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تحلي مسير از اثر واسطهای انگيزش و خودگرداني تحصيلي حمایت کرد .یافتهها با توجه
به پژوهشهای پيشين به بحث گذاشته شده و پيشنهادهایي به منظالور پالژوهش بيشالتر در
این زمينه مطرح شده است.

واژههاي کليـدي :الگوهالای ارتبالاط خالانواده ،سالاختار کالس  ،انگيالزش و خالودگرداني
تحصيلي ،سرزندگي تحصيلي.
مقدمه
امروزه بخش قاب توجهي از چالشهای دورهی نوجواني را چالشهای تحصيلي (برای
مثال ،سطوح پایين نمرا  ،استر های غيرمعمول ،محالي غيرهمدننالهی کالس ) تشالیي
ميدهند .از این رو ،درک و چگونگي سازگاری با چالشهای تحصاليلي بایالد مالورد توجاله
جدی پژوهشگران تعليم و تربيت قرار بگيرد .سازگاری در موقعيتهای آموزشي کاله از آن
تحت عنوان سازگاری تحصيلي 3یاد ميشود ،به توانمندی فراگيران در انطباق بالا شالرای و
الزاما

تحصي و نقشهایي که مدرسه بهعنوان یک نهاد اجتماعي فراروی آنها قرار مالي-

دهد ،اشاره دارد (پيتو .)2446 ،2
از توانمندیهایي که در سازگاری تحصيلي دانالشآمالوزان مالورد توجاله قالرار گرفتاله،
سرزندگي تحصيلي 1است .مارتين و مالارش )2448( 0سالرزندگي تحصاليلي را باله توانالایي
موفقيتآميز دانشآموزان در برخورد با موانالع و چالالشهالای تحصاليلي تعریالف کالردهانالد.
همچنين سرزندگي تحصيلي به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقي به انواع چالشهالا و مالوانعي
که در عرصهی مداوم و جاری تحصيلي ،تجربه ميشود ،اشالاره دارد (پوتالواین ،کونالور ،
سيمز و داگس  -اسبورن .)2433 ،2سرزندگي تحصيلي منعیسکنندهی مفهوم تالا آوری

6

در زمينهی تحصيلي و حوزهی کلي روانشناسي مثبتگرا است.
با توجه به این که اکثر نوجوانان بانی  36-38سال در محي تحصاليلي هسالتند ،بهتالر
است که پيشایندها یا عوام تأثيرگذار بر روی ظرفيت دانشآموزان در برخورد بالا چالالش-
های تحصيلي کاله موجالس سالرزندگي اسالت ،شناسالایي شالوند .پيشالایندهای سالرزندگي
تحصيلي در سه سطح مختلف روانشناختي ،1عوامال مربالوط باله مدرساله و مشالارکت 8در
فرایند تحصي  ،و عوام مربوط به خالانواده و همسالانن 3مالورد توجاله قالرار گرفتاله اسالت
(مارتين و مارش.)2448 ،
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به منزلهی بخشي از پيشایندهای خانواده و همسانن ميتوان از حمایتهالای خالانواده
و الگوهای ارتباطي آن نام برد که شواهد تجربي (آلوا 3333 ،34وُیدانوف و دانلي3333 ،33
وایمن )2442 ،32زیادی از نقالش آن در رشالد سالازگاری ،شایسالتگي و موفقيالت تحصاليلي
حمایت ميکنند .خانواده کارکردهای فراواني دارد و بر اسا

همين کارکردها ،بر فرزندان

تأثير ميگذارد و به سهم خود شيوهی رفتار آنها را در محي تعيين ميکند .الگوی ارتباطي
خانواده ییي از کارکردهایي است که قالادر باله تأثيرگالذاری بالر فرزنالدان اسالت (کالو رنر و
فيتزپاتریالالک .)2442 ،31ریچالالي و فيتزپاتریالالک ( )3334و فيتزپاتریالالک و ریچالالي ( )3330بالالا
بررسي نظریهی مکلئود و چفي ( )3312دو بعد زیربنایي جهالتگيالری گفالت و شالنود 30و
جهتگيری همنوایي 32را در الگوهای ارتباطا

خانواده توسعه دادند .کو رنر و فيتزپاتریالک

( ،)2442جهتگيری گفت و شنود را به ميزاني که خانوادههالا فاالای آزاد و راحتالي بالرای
شرکت اعاای خانواده در موضوعا
همنوایي نيز عبار

مختلف ایجاد ميکند ،تعریف کردهانالد .جهالتگيری

است از مقدار تاکيدی که خانوادهها بر روی ییسالان بالودن نگالرشهالا،

ارزشها و عقاید دارند.
لوپز ( )2443در بررسي رواب بين ساختار خانواده ،جدایي روانشناختي و سالازگاری
تحصيلي دریافت که بين تااد در دلبستگي دانشآموز ال والدین و سازگاری تحصيلي آنها
رابطه وجود دارد (به نق از استوور .)2440 ،جرد

و مالينیرو

( ،)3330نيز دریافتند که

عوام عاطفي یا رواني ميتواننالد بالا سالازگاری دانالشآمالوزان مالرتب باشالند .در مجمالوع،
پژوهشهای گوناگون (از جمله ،لنت ،براون و جورج 3331 ،کو رنر ،فيتزپاتریک 2442 ،و
شرود  ،ویت و مسراسميت )2448 ،نشان دادنالد کاله الگوهالای ارتباطالا

خالانواده نقالش

بسزایي در سازگاری و سرزندگي دانشآموزان دارد.
از دیگر پيشایندهای سرزندگي تحصيلي که پيشتر ذکر شالد ،مدرساله و کالس
است (مارتين و مارش .)2448 ،مد هاست که مدرسه و کس

در

در

بهعنوان یک فاالای

حياتي برای موفقيت تحصيلي دانالشآمالوزان باله رسالميت شالناخته شالده اسالت .کيفيالت و
چگونگي گذراندن حاور در کس ها ،نقش مهم و تعيينکنندهای در یادگيری دانشآموزان
دارد و عیسالعم ها و ادراک دانشآموزان را نسبت به تجربيا

مدرسه تحالت تالأثير قالرار

ميدهد (ماچرا .)2448 ،دانشآموزان وقتي بهتر یالاد ماليگيرنالد کاله محالي کالس
فاای حاکم بر آن را مثبت و مناسس ارزیابي کنند (درمان و آدامز.)2440 ،

در

و
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سه بعد ساختار کس  36یعني تیاليف ،31ارزشيابي( 38شام تاکيد و سالختگيالری در
ارزشيابي) و مرجعيت تیاليف ،33ابعادی هستند که بالر یالادگيری و انگيالزش دانالشآمالوزان
تأثيرگذارند (ایمز .)3332 ،تیاليف ،عنصر اصلي در یالادگيری کسسالي ،چگالونگي طراحالي
ساختار کس  ،چگالونگي طراحالي سالاختار تیالاليف و فعاليالتهالای یالادگيری محسالو
ميشوند (ایمز .)3332 ،ارزشيابي ناظر به روشهایي است که دانشآموزان باله وساليلهی آن
مورد ارزشيابي قرار ميگيرند (ایمز .)3332 ،مرجعيت ،ناظر باله گالرایش معلمالان در جهالت
دادن حق انتخا

و کنترلي که دانشآموزان در فعاليتهای کسسي دارند ،است.

پاتریک و ریان ( )2448نشان دادند سالاختار کالس

در

از عوامال موفقيالتسالاز و

پيشرفتدهندهی فراگيران است .در تحقيق دیگری بانگ ( )2443بيان کرد انگيزش و رفتالار
دانشآموزان با توجه به موضوع و کس

در

تغيير ميکند .بدریگرگری و حسالينياصال

( )3183در پژوهشي نشان دادند که بعد جذابيت و برانگيزانندگي ساختار کس  ،مهمتالرین
پيشبينهای انگيزش چيرگي دانشآموزان هستند .در مجموع پژوهشها بر نقالش سالاختار
کس

در تعيين نوع رفتار و تجربهی تحصيلي فراگيران صحه گذاشته و نشالان دادهانالد کاله

اهداف پيشرفت فردی و تجربيا

تحصيلي فراگيران تالا حالدودی معالرف سالاختار کالس

است (ایمز 3332 ،کاپسن و ماهر 3333 ،فرایدل ،کرتينا ،ترنر و ميگلي.)2441،
از ميان پيشایندهای مربوط به سطح روانشالناختي کاله بالر سالرزندگي تحصاليلي مالوثر
است ،مفهوم انگيزش و خودگرداني تحصيلي 24است .مفهوم خودگرداني برگرفته از نظریه-
ی شناختي -اجتماعي باندورا و مورد تاکيد این نظریه است (سيف 3181 ،شانک.)2442 ،
واقعيت این است که عصر کنوني نيازمند افرادی است کاله توانالایي هالدایت یالادگيری
خویش را داشته باشند .بر این اسا  ،تجهيز دانشآموزان به مهار

در کنترل و سالاماندهي

یادگيریهایشان ،تحت اصطسح کلي خودگرداني در مدرسه و ورای آن ،موضالوع محالوری
ميان مجریان ،سياسالتگالذاران و محققالان تربيتالي را تشالیي ماليدهالد .محققالان معتقدنالد
برخورداری از توانایي خودگرداني بر یادگيری ،تصميمگيری ،ح مسئله و مالدیریت منالابع
تاثيرگذار است از این رو ،درصدد ارا هی ابزارها و برنامههای مداخلهای ،جهالت ایجالاد و
ارتقای انگيزش و خودگرداني دانشآموزان هستند (بوکارتز و کارنو 2442 ،آرسال.)2434 ،
بر این اسا  ،آموزش و پرورش باید در جهت تربيت یادگيرندگاني اقدام کند که مسئوليت
یادگيری خود را بپذیرند و قادر باشند به انتخا های «هوشمندانه» دسالت بزننالد .همچنالين
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مهار های طراحي ،سازمان دهي و نظار
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کالردن بالر جریالان یالادگيری و تغييالر و اصالسح

فرایند یادگيری و اندیشه خود را داشته باشند .این مهار ها ،بعالدها ماليتواننالد بالرای حال
زندگي ،تصميمگيریهای مناسس و یادگيری چگونه یادگرفتن مادامالعمر به کار آیند

مسا

(کدیور.)3182 ،
دسي و ریان ( )3382در نظریهی خودتعييني 23با استفاده از مفهوم کنترل ادارک شده

22

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

ميشد ،رفتهرفته بحث انگيزش دروني در خودگرداني شخصي را مطرح کردند .مفهوم

اساسي در نظریهی خودتعييني ،درونيسالازی انگيالزههاسالت کاله افالراد از طریالق آن دنیال
بيروني هدایتکنندهی اعمال را به دنی دروني تبالدی ماليکننالد ،و ایالن دروناليسالازی در
سطوح متعددی تحت عنالوان سالبکهالای خالودگرداني صالور

ماليگيالرد (بيال  ،نانالگ و

تاچيیاما.)2448 ،
سانتروک ( )2440خودگرداني را بهعنوان فرایند توليد و هدایت اندیشهها ،هيجانهالا و
رفتارها توس فرد جهت رسيدن به هدف تعریف کرده است .زیمرمن ( )2444خودگرداني
را عبار

از افیار ،احساسا

و اعمالي ميداند که برنامهریزی شده و بهطور مالنظم جهالت

دستيابي به اهداف شخصي تنظيم و تعدی شدهاند.
سالالووارا ( )2442بيالالان مالاليکنالد شالالواهد فراوانالالي در حمایالت از اهميالالت انگيالالزش و
خودگرداني بهعنوان یک متغير مهم در یادگيری و تجربهی پيشرفت تحصيلي دانشآمالوزان
وجود دارد .بر اسا

مطالس بيان شده ،ميتوان مفهوم انگيزش و خالودگرداني تحصاليلي را

از عوام مهمِ موثر بر سرزندگي تحصيلي دانست که پژوهش پيرامون آن را ضالروری مالي-
سازد.
همچنين شواهد پژوهشي گوناگون از نقالش تاثيرگذارانالهی عامال خالانواده و سالاختار
کس

در ایجاد انگيزش و خودگرداني تحصيلي دانشآمالوزان پالرده برداشالتهانالد .بالهعنوان

مثال ،فرایدل ،کورتينا ،ترنر و ميدگلي ( )2434در پژوهشي نشان دادند که تاکيالدا

هالدفي

والدین21در ایجاد و افزایش باورهای خودگرداني فرزنالدان نقالش دارد .کالاپرارا و همیالاران
( )2446نشان دادند که کيفيت رابطهی والدین با نوجوانان بر خودکارآمالدی و خالودگرداني
آنها تأثير زیادی دارد بهگونهای که والدین گرم و پاسخگو با حفظ و ایجالاد خودمختالاری
در فرزندان خود ،موجس رشد خودگرداني آنها ميشوند .بونگ ( )2448نيز نشالان داد کاله
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خودتنظيمي فرزندان تحت تأثير حمایت عالاطفي و پالذیرش والالدین قالرار دارد .کوسالتن و
اندرسون )2440( 20اذعان داشتند کاله جهالتگيری گفالت و شالنود بالر رشالد شایسالتگيها،
توانمندیهای ميانفردی و ارتباطا

با همسانن تاثير دارد ،امّالا بعالد جهالتگيری همنالوایي

تأثيرگذار نبود .از طرف دیگر ،انگيزش و خودگرداني دانشآموزان وابسته به بافت کس

یا

مدرسه است .گرین ،ميلر ،کروسن ،دوک و آکي ( )2440نشالان دادنالد در کالس هالایي بالا
تیاليف متنوع ،ارزشيابي تسلطي و تشویق خودمختاری ،خودتنظيمي دانشآمالوزان افالزایش
ميیابالد .کالار( ( ،2434باله نقال از دهقالانيزاده )3133 ،در پژوهشالي نشالان داد تالسش و
عواطف معلم ،اعتماد دانشآموزان را در اجرای تیاليف تحت تأثير قرار ماليدهالد و اعتمالاد
بهنفس دانشآموزان نيز بر خودکارآمدی تحصاليلي و موفقيالت تحصاليلي اثرگالذار اسالت و
خودکارآمدی تحصيلي نيز باعث موفقيت تحصيلي ميشود.
در مجموع ،یافتهها نشان ميدهند کس هایي با ویژگيهای خودمختاری ،تیليف-
مداری ،تسل و مشارکت ،به افزایش سازگاری و انطباق بيشتر دانشآموزان منجر ميشود
و باعث برخورد مؤثرتر دانشآموزان با موانع هر روزهی زندگي تحصيلي ميگردد و
باورهای توانمندی و خودنظم بخشي آنان را بهبود ميبخشد (گرین و همیاران.)2440 ،
بنابراین ،زندگي تحصيلي از مهمترین دورههای زنالدگي فالرد اسالت کاله بالر تربيالت و
یادگيری ثمربخش و موفقيتآميز فرد تاثير ميگذارد و در آن ،لياقتها و توانایيهالا باله بالار
مينشيند و پيشرفتهای علمي حاص ميشود .امّا در این زنالدگي ،دانالشآمالوزان بالا انالواع
چالشها ،موانع و فشارهای خاص دوران تحصي مواجه ميشوند .برخالي از دانالشآمالوزان
در برخورد با این موانع و چالشها موفق عم ميکنند ،امّا گروهي دیگر از دانشآموزان در
این زمينه ناموفق هستند .بر این اسا  ،به منظور آگالاهي از تالاثير عوامال بالافتي (الگوهالای
ارتباطي خانواده و مدرسه) و روانشناختي (انگيالزش و خالودگرداني تحصاليلي) بالر ميالزان
سرزندگي تحصيلي دانشآموزان ،پژوهش حاضر انجالام شالد .بالهطور مشالخ

تالر ،هالدف

پژوهش حاضر آن بود که مطابق با مدل مفهومي ارا اله شالده در شالی  ،3نقالش واسالطهای
انگيزش و خودگرداني تحصيلي را در رابطالهی بالين ادراک از الگوهالای ارتبالاط خالانواده و
ادراک از ساختار کس

با سرزندگي تحصيلي بررسي نماید .با توجه به مطالس بيالان شالده،

فرضيههای پژوهش عبارتند از:

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

 .3بر اسا

ادراک از الگوهای ارتباطا

خانواده و ادراک از ساختار کس
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ماليتالوان

سرزندگي تحصيلي دانشآموزان را پيشبيني کرد.
 .2بر اسا

ادراک از الگوهای ارتباطا

خانواده و ادراک از ساختار کس

ماليتالوان

انگيزش و خودگرداني تحصيلي دانشآموزان را پيشبيني کرد.
 .1انگيزش و خودگرداني تحصيلي دانشآموزان ماليتواننالد نقالش واسالطهگالری بالين
ادراک از الگوهای ارتباطا

خانواده و ادراک از ساختار کس

با سرزندگي تحصيلي داشته

باشند.

شکل  :9مدل مفهومی از روابط بين متغيرهاي پژوهش

روش
طرح پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است .ادراک از الگوهای ارتباط خالانواده و
ادراک از ساختار کس

متغير برونزاد ،انگيزش و خودگرداني تحصيلي متغير واسالطهای ،و

سرزندگي تحصيلي متغير درونزاد نهایي است.
جامعهي آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعهی آماری مطالعهی حاضر ،دانشآموزان کس های دوم و سوم نظری (رشتههای
ریاضي -فيزیک ،علوم تجربي و علوم انساني) بودند کاله در سالال تحصاليلي  3133 -32در
دبيرستانهای شهر پلدختر استان لرستان تحصي ميکردند .از این جامعهی آماری بالا توجاله
به جدول کرجسي و مورگان )3314(22نمونهای با حجم  044نفر با استفاده از روش نمونه-
گيری تصادفي خوشهای چندمرحلهای 26انتخا

شد .برای انتخا

دبيرستانهای شهر 6 ،مدرسه و در هر مدرسه  0کالس

آزمودنيها ،از بين تمالام

باله طالور تصالادفي انتخالا

شالد و
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مورد مطالعه قرار گرفتند .از مجمالوع  044پرسشالنامهی

تمامي دانشآموزان آن چهار کس

تیمي شده 8 ،پرسشنامه به دلي عدمدقت یا نق

در پاسخگویي مورد تحلي قرار نگرفت

و در تحلي نهایي نمونهی پژوهش به  132نفر ( 242دختر و  381پسر) تقلي یافت .سالن
آزمودنيها در دامنهی  36تا  38سال ،با ميانگين تقریبي سني 31سال و انحراف معيار 4/31
قرار داشت.
ابزار سنجش
در این پژوهش برای ارزیابي و مقایسهی سازههای مورد مطالعه از ابزارهالایي باله ایالن
شرح استفاده شد:
 -9الگوهاي ارتباط خانواده :به منظور اندازهگيری ابعاد الگوهای ارتبالاط خالانواده از
نسالالخهی فرزنالالدان «ابالالزار تجدیالالدنظر شالالدهی الگوهالالای ارتباطالالا

خالالانواده( »21ریچالالي و

فيتزپاتریک )3334 ،بهره گرفته شد .این ابزار یک پرسشنامهی خودسنجي اسالت کاله درجاله
موافقت یا عدمموافقت پاسخدهنده را در دامنالهای پالنح درجالهای ( = 2کالامس مالوافقم= 3 ،
کامس مخالفم ) با  26گویه که دربارهی وضعيت ارتباطا

خانوادگي او هسالتند ،ميسالنجد.

 33گویهی اول مربوط به بعد همنوایي و  32گویهی بعدی مربوط باله بعالد گفالت و شالنود
است.
کو رنر و فيتزپاتریک ( )2442روایي 28محتوایي ،مسکالي و سالازه ،و پایالایي( 23آلفالای
کرونباخ و بازآزمایي) این مقيا

را مطلو

گزارش کردهاند .در ایران کورشنيالا و لطيفيالان

( )3186در مطالعهای روایي و پایایي این مقيا

را مورد بررسي قالرار دادنالد .آنهالا پایالایي

ابزار را به روش آلفای کرونباخ برای بعد گفت و شنود 4/81 ،و برای بعالد همنالوایي4/83 ،
ذکر کردند .همچنين برای مقيا  ،روایالي مطلالوبي (روشهالای تحليال عامال  ،14همسالاني
دروني ) 13گزارش کردند .در پژوهش این محققان ،ضریس همبستگي ابعاد با نمرهی ک باله
ترتيس  4/12و  4/00بهدست آمد.
در پژوهش حاضر ،برای محاسبهی پایایي از آلفالای کرونبالاخ اسالتفاده شالد ،کاله بالرای
الگوهای گفت و شنود و همنوایي ضرا بي باله ترتيالس 4/82 ،و  4/11بهدسالت آمالد .بالرای
بررسي روایي مقيا

از روش تحلي عوام بالا مولفالههالای اصاللي اسالتفاده شالد .ضالریس

الگوی علّي ال تجربي از رواب بين ادراک از الگوهای ارتباط خانواده ،ادراک از ساختار کس ... ،
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 KMOبرای این تحلي  4/83 ،و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر بالا  3332/368بالود کاله
در سطح  p<4/4443معنادار بود که مجموعا نشان از مطلو
 -2ساختار کالس :پرسشنامهی ساختار کس

بودن روایي ابزار دارد.

دارای  31گویه در چهار بعد جالذابيت

تیليف ( 2گویه) ،سختگيری در ارزشاليابي ( 0گویاله) ،تأکيالد در ارزشاليابي ( 1گویاله) و
مرجعيت ( 2گویه) است 32 .گویه از این پرسشنامه تابع سه مؤلفهی اول (جذابيت تیليف،
سخت گيری در ارزشيابي و تاکيالد در ارزشاليابي) و برگالردان پرسشالنامهی اليالو

و چالر

( ،2443به نق از جوکار )3183 ،بود و گویههای وابسته به مؤلفهی مرجعيت توس جوکار
( )3183با استناد به مقالهی ایمز ( )3332تدوین شدند .نمرهگالذاری پاسالخهالا باله صالور
مقيا

 2درجهای ليیر

از کامس مخالفم ،معادل ( )3تا کامس موافقم ،معادل ( )2هستند.

جوکالالار ( )3183در پالالژوهش خالالود بالاله منظالالور تعيالالين روایالالي پرسشالالنامه ،محاسالالبهی
همبستگي هر سؤال با نمرهی ک را مورد بررسالي قالرار داد کاله ضالرا س در بعالد جالذابيت
تیليف از  4/61تا  ،4/86در بعد سختگيری در ارزشيابي از  4/60تا  ،4/86در بعالد تأکيالد
بر ارزشيابي از  4/68تا  4/11و در بعد مرجعيت از  4/62تا  4/14بودنالد .هالمچنالين مقالدار
 KMOبرابر  4/82و مقدار خيدو در آزمون بارتلت برابر  0106/22معنادار بود.
در پژوهش حاضر نيز پایایي مقيا
برای هر بعد بدین صور

به روش آلفای کرونباخ محاسبه شالد و ميالزان آن

بهدست آمد :برای بعد جذابيت تیليف 4/64 ،سختگيالری در

ارزشالاليابي 4/24،تأکيالالد بالالر ارزشالاليابي 4/24 ،و مرجعيالالت .4/23 ،بالالرای محاسالالبه روایالالي
پرسشنامه از روش همبستگي هر گویه با ابعاد استفاده شالد کاله ضالرایس آنهالا بالرای بعالد
جذابيت تیليف بين  4/63تا  4/62بعد سختگيری در ارزشيابي بين  4/61تا  4/12تأکيالد
بر ارزشيابي بين  4/62تا  4/63و بعد مرجعيت بين 4/24تا  4/23محاسالبه گردیالد .نزم باله
ذکر است از آنجا که با حذف سالؤان

 0و  2از بعالد جالذابيت تیليالف ،سالؤال  3از بعالد

سختگيری و سؤال  32از بعد مرجعيت ضریس پایایي افزایش یافالت ،ایالن سالؤان

وارد

تحلي نشدند.
 -3مقياس تجديدنظر شدهي ارزيابی نگرش تحصيلی :این مقيا

توس مالککالاک

و سيگ ( )2441برای ارزیابي عوام شخصي موثر بالر کالمآمالوزی تيزهوشالان طراحالي و
ساخته شد .بر اسا

مباني نظری استفاده شده و گویههای مربالوط ،در چنالدین مطالعاله در

ایران (از جمله نصيری و رضویه 3181 ،نصيری ،لطيفيان و یوسفي )3134 ،از این مقيالا

922

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3131

برای بررسي ميزان انگيزش تحصيلي و خودگرداني تحصيلي استفاده شده است .این مقيا
 12گویه دارد که پاسخهای آن به صور

مقيا

ليیر

و بر روی دامنالهی  2درجالهای از

کامس مخالفم ( )3تا کامس موافقم ( )2جمعآوری ميشود .نصيری و رضویه ( )3181روایالي
را با استفاده از روش آمالاری تحليال عوامال مولفالههالای اصاللي و بالهکارگيری

این مقيا

چرخش واریماکس و همسالاني درونالي ،و پایالایي را بالا اسالتفاده از روش آلفالای کرونبالاخ
محاسبه کرده ،ضریس آلفا برای ک مقيا  ،4/30 ،و برای خالرده مقيالا هالا ضالرایس بالين
 4/16تا  4/34گزارش کردهاند (به نق از نصيری و همیالاران .)3134،در مطالعالهای دیگالر،
نصيری و همیاران ( )3134پایایي مقيا
مقيا

را باله روش آلفالای کرونبالاخ بالرای نمالرهی کال

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

عوام با مولفههای اصلي استفاده کردند که نتایح بهدست آمالده (ضالریس  KMOبرابالر بالا
 4/31ضالالریس آزمالالون کرویالالت بارتلالالت برابالالر بالالا  2141سالالطح معنالالاداری  )p<4/4443از
مطلو

بودن روایي مقيا

حیایت داشت.

در مطالعهی حاضر برای احراز پایایي ابزار از روش آلفای کرونبالاخ اسالتفاده شالد کاله
ضریس  4/11به دست آمد .برای بررسي روایي نيز از روش تحلي عام با مولفههای اصلي
استفاده شد .ضریس  KMOبرای این تحلي برابر با  4/80و مقدار آزمون کرویالت بارتلالت
برابر با  684/332و در سطح  p<4/4443معنادار بود .بار عاملي گویهها نيالز بالين  4/26تالا
 4/81بود که حاکي از روایي مطلو

ابزار بود .در این مطالعه ،از نمرهی ک آزمون اسالتفاده

شد.
 -1مقيـاس سـرزندگی تحصــيلی :بالرای سالنجش سالالرزندگي تحصاليلي ،از مقيالالا
سرزندگي تحصيلي دهقانيزاده و حسينچاری ( )3133استفاده شد .این مقيا

بالر اسالا

نسخهی انگليسي مقيا

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

است ،ابداع شد .مقيا

مارتين و مارش از جنبههای همساني دروني و بازآزمایي پایالا بالود

(آلفای کرونباخ 4/84 ،و بازآزمایي .)4/61 ،نسخهی پارسالي ایالن مقيالا
اسا

مقيا

 1درجهای از نوع ليیر

در  3گویاله و بالر

(=3کامس مخالفم تا =1کالامس مالوافقم) توسالعه داده

شد.
ضریس آلفای کرونباخ به دست آمده در مطالعهی دهقانيزاده و حسينچالاری ()3133
برابر با  4/84و ضریس بازآزمایي برابر با  4/11بود .همچنين دامنهی همبستگي گویالههالا بالا
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نمرهی ک بين  4/23تا  4/68گزارش شده است .این نتایح بيانگر این است که گویالههالا از
همساني دروني و ثبا

رضایتبخشالي برخوردارنالد .محققالان مالذکور باله منظالور بررسالي

ساختار عاملي (روایي سازه) پرسشنامه ،از تحلي مؤلفههای اصلي بالا چالرخش واریمالاکس
استفاده کردند .بار عاملي گویهها بين  4/24تا  4/60بود .همچنين نتایح آزمالونهالای ميالزان
کفایت نمونهبرداری ( )4/81( )KMOو آزمون کرویت بارتلت ( )164/633نشان از وجالود
شواهد کافي برای انجام تحلي عام بود .نمودار سالنگریالزه 12و مقالادیر ارزشهالای ویالژه
بانتر از یک نشان داد که یک عام قاب اسالتخراج اسالت .در مجمالوع 3 ،گویالهی مالذکور
توانستند  11درصد واریانس را تبيين کنند.
در پژوهش حاضر برای احراز پایایي از روش آلفای کرونباخ برای ک مقيا

اسالتفاده

شد که ضریس  4/14به دسالت آمالد .بالرای بررسالي روایالي نيالز از روش تحليال عامال بالا
مولفههای اصلي استفاده شد .ضریس  KMOبرای این تحلي برابر با  4/18و مقدار آزمالون
کرویت بارتلت برابر با  024/332بهدست آمد کاله در سالطح  p<4/4443معنالادار بالود .بالار
عاملي گویهها بين  4/01تا  4/11بود .عسوه بر این ،از روش همبستگي هر گویه با نمالرهی
ک نيز برای بررسي روایي مقيا

استفاده شد که دامنهی ضرایس آن بين  4/04تالا  ،4/63و

در سطح  p<4/4443معنادار بود.
يافتهها
اطسعا

توصاليفي پالژوهش شالام مالاتریس همبسالتگي ،ميالانگين و انحالراف معيالار

متغيرهای پژوهش در جدول  3آمده است .طبق یافتههای جدول  3بين متغيرهای درونزاد،
واسطهای و برونزاد رابطهی معنادار وجود دارد کاله مجالوز نزم بالرای انجالام تحليال هالای
آماری بعدی از جمله تحلي مسير را فراهم ميآورد.
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جدول  :9ماتريس همبستگی مرتبهي صفر ،ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش
()N=312
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به منظور بررسي فرضيههای پژوهش از روش تحلي مسير به شيوهی بارون و کنالي
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( )3386استفاده شد .از این رو ،در ابتدا تحليال رگرساليون چندگانالهی متغيالر درونزاد بالر
متغيرهای برونزاد ،سپس تحلي رگرسيون چندگانهی متغير واسطهای بر متغيرهای برونزاد
و در آخر ،تحلي رگرسيون چندگانهی متغير درونزاد بر متغير واسطهای با کنترل متغيرهای
برونزاد ،به شيوهی همزمان انجام شد .جداول  2تا  0نتایح این تحلي ها را نشان ميدهند.
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جدول  :2رگرسيون سرزندگی تحصيلی بر ادراک از الگوهاي ارتباط خانواده و ساختار کالس
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جدول  :1رگرسيون سرزندگی تحصيلی بر ادراک از الگوهاي ارتباط خانواده ،ساختار کالس
و انگيزش تحصيلی و خودگردانی تحصيلی
β

t

p

گفت و شنود

4/42

4/68

4/33

همنوایي

4/40

4/84

4/32
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4/46

3/21

4/43
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4/31

تأکيد بر ارزشيابي

-4/46

3/33

4/34

مرجعيت

4/32

2/21

4/43

4/30

2/06

4/43

متغير پيشبين

سختگيری در ارزشيابي

F

31/30

p

R

4/03 4/4443

R2

4/10

انگيزش و خودگرداني
تحصيلي

مقایسه دادههای جدولهالای  2و  0نشالان ماليدهالد کاله بالا افالزوده شالدن متغيرهالای
واسطهای به متغيرهای درونزاد ،قدر

پيشبيني کنندگي یالا ميالزان تبيالين واریالانس متغيالر

برونزاد (سرزندگي تحصيلي) افزایش ميیابد .این افزایش حدودا  21درصد است .مقایسه-
های دادههای جدولهای  2و  0همچنين نشان ميدهد که با ورود متغير واسطهای ضالرایس
 βمتغيرهای برونزاد (الگوی ارتباطي گفت و شنود و جذابيت تیليف) غيرمعنالادار و (بعالد
مرجعيت) کاهش یافته است .این افزایش قالدر

تبيالين واریالانس و کالاهش و غيرمعنالادار

شدن ضرایس  βمتغيرهای برونزاد ،حاکي از نقالش واسالطهگالری انگيالزش و خالودگرداني
تحصيلي در ارتباط بين الگوهای ارتباط خانواده و ساختار کالس

بالا سالرزندگي تحصاليلي

است .خسصهی نتایح تحلي های مربوط به جدولهای  1و  0در قالس نمودار تحلي مسير
در شی  2ارا ه شده است .شایان ذکر است که در این نمالودار تنهالا متغيرهالا و مساليرهای
معنادار از نظر آماری ترسيم گردیده و بر روی پيیانهای هر مسير شاخ
( )βنشان داده شده است.

ضالریس مسالير

الگوی علّي ال تجربي از رواب بين ادراک از الگوهای ارتباط خانواده ،ادراک از ساختار کس ... ،
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شکل :2مدل نهايی پژوهش

همانگونه که شی  2نشان ميدهد ،متغير انگيزش و خودگرداني تحصيلي توانستند
در رواب

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

تیليف و مرجعيت از ساختار کس

از یک سو ،و سرزندگي تحصيلي از سوی دیگر ،نقش

واسطهای ایفا نمایند.
بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر ،امیان پيشبيني سرزندگي تحصيلي دانشآمالوزان بالا توجاله باله
ادراک آنها از الگوهای ارتباط خالانواده ،ادراک از سالاختار کالس

و انگيالزش تحصاليلي و

خودگرداني تحصيلي ،و در عينحال بررسي امیالان واسالطهگالری انگيالزش و خالودگرداني
تحصيلي در رواب بين متغيرهای مذکور بود .در بررسي این فرضيه که «بر اسالا
الگوهای ارتباط خانواده و ادراک از ابعاد ساختار کالس

ادراک از

ماليتالوان سالرزندگي تحصاليلي را

پيشبيني کرد» نتایح نشان داد از ميان ابعاد الگوهای ارتباط خانواده ،جهالتگيالری ارتبالاطي
گفت و شنود و از ميان ابعاد ساختار کس  ،ابعاد جذابيت تیليف و مرجعيالت پاليشبينالي-
کنندهی مثبت و معنادار سرزندگي تحصيلي هستند.
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در سطح نظری ،جهتگيری گفت و شنود به معنای این است کاله خالانوادههالا تالا چاله
ميزان شرایطي را ایجاد ميکنند که در آن افراد خانواده ترغيس به شرکت آزاداناله در تعامال ،
بحالالث و تبالالادلنظر در مالالورد حيطالالهی گسالالتردهای از موضالالوعا

شالالوند .ویژگالالي بالالارز

خانوادههایي با گفت و شالنود بالان ،داشالتن روابال گالرم و صالميمي و نيالز آزادی در بيالان
احساسا

و صحبت با محوریت مشور

از جمله فرزندان احسا

مستمر است .در چنين خانوادههایي همهی اعاا

ميکنند مورد پذیرشانالد و در مواجاله بالا مسالا

و چالالشهالای

مختلف ،نظر و ایدهی آنها از رکنهای تصميمگيری است ،و از مواجه بالا مسالا

چالالش-

انگيز واهمه ندارند و توانایي انطباق ،سازگاری ،تا آوری و عملیالرد مناسالستالری دارنالد
(کو رنر و فيتزپاتریک .)3331 ،دانشآموزاني که توس والدین پذیرفته ميشوند به صالور
بهتری ميتوانند محي بيرون را بپذیرند و با شرای بهطور سازگارانهای تعام داشته باشالند.
بر این اسا  ،ميتوان انتظار داشت که جهتگيری گفت و شنود پاليشبيناليکننالدهی مثبالت
سرزندگي تحصيلي باشد .این نتایح با پژوهشهای پيشين (فلوید 3336 ،اولالری و کرپنالر،
 3331کترال 3338 ،ماستن و کاتسورث 3338 ،وویدانوف و دانلي 3333 ،دهقالانيزاده و
حسينچاری )3133 ،همسو است.
از طرفي ،بعد جهتگيری همنوایي نتوانست پاليشبيناليکننالدهی سالرزندگي تحصاليلي
باشد .این یافته با یافتههای سایر پژوهشگران (کالو رنر و فيتزپاتریالک 2442 ،هالالي2444 ،
فلدمن و ونتزل 3334 ،رحيمالي و خيّالر )3188 ،ناهمسالو ،ولالي بالا یافتالهی دهقالانيزاده و
حسينچاری ( )3133همسو بود .جهتگيری ارتباطي همنوایي بدین معناست که ارتباطالا
خانواده بر همسان بودن نگرشها ،عقاید ،اجتنا

از تعارض و وابستگي اعاای خانواده بالا

ییدیگر تاکيد دارد و عدم پالذیرش اسالتقسلطلبالي نوجوانالان را در پالي دارد (فيتزپاتریالک،
 .)2440در مواردی که نوجوان باید خود را با شرای خالانواده وفالق دهالد و حالرفشالنوی
داشته باشد و اطاعت بيچون و چرا از والالدین داشالته باشالد ،نوجالوان از شخصاليتي پختاله
برخوردار نخواهد شد و رفتار متناسس با محي از خود نشان نميدهد .همچنين سالرزندگي
تحصيلي به رفتارهای آزادمنشالانه ،سالازگار و تالا آور در حالوزهی تحصالي اشالاره دارد و
برونریزی چنين رفتارهایي وابسته به زمينهی شخصيتي آزاد ،سالازگار و بالا اراده اسالت کاله
غالبا در خانوادههای دارای ارتباط باز و سنين کودکي شالی ماليگيالرد .بالر ایالن اسالا

در

خانوادههایي با ارتباط بسته یا الگوی ارتباطي همنوایي که امیان آزاداندیشالي و آزادزیسالتي

الگوی علّي ال تجربي از رواب بين ادراک از الگوهای ارتباط خانواده ،ادراک از ساختار کس ... ،
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در آن وجود ندارد ،فرد از پختگي و سازگاری مناسالبي برخالوردار نخواهالد شالد و

نخواهد توانست در حوزهی تحصي نيز فردی سرزنده باشد.
نتایح تحلي رگرسيوني در مورد رابطهی ابعاد ساختار کس

بالا سالرزندگي تحصاليلي

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

قادرند به

نحو مثبت و معناداری سرزندگي تحصيلي دانشآموزان را پيشبيني کننالد .نتالایح تحقيقالا
آندامن و ميگلي ( )3331و ميدلتون ،کاپسن و ميگلي ( ،)2440نشان داده است هنگالامي کاله
ادراک دانشآموزان از کس

به نحوی است که تیاليف و وظالایف آن را متنالوع و چالالش-

برانگيز بدانند اهداف تسلطي را انتخا

ميکنند ،کس

در

را سودمندتر تلقالي کالرده ،از

راهبردهای انگيزشي مناسبي استفاده ميکنند ،و در نهایت با چالشهالای تحصاليلي برخالورد
موفقتری خواهند داشت و به پيشرفت تحصيلي نا

ميشوند .همچنين بر اسالا

ایمز ( )3332و اکلز و همیاران ( ،)3331زماني که دانشآموز کس

در

دیالدگاه

را محيطي درک

کند که به تقویت استقسل وی منتهي ميشود و محتوای تیالاليف درسالي را بالرای آینالدهی
خود مفيد ميداند ،از راهبردهای مناسبي برای برخالورد بالا چالالشهالا و انطبالاق بالا شالرای
تحصيلي استفاده ميکند که منجر به موفقيت در زمينالهی تحصاليلي خواهالد شالد .همچنالين
ریان و گرولينک ( )3386بيان کردند ،هر چقدر معلمان ،دانشآمالوزان را در تصالميمگيالری
دخي کنند ،آنها الگوی انگيزشي مثبت و سازگارانهتری با در

و مدرساله بالروز خواهنالد

داد .بر این اسا  ،معلماني که به یادگيری و فهم اهميت ميدهند ،این ایده ،فیالر و پيالام را
منتق ميکنند که همهی افراد ميتوانند یاد بگيرند .چنين ساختاری ،این پيالام روشالن را باله
دانشآموزان مي دهد که کسس نمره مسک نيست ،بلیه رشد مطلالو  ،یالادگيری ثمالربخش،
رویارویي با تیاليف چالشبرانگيز ،نظردهي راجع به امور کسسي و کسس مهالار

مهالمتالر

است .این یافته با یافتههای سایر پژوهشالگران (پينتالری  3330 ،آنالدرمن و ميگلالي3331 ،
ونتزل3338 ،و اليو  )3333 ،همسو است.
در بررسي فرضيه دوم پژوهش که «بر اسا

الگوهای ارتباط خانواده و ساختار کس

ميتوان انگيزش و خودگرداني تحصيلي را پيشبيني کرد» نتایح نشالان داد الگالوی ارتبالاطي
گفت و شنود ،جذابيت تیليف و مرجعيت تیليف ،به شی مثبت و معنادار پيشبينيکننده-
ی انگيزش و خودگرداني تحصيلياند .استرنبرگ ،المان و مونتس ( )3383از پالژوهشهالای
خود این نتيجه را گرفتند که نوجواناني که والدین خود را گرم ،دمیرا

و محیالم ارزیالابي

931

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3131

ميکنند ،بيش از سایر همتایان خود ،نگرش مثبت به مدرسه و تحصي پيالدا ماليکننالد و در
نتيجه عملیرد بهتالری در در

نشالان ماليدهنالد .در پژوهشالي دیگالر فرایالدل و همیالاران

( ) 2441نشان دادند درک کودکان از نوع اهداف والدین (که در قالالس تعامال صالميمانه بالا
فرزندان شی ميگيرد) باعث پيشبيني خودتنظيمي یادگيری آنها (فرزندان) ماليشالود .بالر
این اسا

ميتوان بيان داشت ،محرکهای خانواده شی دهندهی با اهميتتالرین تجربيالا

افراد است که اثر مهمي بر تحصي فرزندان دارند (فيتزپاتریک .)2440 ،این یافته بيان مالي-
کند که ارتباط ،نقش مهمي در عملیرد و کارکرد خانواده دارد .خانوادههایي که منعطالفانالد
و مبنایشان بر گفتمانسالانری ،پاسالخگالویي بالان و ایجالاد خودمختالاری اسالت نسالبت باله
خانوادههایي که بر اطاعت از والدین ،تعام بسته و همنوایي عقاید و نگرش تأکيالد دارنالد،
باعث ميشوند که فرزندان توانایي ابراز عواطف و احساسا شان را داشته باشند.
همچنين مارتينزال پونز ( )3336با الهام از نظریهی شناخت اجتماعي ،یک مدل رفتالاری
حاوی چهار رفتار والدین یعني ،سرمشقدهي (انجام اعمالي که بيانگر اهميت والدین بالرای
یادگيری ،هدفگذاری و استفاده از راهبردها و تنظيم و اصسح راهبردها در مواقع ضالروری
باشد) ،تشویق (حمایت و تشویق فرزند در صور

شیست برای از سرگيری مجدد تالسش

و رسيدن به نقطهی تسل ) ،تسهي (فراهمسازی منابع خودگردانساز کالودک نظيالر محالي
مناسس و راهنمایي و هدایت به موقع) و پاداش (یعني تقویت رفتارهای خودگردان جهالت
تیرار و تداوم آنها) ،را از عوام موثر بر خودگرداني فرزندان در نظالر ماليگيالرد و معتقالد
است رفتارهای قاطعانهی همراه با صميميت و روح دمیراتيک ،همراه با والدین خالودگردان
به خودگرداني فرزندان در زمينهی تحصيلي ميانجامد .بنابراین ،ميتوان گفالت کاله نحالوهی
ارتباطا

خانواده ،سطوح بانی خودپنداره و خودتنظيمي در زمينهی تحصيلي را به همالراه

دارد .این یافته با نتایح استرنبرگ و همیاران )3383( ،مارتينز ال پالونز )3336( ،کالو رنر و
کرانیالالارا )2442( ،فيتزپاتریالالک )2440( ،کاسالالتن و اندرسالالون )2440( ،دبالالورا و گاسالالتاو،
( )2440فرایدل و همیاران )2441( ،کاپرارا و همیاران ( )2446و بونگ ( )2448همسالو
است.
در ادامهی وارسي فرضيه دوم ،نتایح تحلي رگرساليون در بررسالي اثالر ابعالاد سالاختار
کس

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

جذابيت تیليف و مرجعيت ،انگيزش و خودگرداني تحصيلي را بهطور مثبت پيشبيني مي-
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کنند .این یافته بيان ميدارد که از جمله عوام تأثيرگالذار بالر رشالد خالودگرداني تحصاليلي
دانش آموزان ،شرای و جو حاکم بر کس
کس

در

اسالت .باله عبالارتي ،معلمالاني کاله محالي

آنها ساختاری مشارکتي دارد ،نسبت به معلماني که کسسشان جالوی دییتاتورگوناله

دارد ،شرای برای افزایش تعام و اظهارنظر در مورد عقاید ،افیار و همچنين دسترسالي باله
منابع یادگيری متنوع و غنيتر را برای دانشآموزان فراهم ميکننالد کاله از عوامال کارآمالد و
خودگردان ساختن دانشآموزان است چرا که ایالن معلمالان از انگيالزهی درونالي ،عس الق و
تجار

فردی دانشآموزان حمایت ميکنند و دانالشآمالوزان را بالرای اداماله و پایالداری در

انجام تیاليف ترغيس ميکنند .همچنين معلماني که چنين جوی را در کس

ایجاد ميکنند،

آزمونهای کسسي را صرفا برای نمرهدهي به دانشآموزان نميدانند ،بلیه ارزشيابي تساللطي
را مدنظر قرار ميدهند و حتي ممین است که به دانشآموزان امیان اظهارنظر دهند کاله باله
دنبال آن ،دانشآموزان احسا

خودگرداني و سرزندگي و شادماني بيشتری کنند .این یافتاله

با نتایح تحقيقالاتي آنالدامن و ميگلالي ( ،)3331بانالدورا ( )3333و آسالور ،کالاپسن ،کانالت-
مایمون و روث ( )2442همسویي دارد.
در ادامه ،به فرضيه سوم پژوهش یعني «انگيزش و خودگرداني تحصيلي دانشآمالوزان
ميتواند نقش واسطهای بين ادراک از الگوهای ارتباط خانواده و ادراک از ساختار کس

بالا

سرزندگي تحصيلي داشته باشد» پرداخته ميشود .نتایح حاکي از نقش واسطهگری انگيالزش
و خودگرداني تحصيلي در ارتباط بين ادراک از الگوهای ارتباط خانواده و سالاختار کالس
با سرزندگي تحصيلي است .در این راستا ،ميتوان به نقش انگيزش و خودگرداني تحصيلي
در سرزندگي تحصيلي اشاره کرد .پژوهشهای گوناگون بر نقش خالودگرداني تحصاليلي در
پيشرفت تحصيلي و موفقيت در مدرسه تاکيد کردهاند (زیالنس ،پيتالون ،وایسالبرگ و بالرین،
 2441نصيری و رضویه 3181 ،و نصيری و همیاران .)3134 ،در یک فراتحلي نيز نشالان
داده شد انگيزش و خودگرداني تحصيلي در یادگيری و تجربهی پيشرفت تحصيلي دانالش-
آموزان نقش ویژه دارد (سالووارا .)2442 ،بر این اسا
مهار

ميتوان گفت دانالشآمالوزان دارای

خودگرداني با تنظيم و کاربرد مناسس افیار ،احساسا

و اعمالال و بالا تالسشهالای

مستمر در جهت ني به اهداف تسش ميکنند و با پيشبينالي شالرای  ،ضالمن مساعدسالازی
موقعيت ،با فشارها و چالشهای پيشآمده سازگاری یا مقابلاله ماليکننالد (زیمالرمن.)2444،
چنين دانشآموزاني با مهار های آموخته شدهی مدیریتي که دارند ،با انتقالال مهالار هالای
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خویش به محي های جدید به خوبي قادر باله کنتالرل و سالازگاری بالا آن هسالتند .در واقالع،
یادگيرندگان خودگردان هم در جهت استفاده از فرصت ،هالم در جهالت زدودن نامسیمالا
تحصيلي اقدام ميکنند و هم بر اقداما

خود نظار

مينماینالد (زیمالرمن )2444 ،و بالدین

طریق ،از کارکرد موثر در زمينههای کنترل تیانه ،مدیریت زمان و مقابله با فشار رواني که با
بافت آموزشي ارتباط دارد ،برخوردار ميگردند (مورتاگ و تاد.)2440 ،
ماستن ( )2443نيز معتقالد اسالت کاله دانالشآمالوزان بالا خالودگرداني بالان در عملیالرد
تحصيلي ،پرانرنی نمایان ميشوند و باور دارند که ميتوانند بر مشیس

و چالشهالا غلباله

کنند .چنين باوری به توانایيهای شخصي در برخورد با محرکيهای اسالتر زای محيطالي،
با کارکردهای سازگارانهی سرزندگي همراه است.
از طرفي ،دانشآموزان با دارا بودن باور خودگرداني در صور
به انتخا

عدم موفقيالت ،تمایال

و آزمون راههای دیگر داشته و برای رسيدن به موفقيت و عملیرد بهتر تالسش و

اصرار ميورزند .شواهدی که این ادعا را حمایت ميکند از پژوهشهایي ناشي ميشود کاله
در آنها خودکارآمالدی و خالودگرداني بالا پيامالدهایي مثال تالسش ،اصالرار بالر پيشالرفت و
های سسمت و بهزیسالتي روانالي ارتبالاط پيالدا ماليکنالد (مالارش .)3334 ،بنالابراین

شاخ

خودگرداني سازهای است که به صور

مستقيم به سرزندگي تحصيلي و تسشهالای منجالر

به چنين پيامدهایي مربوط است .به عبارتي ،دانشآموزاني که باور دارند که توانالایي تسالل
بر الزاما
هيجانا

تحصيلي را دارند ،انتظارا

مثبتي هم برای موفقيت دارند ،که شالناخت ،رفتالار و

آنها را درگير ميکند .بر این اسا  ،یافتهی مورد نظر با نتایح تحقيقاتي کالارول و

همیاران ( )2443مرکر ،نيليز ،مارتينز و کيرک )2433( ،همسو است.
در مجموع ،یافتههای این پژوهش ميتواند در پر کردن خالس نظالری کاله در زمينالهی
سرزندگي تحصيلي وجود دارد ،بهکار آید .نتایح این پژوهش بيان ميکند هر چه خانوادههالا
و مدار

بر اسا

روییرد تعالاملي ،نگالاه حمایالتگرایاناله ،جالو همدنناله و سالبک بالاز و

دمیراتيک با فرزندان و دانشآموزان رفتار کنند و پذیرای شخصيت ،عقایالد و سالسیق آنالان
باشند ،یادگيرندگاني خودکار و خودگردان را تربيت خواهند کرد که در حفاظت و نظالار
از خود توانا هستند و با همين توانایي ،زندگي خود را مدیریت و در امر تحصي نيز موفالق
و سرزنده خواهند بود .با توجه به این که پالژوهش حاضالر در دورهی تحصاليلي دبيرسالتان
صور

گرفته است ،نزم مينماید جهت رسيدن به نتایح اطمينان بخشتر در دیگالر مقالاطع
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تحصيلي عمومي و دانشگاهي نيز اجرا گردد .به دلي اهميتالي کاله سالرزندگي تحصاليلي در
زندگي روزانهی تحصيلي افراد دارد ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهالای آینالده باله مطالعالهی
بيشتر عوام پيش آیند اثرگذار بر آن و نيز پيامدهای این سالازه در زنالدگي دانالشآمالوزان و
دیگر گروههای آموزشي جامعه پرداخته شود .کمبود پژوهشهالای انجالام شالده یالا حالداق
گزارش شده بهخصوص در مورد سالرزندگي تحصاليلي از محالدودیتهالای پالژوهش بالود.
در ایالن پالژوهش مبتنالي بالر پرسشالنامه بالود،

همچنين ،شيوهی اساسي جمعآوری اطسعا

گرچه چنين شيوهای در بيشتر پژوهشها غالس است ،ولي پيشنهاد ميشالود اطسعالا

هالر

متغير با استفاده از چند روش مختلف جمعآوری گردد تا نتایح بهدسالت آمالده بالا اطمينالان
بيشتر مورد استفاده و تعميم قرار گيرد.
يادداشتها
2. Pettus
4. Martin & Marsh
& 6. Resilience
8.

School and Engagement
Factors
10. Alva
12. Wayman
14. Conversation Orientation
16. Structure of Class
18. Evaluation
20. Motivation & academic selfregulation
22. Perceived locus of control
24. Koesten & Anderson
26. Random multi- stage cluster
sampling
28. Validity
30. Factor Analysis
32. Scree Plot

1. Academic Adjustment
3. Academic Buoyancy
5. Putwain, Connors, Symes
Douglas- Osborn
7. Psychological Factors
9. Family and Peer Factors
11. Voydanoff & Donnelly
13. Koerner & Fitzpatrick
15. Conformity Orientation
17. Tasks
19. Authority
21. Self-determination theory
23. Parental goal emphases
25. Krejcie & Morgan

27. Revised Family Communication
Pattern (RFCP) instrument
29. Reliability
31. Internal consistency
33. Baron & Kenny
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