
4443/4 

 

 
 
06/4 

 

 
 
23/4 

28/4 11/6 4443/4 

 33/4 68/4 40/4 همنوایي

 4443/4 10/3 31/4 جذابيت تیليف

گيری در سخت

 ارزشيابي

42/4- 02/4 31/4 

 34/4 33/3 -46/4 أکيد بر ارزشيابيت

 442/4 40/2 33/4 مرجعيت
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رگرسيون سرزندگی تحصيلی بر ادراک از الگوهاي ارتباط خانواده، ساختار کالس  :1جدول 

 و انگيزش تحصيلی و خودگردانی تحصيلی

 F p R 2R β t p بينمتغير پيش

  گفت و شنود

 

 

30/31 

 

 

 

 

4443/4 

 

 

 

03/4 

 

 

 

10/4 

42/4 68/4 33/4 

 32/4 84/4 40/4 همنوایي

 43/4 21/3 46/4 جذابيت تیليف

 31/4 02/4 -42/4 گيری در ارزشيابيسخت

 34/4 33/3 -46/4 تأکيد بر ارزشيابي

 43/4 21/2 32/4 مرجعيت

انگيزش و خودگرداني 

 تحصيلي
30/4 06/2 43/4 

 

 دهالد کاله بالا افالزوده شالدن متغيرهالای نشالان مالي 0و  2هالای دولهای جداده مقایسه

کنندگي یالا ميالزان تبيالين واریالانس متغيالر  بينيزاد، قدر  پيشای به متغيرهای درونواسطه

-درصد است. مقایسه 21یابد. این افزایش حدودا  زاد )سرزندگي تحصيلي( افزایش ميبرون

ای ضالرایس دهد که با ورود متغير واسطهيهمچنين نشان م 0و  2های های جدولهای داده

β زاد )الگوی ارتباطي گفت و شنود و جذابيت تیليف( غيرمعنالادار و )بعالد متغيرهای برون

مرجعيت( کاهش یافته است. این افزایش قالدر  تبيالين واریالانس و کالاهش و غيرمعنالادار 

دگرداني گالری انگيالزش و خالوزاد، حاکي از نقالش واسالطهمتغيرهای برون βشدن ضرایس 

تحصيلي در ارتباط بين الگوهای ارتباط خانواده و ساختار کالس  بالا سالرزندگي تحصاليلي 

در قالس نمودار تحلي  مسير  0و  1های  های مربوط به جدولی نتایح تحلي است. خسصه

ارا ه شده است. شایان ذکر است که در این نمالودار تنهالا متغيرهالا و مساليرهای  2 شی در 

های هر مسير شاخ  ضالریس مسالير آماری ترسيم گردیده و بر روی  پيیان معنادار از نظر

(β.نشان داده شده است ) 
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  : مدل نهايی پژوهش2شکل

 

دهد، متغير انگيزش و خودگرداني تحصيلي توانستند نشان مي 2 شی گونه که همان

، جذابيت در رواب   بين بعد الگوی ارتباطي گفت و شنود از الگوهای ارتباط خانواده

سو، و سرزندگي تحصيلي از سوی دیگر، نقش  تیليف و مرجعيت از ساختار کس  از یک

 ای ایفا نمایند. واسطه

 

 گيريبحث و نتيجه

آمالوزان بالا توجاله باله بيني سرزندگي تحصيلي دانشهدف پژوهش حاضر، امیان پيش

انگيالزش تحصاليلي و ها از الگوهای ارتباط خالانواده، ادراک از سالاختار کالس  و ادراک آن

گالری انگيالزش و خالودگرداني حال بررسي امیالان واسالطهخودگرداني تحصيلي، و در عين

بر اسالا  ادراک از »که  فرضيهتحصيلي در رواب  بين متغيرهای مذکور بود. در بررسي این 

تالوان سالرزندگي تحصاليلي را الگوهای ارتباط خانواده و ادراک از ابعاد ساختار کالس  مالي

گيالری ارتبالاطي نشان داد از ميان ابعاد الگوهای ارتباط خانواده، جهالت نتایح «ردکبيني پيش

-بيناليگفت و شنود و از ميان ابعاد ساختار کس ، ابعاد جذابيت تیليف و مرجعيالت پاليش

 ی مثبت و معنادار سرزندگي تحصيلي هستند.کننده
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هالا تالا چاله همعنای این است کاله خالانواد گيری گفت و شنود بهدر سطح نظری، جهت

کنند که در آن افراد خانواده ترغيس به شرکت آزاداناله در تعامال ، ميزان شرایطي را ایجاد مي

 ویژگالالي بالالارزای از موضالالوعا  شالالوند. ی گسالالتردهنظر در مالالورد حيطالالهبحالالث و تبالالادل

 بيالانآزادی در  نيالز صالميمي و و هایي با گفت و شالنود بالان، داشالتن روابال  گالرمخانواده

ی اعاا هایي همهدر چنين خانواده .است مشور  مستمر ا محوریتب احساسا  و صحبت

هالای انالد و در مواجاله بالا مسالا   و چالالشکنند مورد پذیرشاز جمله فرزندان احسا  مي

-گيری است، و از مواجه بالا مسالا   چالالشهای تصميمها از رکنی آنمختلف، نظر و ایده

تالری دارنالد آوری و عملیالرد مناسالسری، تا انگيز واهمه ندارند و توانایي انطباق، سازگا

صالور   شوند بهآموزاني که توس  والدین پذیرفته ميدانش(. 3331)کو رنر و فيتزپاتریک، 

ای تعام  داشته باشالند. طور سازگارانهتوانند محي  بيرون را بپذیرند و با شرای  بهبهتری مي

ی مثبالت کننالدهبيناليو شنود پاليش گيری گفتتوان انتظار داشت که جهتبر این اسا ، مي

  اولالری  و کرپنالر، 3336های پيشين )فلوید، این نتایح با پژوهشسرزندگي تحصيلي باشد. 

زاده و   دهقالاني3333  وویدانوف و دانلي، 3338  ماستن و کاتسورث، 3338  کترال، 3331

 ( همسو است. 3133چاری، حسين

ی سالرزندگي تحصاليلي کننالدهبيناليپاليشگيری همنوایي نتوانست از طرفي، بعد جهت

  2444  هالالي، 2442های سایر پژوهشگران )کالو رنر و فيتزپاتریالک، این یافته با یافتهباشد. 

زاده و ی دهقالاني( ناهمسالو، ولالي بالا یافتاله3188  رحيمالي و خيّالر، 3334فلدمن و ونتزل، 

ت که ارتباطالا  دین معناسگيری ارتباطي همنوایي بجهت( همسو بود. 3133چاری )حسين

ها، عقاید، اجتنا  از تعارض و وابستگي اعاای خانواده بالا خانواده بر همسان بودن نگرش

، طلبالي نوجوانالان را در پالي دارد )فيتزپاتریالکییدیگر تاکيد دارد و عدم پالذیرش اسالتقسل

شالنوی خود را با شرای  خالانواده وفالق دهالد و حالرفباید در مواردی که نوجوان  .(2440

نوجالوان از شخصاليتي پختاله  ،داشالته باشالد والالدین ازچرا  و چونداشته باشد و اطاعت بي

سالرزندگي همچنين  دهد.برخوردار نخواهد شد و رفتار متناسس با محي  از خود نشان نمي

ی تحصالي  اشالاره دارد و آور در حالوزهتحصيلي به رفتارهای آزادمنشالانه، سالازگار و تالا 

ی شخصيتي آزاد، سالازگار و بالا اراده اسالت کاله رهایي وابسته به زمينهریزی چنين رفتابرون

گيالرد. بالر ایالن اسالا  در های دارای ارتباط باز و سنين کودکي شالی  ماليغالبا  در خانواده

هایي با ارتباط بسته یا الگوی ارتباطي همنوایي که امیان آزاداندیشالي و آزادزیسالتي خانواده
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پختگي و سازگاری مناسالبي برخالوردار نخواهالد شالد و شخ  در آن وجود ندارد، فرد از 

 ی تحصي  نيز فردی سرزنده باشد.نخواهد توانست در حوزه

ی ابعاد ساختار کس  بالا سالرزندگي تحصاليلي نتایح تحلي  رگرسيوني در مورد رابطه

آموزان، حاکي از آن بود که ابعاد جذابيت تیليف و مرجعيت ساختار کس  قادرند به دانش

بيني کننالد. نتالایح تحقيقالا  آموزان را پيشبت و معناداری سرزندگي تحصيلي دانشنحو مث

(، نشان داده است هنگالامي کاله 2440( و ميدلتون، کاپسن و ميگلي )3331آندامن و ميگلي )

-نحوی است که تیاليف و وظالایف آن را متنالوع و چالالش آموزان از کس  بهادراک دانش

کنند، کس  در  را سودمندتر تلقالي کالرده، از را انتخا  مي برانگيز بدانند  اهداف تسلطي

هالای تحصاليلي برخالورد کنند، و در نهایت با چالشراهبردهای انگيزشي مناسبي استفاده مي

شوند. همچنين بر اسالا  دیالدگاه تری خواهند داشت و به پيشرفت تحصيلي نا   ميموفق

آموز کس  در  را محيطي درک دانش(، زماني که 3331( و اکلز و همیاران )3332ایمز )

ی شود و محتوای تیالاليف درسالي را بالرای آینالدهکند که به تقویت استقسل وی منتهي مي

هالا و انطبالاق بالا شالرای  داند، از راهبردهای مناسبي برای برخالورد بالا چالالشميخود مفيد 

د. همچنالين ی تحصاليلي خواهالد شالکند که منجر به موفقيت در زمينالهتحصيلي استفاده مي

گيالری آمالوزان را در تصالميم( بيان کردند، هر چقدر معلمان، دانش3386ریان و گرولينک )

تری با در  و مدرساله بالروز خواهنالد ها الگوی انگيزشي مثبت و سازگارانهدخي  کنند، آن

دهند، این ایده، فیالر و پيالام را داد. بر این اسا ، معلماني که به یادگيری و فهم اهميت مي

توانند یاد بگيرند. چنين ساختاری، این پيالام روشالن را باله ی افراد ميکنند که همهق  ميمنت

دهد که کسس نمره مسک نيست، بلیه رشد مطلالو ، یالادگيری ثمالربخش، آموزان ميدانش

تالر برانگيز، نظردهي راجع به امور کسسي و کسس مهالار  مهالمرویارویي با تیاليف چالش

  3331  آنالدرمن و ميگلالي، 3330های سایر پژوهشالگران )پينتالری ، هاست. این یافته با یافت

   ( همسو است.3333و اليو ، 3338ونتزل، 

بر اسا  الگوهای ارتباط خانواده و ساختار کس  »دوم پژوهش که  فرضيهدر بررسي 

ی ارتبالاطي نتایح نشالان داد الگالو« بيني کردتوان انگيزش و خودگرداني تحصيلي را پيشمي

-کنندهبينيشنود، جذابيت تیليف و مرجعيت تیليف، به شی  مثبت و معنادار پيش گفت و

هالای ( از پالژوهش3383اند. استرنبرگ، المان و مونتس )ی انگيزش و خودگرداني تحصيلي

خود این نتيجه را گرفتند که نوجواناني که والدین خود را گرم، دمیرا  و محیالم ارزیالابي 
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کننالد و در یان خود، نگرش مثبت به مدرسه و تحصي  پيالدا ماليکنند، بيش از سایر همتامي

دهنالد. در پژوهشالي دیگالر فرایالدل و همیالاران نتيجه عملیرد بهتالری در در  نشالان مالي

( نشان دادند درک کودکان از نوع اهداف والدین )که در قالالس تعامال  صالميمانه بالا 2441)

بالر شالود. ها )فرزندان( ماليآن بيني خودتنظيمي یادگيریگيرد( باعث پيشفرزندان شی  مي

تالرین تجربيالا  ی با اهميتدهندههای خانواده شی توان بيان داشت، محرکاین اسا  مي

-بيان مالي (. این یافته2440افراد است که اثر مهمي بر تحصي  فرزندان دارند )فيتزپاتریک، 

انالد هایي که منعطالفکند که ارتباط، نقش مهمي در عملیرد و کارکرد خانواده دارد. خانواده

گالویي بالان و ایجالاد خودمختالاری اسالت نسالبت باله  سالانری، پاسالخو مبنایشان بر گفتمان

هایي که بر اطاعت از والدین، تعام  بسته و همنوایي عقاید و نگرش تأکيالد دارنالد، خانواده

 شان را داشته باشند. شوند که فرزندان توانایي ابراز عواطف و احساسا باعث مي

ی شناخت اجتماعي، یک مدل رفتالاری ( با الهام از نظریه3336ن مارتينزال پونز )همچني

دهي )انجام اعمالي که بيانگر اهميت والدین بالرای حاوی چهار رفتار والدین یعني، سرمشق

گذاری و استفاده از راهبردها و تنظيم و اصسح راهبردها در مواقع ضالروری یادگيری، هدف

تشویق فرزند در صور  شیست برای از سرگيری مجدد تالسش باشد(، تشویق )حمایت و 

ساز کالودک نظيالر محالي  سازی منابع خودگردانی تسل (، تسهي  )فراهمو رسيدن به نقطه

پاداش )یعني تقویت رفتارهای خودگردان جهالت مناسس و راهنمایي و هدایت به موقع( و 

گيالرد و معتقالد فرزندان در نظالر ماليها(، را از عوام  موثر بر خودگرداني تیرار و تداوم آن

ی همراه با صميميت و روح دمیراتيک، همراه با والدین خالودگردان است رفتارهای قاطعانه

ی توان گفالت کاله نحالوهبنابراین، مي انجامد.ی تحصيلي ميبه خودگرداني فرزندان در زمينه

حصيلي را به همالراه ی تارتباطا  خانواده، سطوح بانی خودپنداره و خودتنظيمي در زمينه

(  کالو رنر و 3336مارتينز ال پالونز، )(  3383استرنبرگ و همیاران، )دارد. این یافته با نتایح 

(  دبالالورا و گاسالالتاو، 2440(  کاسالالتن و اندرسالالون، )2440(  فيتزپاتریالالک، )2442کرانیالالارا، )

همسالو  (2448(  و بونگ )2446کاپرارا و همیاران )(  2441فرایدل و همیاران، )(  2440)

 است.

دوم، نتایح تحلي  رگرساليون در بررسالي اثالر ابعالاد سالاختار  فرضيهی وارسي در ادامه

کس  بر انگيزش و خودگرداني تحصيلي نشان داد که از ميان ابعاد متغير مذکور، تنهالا بعالد 

-بيني ميطور مثبت پيشجذابيت تیليف و مرجعيت، انگيزش و خودگرداني تحصيلي را به
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دارد که از جمله عوام  تأثيرگالذار بالر رشالد خالودگرداني تحصاليلي بيان مي تهکنند. این یاف

آموزان، شرای  و جو حاکم بر کس  در  اسالت. باله عبالارتي، معلمالاني کاله محالي  دانش

ها ساختاری مشارکتي دارد، نسبت به معلماني که کسسشان جالوی دییتاتورگوناله کس  آن

نظر در مورد عقاید، افیار و همچنين دسترسالي باله دارد، شرای  برای افزایش تعام  و اظهار

کننالد کاله از عوامال  کارآمالد و آموزان فراهم ميتر را برای دانشمنابع یادگيری متنوع و غني

ی درونالي، عس الق و آموزان است  چرا که ایالن معلمالان از انگيالزهخودگردان ساختن دانش

را بالرای اداماله و پایالداری در آمالوزان کنند و دانالشآموزان حمایت ميتجار  فردی دانش

کنند، کنند. همچنين معلماني که چنين جوی را در کس  ایجاد ميانجام تیاليف ترغيس مي

دانند، بلیه ارزشيابي تساللطي آموزان نميدهي به دانشهای کسسي را صرفا  برای نمرهآزمون

ظهارنظر دهند کاله باله آموزان امیان ادهند و حتي ممین است که به دانشنظر قرار ميرا مد

آموزان احسا  خودگرداني و سرزندگي و شادماني بيشتری کنند. این یافتاله دنبال آن، دانش

 -( و آسالور، کالاپسن، کانالت3333(، بانالدورا )3331با نتایح تحقيقالاتي آنالدامن و ميگلالي )

 ( همسویي دارد. 2442مایمون و روث )

 آمالوزاندانش تحصيلي خودگرداني وانگيزش »پژوهش یعني سوم  فرضيهدر ادامه، به 

 بالا کس  ساختار از ادراک الگوهای ارتباط خانواده و از ادراک بين ایواسطه نقش تواندمي

گری انگيالزش نتایح حاکي از نقش واسطهشود. پرداخته مي« باشد داشته تحصيلي سرزندگي

و سالاختار کالس  ه الگوهای ارتباط خانوادو خودگرداني تحصيلي در ارتباط بين ادراک از 

انگيزش و خودگرداني تحصيلي توان به نقش در این راستا، ميبا سرزندگي تحصيلي است. 

های گوناگون بر نقش خالودگرداني تحصاليلي در در سرزندگي تحصيلي اشاره کرد. پژوهش

اند )زیالنس، پيتالون، وایسالبرگ و بالرین، پيشرفت تحصيلي و موفقيت در مدرسه تاکيد کرده

(. در یک فراتحلي  نيز نشالان 3134  و نصيری و همیاران، 3181و رضویه،    نصيری2441

-ی پيشرفت تحصيلي  دانالشداده شد انگيزش و خودگرداني تحصيلي در یادگيری و تجربه

آمالوزان دارای توان گفت دانالش(. بر این اسا  مي2442آموزان نقش ویژه دارد )سالووارا، 

هالای مناسس افیار، احساسا  و اعمالال و بالا تالسشمهار  خودگرداني با تنظيم و کاربرد 

بينالي شالرای ، ضالمن مساعدسالازی کنند و با پيشمستمر در جهت ني  به اهداف تسش مي

(.  2444کننالد )زیمالرمن،آمده سازگاری یا مقابلاله ماليهای پيشموقعيت، با فشارها و چالش

هالای ند، با انتقالال مهالار ی مدیریتي که دارشده های آموختهآموزاني با مهار چنين دانش
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خوبي قادر باله کنتالرل و سالازگاری بالا آن هسالتند. در واقالع، های جدید بهخویش به محي 

یادگيرندگان خودگردان هم در جهت استفاده از فرصت، هالم در جهالت زدودن نامسیمالا  

( و بالدین 2444نماینالد )زیمالرمن، کنند و هم بر اقداما  خود نظار  ميتحصيلي اقدام مي

های کنترل تیانه، مدیریت زمان و مقابله با فشار رواني که با ق، از کارکرد موثر در زمينهطری

 (.2440)مورتاگ و تاد،  گردندبافت آموزشي ارتباط دارد، برخوردار مي

آمالوزان بالا خالودگرداني بالان در عملیالرد ( نيز معتقالد اسالت کاله دانالش2443ماستن )

هالا غلباله توانند بر مشیس  و چالشر دارند که ميشوند و باوتحصيلي، پرانرنی نمایان مي

زای محيطالي، های اسالتر های شخصي در برخورد با محرکيکنند. چنين باوری به توانایي

 ی سرزندگي همراه است. با کارکردهای سازگارانه

آموزان با دارا بودن باور خودگرداني در صور  عدم موفقيالت، تمایال  از طرفي، دانش

های دیگر داشته و برای رسيدن به موفقيت و عملیرد بهتر تالسش و زمون راهبه انتخا  و آ

شود کاله هایي ناشي ميکند از پژوهشورزند. شواهدی که این ادعا را حمایت مياصرار مي

ها خودکارآمالدی و خالودگرداني بالا پيامالدهایي مثال  تالسش، اصالرار بالر پيشالرفت و در آن

(. بنالابراین 3334کنالد )مالارش، اط پيالدا ماليهای سسمت و بهزیسالتي روانالي ارتبالشاخ 

هالای منجالر صور  مستقيم به سرزندگي تحصيلي و تسشای است که به خودگرداني سازه

آموزاني که باور دارند که توانالایي تسالل  عبارتي، دانش به چنين پيامدهایي مربوط است. به

ارند، که شالناخت، رفتالار و بر الزاما  تحصيلي را دارند، انتظارا  مثبتي هم برای موفقيت د

ی مورد نظر با نتایح تحقيقاتي کالارول و کند. بر این اسا ، یافتهها را درگير ميهيجانا  آن

 ( همسو است.2433(  مرکر، نيليز، مارتينز و کيرک، )2443همیاران )

ی تواند در پر کردن خالس  نظالری کاله در زمينالههای این پژوهش ميدر مجموع، یافته

هالا کند هر چه خانوادهکار آید. نتایح این پژوهش بيان ميحصيلي وجود دارد، بهسرزندگي ت

گرایاناله، جالو همدنناله و سالبک بالاز و و مدار  بر اسا  روییرد تعالاملي، نگالاه حمایالت

آموزان رفتار کنند و پذیرای شخصيت، عقایالد و سالسیق آنالان دمیراتيک با فرزندان و دانش

خودگردان را تربيت خواهند کرد که در حفاظت و نظالار   باشند، یادگيرندگاني خودکار و

از خود توانا هستند و با همين توانایي، زندگي خود را مدیریت و در امر تحصي  نيز موفالق 

ی تحصاليلي دبيرسالتان و سرزنده خواهند بود. با توجه به این که پالژوهش حاضالر در دوره

تر در دیگالر مقالاطع اطمينان بخش نماید جهت رسيدن به نتایحصور  گرفته است، نزم مي
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تحصيلي عمومي و دانشگاهي نيز اجرا گردد. به دلي  اهميتالي کاله سالرزندگي تحصاليلي در 

ی هالای آینالده باله مطالعالهشود در پژوهشی تحصيلي افراد دارد، پيشنهاد ميزندگي روزانه

آمالوزان و شآیند اثرگذار بر آن و نيز پيامدهای این سالازه در زنالدگي دانالبيشتر عوام  پيش

هالای انجالام شالده یالا حالداق  های آموزشي جامعه پرداخته شود. کمبود پژوهشدیگر گروه

هالای پالژوهش بالود. خصوص در مورد سالرزندگي تحصاليلي از محالدودیتگزارش شده به

آوری اطسعا  در ایالن پالژوهش مبتنالي بالر پرسشالنامه بالود، ی اساسي جمعهمچنين، شيوه

شالود اطسعالا  هالر ها غالس است، ولي پيشنهاد  ميوهشای در بيشتر پژگرچه چنين شيوه

دسالت آمالده بالا اطمينالان آوری گردد تا نتایح بهمتغير با استفاده از چند روش مختلف جمع

 قرار گيرد. بيشتر مورد استفاده و تعميم
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