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 چکيده
 ودخی علّي بير باورهای خودکارآم ی تحصرريلي، حبم ی حاضررب با ه ت تیيير رابطهمطالعه

ام رسي . ببای نجآموزان دبيبستاني به ادرآميزی تحصريلي و بهزسستي تحصيلي در دان  تحصريلي،  

دختب دختب( دوم تا چهارم دبيبستاني شهب پل 661پسب و  636آموز )دان  963م، رسي ن به اسر مه

         های ای انتخاب شررر ن  و مسيا مبحلهای چن گيبی تصرررادخي خوشرررهبا اسرررتفاده از روم نمونه

وا، لينچ زاژاکو« باورهای خودکارآم ی تحصيلي»سوسني و همکاران، -تومينير« هزسسرتي تحصيلي ب»

آرو و آپادساسا را  -سررالميا« درآميزی تحصرريلي»روزنیبگ، و « خود تحصرريليحبم »و اسررشندرراد، 

ليل تحها از روم ساسي مطلوب ببخوردار بودن . در تحليل دادهاتکميرل کبدن . ابزارها از رواسي و پ 

 باورهای ها ندرران داد کهمسرريب ببای وارسرري م ل علّي بير متايبهای پ وه  اسررتفاده شرر . ساخته

يم و از مستسصورت مستسيم و هم به شکل غيبخود تحصيلي هم بهخودکارآم ی تحصيلي و حبم 

ا بب هساخته ارن .گذثيب ميأآموزان دبيبستاني تطبسق درآميزی تحصريلي بب بهزسسرتي تحصريلي دان    

رشرر ساخته در تبغيف خباگيبان به مدررارک  در امور م رسرره جه  نيل به بهزسسررتي   « خود»نس  

ه های پيدرير به بح  گذاشته ش ه و پيدنهادهاسي ب به پ وه  توجّهأکي  دارد. نتاسج با تحصريلي ت 

 تب در اسر زمينه مطبح ش ه اس .منظور پ وه  بي 
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 مقدمه
ج ا از هم  یآموزم کاسرري دو مسوله 6کبدهای هيجاني و تحصرريليببای سرراليان متوالي کار

ن  کنن ه دارتن  تحصررريل، نس  مختلآها در خبشررر  و حتي اعتسراد بب اتر بود که هيجان تلسي مي

های آموزشي ای هم که در نظام(. بب اتر اسرا ، تحوتت آموزشي 6966، 2بای)اتکينسرون و هورن 

 معيوب یداد. اتر روتهی تحصيلي صبت رخ ميو تنها در حوزهجانیه شر ، اغلف ت  رتیی ميپي

داد آموزان نوجوان روی مياجتماعي سررربتعي که در زن گي دان  -در کنرار تاييبات شرررنراختي  

ی گذاشررر  و با کاه  عا همينامطلوب  يبتأث(، بب کارکبدهای تحصررريلي آنان 2999، 9)اسرررشيب

 ؛ 6333، 3ش  )آن رمر و آن رمرها همباه ميتب تحصريلي، کن ی پيدربخ  تحصيلي و اخیات  اس  

؛ وتگفيل ، اتکلی، 2996، 1؛ رودولف، تمیبت، کارک و کارتکووسي6333، 5تساکسون و جاروتسا

 (.  2991، 2کيراسچيفل، روزِر و داوتس

پيون  کارکبدهای هيجاني و های آموزشي، محسسان مختلف ضرمر انتساد از روتکبد جاری نظام 

( 2993( و اتکلی و روزر )6363)  6مثاً اتکلی و ميگلي موزم را مرر نظب  بار دادنرر .تحصررريلي آ

 وجّهتبه کارکبدهای تحصيلي و عاطفي زمان رتیی آموزشي، به شکل همچه در ببنامهمعتس ن  چنان

محور  ای که اگب بباتم. رابطهکم  شاتاني کبدهم رسه  -ی خباگيببهسازی رابطه داشرته باشريم، به  

بسررتگي آنان به آموزان، باع  دلدان  3ادل حبک  کن ، ضررمر کم  به سررازگاری تحصرريلي تع

و  آرو-سرروتني، سرراتميا -تومينير ؛2993شررود )اتکلی و روزر، م رسرره و خیررای آموزشرري مي 

 (.2962 ،69نيميوتبتا

تیط صورت مببنابباتر وجود مطالعات و مفاهيم نوتني که کارکبدهای تحصريلي و هيجاني را به 

، 66سنفموجود مثل عیت با هم و در پيون  با تک تگب معبخي کن ، ضربوری اس . مفاهيم پ وهدي 

های ان  و از شاخصی بهیتستي کليدهن هانعکا  69شناختيتا بهیتستي روان 62ندانگان اخسبدگي

همکاران،  سوتني و-دهن  )تومينيردس  نميبهیتسرتي مبتیط با باخ  م رسره و تحصيل چيیی به  

با ه ت پيون  کارکبدهای هيجاني و تحصيلي « 63بهیتسرتي تحصيلي »(. بب اتر اسرا  مفهوم  6229

م رسررره توسرررعه تاخ . اتر مفهوم ببای اولير بار توسرررط  -ی خباگيبچنير بهسرررازی رابطهو هم

به نس  مبکیی  توجّهاتر محسسان اظهار داشرررتن  با  سررروتني و همکراران مطبح گبدتر .  -تومينير

، آنان 65هيجاني -ي نوجوانان و اهمي  پيدبخ  تحصيلي در کارکبدهای اجتماعيم رسره در زن گ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. academic & emotional function  

2. Atkinson & Hornby   

3. Spear   
4. Anderman & Anderman  

5. Isakson & Jarvis 

6. Rudolph, Lambert, Clark & Kurlakowsky  
7. Wigfield, Eccles, Schiefele, Roeser, & Davis-

Kean   

8. Eccles & Midgley  

9. academic adjustment  

10. Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta 
11. self-esteem  

12. depression syndromes  

13. psychological well-being 
14. academic well-being  

15. socio-emotional functioning  
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)اتکلی و  اس  توصيفبهیتسرتي اتر گبوه سرني در ارتیاب با باخ  م رسه و شباتط آموزشي  ابل   

 (2993روزر، 

آموزان را در چهار بع  (، بهیتسررتي دان 2962و همکاران ) سرروتني-بب اتر اسررا ، تومينير

عنوان ميیان ارج و اس . ارزم م رسه به 6رسره تعبتف کبدن . بع  اول ارزم م رسه مبتیط با م 

چنير ه ت و معناتي که وی در م رسرره آموز ببای م رسرره  ا ل اسرر  و هم   اسررتي که دان 

(، ارزم م رسرره را عیارت از 2993شررود. در نظبی مدررابه نيميوتبتا )کن ، تعبتف ميجسررتجو مي

 دان .شتياق در رختر به م رسه ميی درو  و ابه مطالعهی خباگيب ميیان عا ه

انه و ب بينگوتي نسرری  به انتظارات م رسرره، نگبم  پاسرر عنوان خسررتگي از بع  دوم که به

به  گبدد، خبسودگي نسی تعبتف ميکفاتتي از آموختر بيو احسرا    گسرلي ه نسری  به م رسره   

(. در اتر بع  ب بيني و 2993، 9ينير و نورميآرو،کييورو، لسررک -شررود )سررالمانامي ه مي 2م رسرره

آرو،  -و سررالميا 5های اوليه ع م کفات  تحصرريلي هسررتن  )پارکبکنن هبينيپي 3خسررتگي هيجاني

2966 .) 

عنوان سومير عامل مطبح در بهیتستي تحصيلي به 1من ی تحصيليدر بع  دتگب عامل رضرات  

ي ببای ی تحصيلي از انتخاب مسيب و گیتنهدر نظب گبخته شر ه اس  که به احسا  رضات  شخص 

(. در سطح چهارم 2962سوتني و همکاران، -کن  )تومينيردسرتيابي به اه ات شرخصري اشراره مي    

تا تمبکی مثی  و متمبکی ذهر )در انجام تمامي امور م رسه و نه خسط امب  2درآميیی با کار م رسره 

ب مدارک ، و گذاری، استمبار و جذانبژی توانهای اتر عامل را ميتحصريل(  بار دارد. مدخصه 

 (.  2962، 6آرو و آپادتاتا -)سالميادرتاخ  نتيجه دانس  

  ساز در رابطه با باخ  م رسه اسگب نس  عوامل بهیتسرته بهیتسرتي تحصريلي بيان   درمجموع

 های وی در اتجاد محيطآموز و توان ( و بب نس  خعال دان 2962سرروتني و همکاران، -)تومينير

جير و -؛ ووگال، ميونگ2969، 3وت ه دارد )مييبا و داسرررتير ي تأکو مطلوب تحصررريلي  سررربزن ه

ي  آموز و عاملبه نس  دان  توجّهاد و ارتسای بهیتستي تحصيلي، در اتج روترازا(. 2963، 69ميمي

، عاملي  خبدی شرررامل طباحي آگاهانه و اجبای 62بن ورا ازنظبوی اهمي  دارد.  66خبدیعراملي   

( در 2992ثيبگذاری بب روت ادهای آتن ه اسررر . بن ورا )أمنظور تمر ی اعمال از سررروی خبد به ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. school value  
2. school burnout  

3. Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen  & Nurmi  

4. emotional exhaustion and cynicism  
5. Parker 

6. satisfaction with educational choice 

7. schoolwork engagement  
8. Upadyaya  

9. Meera & Dustin  

10. Woogul, Myung-Jin & Mimi  
11. personal agency  

12. Bandura  
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ها ی اصلي اعام کبد که از بير آنی خود، عاملي  خبدی را دارای چن  جنیهی اصراح ش ه نظبته

 اسا  عاملي  خبدی تدخيص داد.را  6باورهای خودکارآم ی

مطبح  2اجتماعي -ی شناختيبن ورا در  الف نظبته مفهوم باورهای خودکارآم ی توسط آلیبت

ا ههای خود ببای تادگبختر تا انجام خعالي ظبخي  گبدت . خودکارآم ی به باورهای شخص درباره

( اتر خبض وجود دارد که 6361ی بن ورا )(. در نظبته6332در سررطوح معير اشرراره دارد )بن ورا، 

کنن ، ميیان تاشي که ببای پيگيبی آن ه اخباد دنیال ميباورهای خودکارآم ی، در گیتن  اموری ک

، 9باشررر  )گبیی مساوم  اخباد در مواجهه با موانع احتمالي، مهم ميدهن  و درجهامور ندررران مي

های مطالعاتي طور وسررريعي، در حوزه(. در اهمير  مفهوم خودکرارآمر ی همير بس کره به    2991

 (.2992، 3ي و ونسيمختلف استفاده ش ه اس  )پبی، دوتر، داخ

(؛ 2999، 1اس  )زتمبمر 5ای چن بع ی و دارای وت گي مختص به خبهنگخودکارآم ی سرازه 

ی ای خرا  منجب به خودکارآم ی بات در حوزه ی براتتي از خودکرارآمر ی در حوزه   درجره  تعني

 بطهای مختلفي مانن  تحصررريلي، شرررالي تا رواشرررود. بنابباتر، خودکارآم ی در حوزهدتگب نمي

، 6339ها اثب بگذارد )بن ورا، توان  وجود داشرررته باشررر  و بب رختار اخباد در آن حوزهخانوادگي مي

های مختلفي پبورم آموزان اطمينان به خود را به شرريوهی تحصرريلي، دان (. مثاً در حوزه6332

های خعالي  تب خود را درتبی دارن ، بي هاتدررران اطمينان بي هراتي که به مهارت دهنر  و آن مي

( به باورهای خودکارآم  اخباد اهمي  6339(. بن ورا )2992، 2کوچکنن  )م تحصررريلي درگيب مي

ده  و معتس  اسررر  اتر باورها بي  از تواناتي، دان  و موخسي   یلي در دسرررتيابي به ای ميوت ه

 ینهان  که در زميهای تحصرريلي نس  دارن . ببای مثال، نتاتج ببخي از مطالعات ندرران دادهموخسي 

درصررر  تاييبپذتبی نمبات پيدررربخ  تحصررريلي، از طبتق باورهای   63ترا   66تحصررريلي، بير 

 .(2996، 3شود )کان و ناتامي تیيير 6خودکارآم ی تحصيلي

يی آمناتي خود در انجام موخسي اگب اطمينان خبد به توبراورهرای خودکرارآم ی تحصررريلي بيان   

(. 2999، 66؛ بانگ و اسکالوت 6336، 69باش  )شان ، ميمدخصسطح تکاليف تحصريلي، در ت   

ی اعتساد راسررر  خبد ببای انجام کنن ه( نيی خودکرارآم ی تحصررريلي را منعکس 6336شرررانر  ) 

 دان . بخ  وظاتف تحصيلي ميرضات 

ان  که باورهای خودکارآم ی، تام و مساوم  خباگيبان را ببای شررواه  پ وهدرري ندرران داده

؛ لن ، بباون، 2996، 62وتنستون و خواد-ده  )باتب ات زن گي تحصيلي اخیات  ميمواجهه با مطالی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. self-efficacy beliefs  
2. social-cognitive theory   

3. Gore  

4. Perry, Dewin, Duffy & Vance   
5. culture specific   

6. Zimmerman  

7. McCoach 
8. academic self-efficacy beliefs  

9. Kahn & Nauta 

10. Schunk  
11. Bong & Skaalvik 

12. Byars-Winston & Fouad   
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 2وارتبچنير نتراتج مطرالعات لوزو و م   (. هم2996، 6ببتنب، چشبا، دتوتس، ترالبنر  و اسرررتکراران   

کنن . مي ي تأکهای تحصررريلي ( بب نس  مهم براورهرای خودکرارآمر ی در غلیره بب چال      2996)

ان  که باورهای خودکارآم ی تحصرريلي با نمبات باتی ختلف ندرران دادههای مپ وه  درمجموع

(، 2996، 9براو، وتکچوتر، باربارنلي و همکاران آموزان در مر رسررره )کراپبارا، وتکچوتر، دل  دان 

(، 2991؛ گبی، 2993، 3عملکبد مناسررف در داندررگاه )رابينی، توور، دتوتس، تنگلي و کارلسررتبوم

(، خودتنظيمي تحصيلي 2996، 5ي )بن ورا، باربارنلي، کاپبارا و پاستورليتحصريل  هایآرمانگیتن  

؛ ووگال و 2966و باربارنلي،  1؛ کاپبرار، وتکچوتر، السررران ری، گببينو2993)زتمبمر و شررران ، 

ن گي تحصيلي سبز ( و6332؛ سکالوت ، 6332(، ارتسای انگيیم دروني )بن ورا، 2963همکاران ، 

( 6939خدرراب، چاری، مبادی، سررليمانيزاده، حسرريناني؛ دهس6936اری، چزاده و حسررين)دهساني

 ی معنادار دارد. رابطه

اس  که در شمول  2خودگذارد، حبم که بب عملکبد تحصيلي اثب مي« خود»های از دتگب زمينه

های اصرلي عاملي  خبدی به حساب  که از دتگب جنیه 3و خودانعکاسري  6سرازی مفاهيم خودواکن 

خود بازخورد مطلوب تا نامطلوب نسررری  به خود (. حبم 2996گيبد )بنر ورا،   بار مي آتنر ، مي

از محسسان از جمله باوميسرررب، کمشل، کبوجب و  (. در اتر ميران، ببخي 6315، 69اسررر  )روزنیبگ

ی معناداری با پيدررربخ  تحصررريلي ن ارد و خود کلي رابطه( معتس ن  که حبم 2999) 66وهو 

ب و تب در ارتیاب باش  )موني، باکخود بي لي با بع  خاصي از حبم ممکر اسر  پيدربخ  تحصي  

؛ والنتير، 2999؛ براميسرررتب و همکاران،  6335، 69؛ تری، ترامیور، تبدال و داونس 6335، 62جفبتس

خود، جای اصرررطاح کلي حبم (. در وا ع به2969؛ تورا و همکراران،  2993، 63دوبيو  و کوپب

تبی ببای عملکبد و پيدرربخ  تحصرريلي اسرر   ثبتب و مطمئربير موپي  65خود تحصرريليحبم 

های متع د هم ندان دادن  اثبگذاری (. پ وه 2996، 61؛ پالمان و آلي 2993)والنتير و همکاران، 

 زمان ازاسرر  که خبد هم توجّهبب عملکبد تحصرريلي زماني  ابل باورهای خودکارآم ی تحصرريلي 

؛ تورا، گات و، مارتا، پاوت، 2993، 62، تن و کاتشبانوخود تحصرريلي هم ببخوردار باشرر  )تنحبم 

آموز تا داندرررجو جه  ممتاز گب تام دان خود تحصررريلي بيان(. حبم 2969، 66آنتونيو و گيان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Lent, Brown, Brenner, Chopra, Davis, 

Talleyrand & Suthakaran  

2. Luzzo & McWhirter   
3. Caprara, Fida, Vecchione, Del Bove, Vecchio, 

Barbaranelli, et al 

4. Robbins, Lauver, Davis, Langley & Carlstrom  
5. Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli 

6. Alessandri & Gerbino 

7. self-esteem 
8. self- reactiveness  

9. self- reflectiveness  

10. Rosenberg  

11. Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs  

12. Mone, Baker & Jeffries  
13. Leary, Tambor, Terdal & Downs  

14. Valentine, DuBois & Cooper  

15. academic self-esteem  

16. Pullmann & Allik  

17. Lane, Lane & Kyprianou 
18. Laura, Guido, Maria, Paula, Antonio & Gian  
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منظور حفظ تصرروتبی مثی  از خودم اسرر  )تورا و همکاران،  بودن در م رسرره تا داندررگاه به 

آموز تا داندرررجو عنوان ت  دان از خودم بهخود تحصررريلي، با ارزشررريابي خبد (. حبم 2969

کن . اگب خود را با معيارهای سبوکار دارد؛ به اتر معني که خبد خود را از لحاظ تحصيلي ارزتابي مي

مطلوب تحصريلي )خوت ( منطیق ب ان  و اسرتان ارهای پيدربخ  تحصيلي خود را ببآورده سازد،    

خود با السای حبم  درمجموع(. 6921انگبد، خود تحصررريلي مثی  خواه  بود )بيابدارای حبمر  

، نفس باتحس ارزشررمن ی و احسررا  توانمن ی در خبد، موجف تاييبات مثیتي همچنون اعتمادبه 

 ناختيشبلن  هم  بودن، اخیات  انگيیم تحصريلي، پيدربخ  تحصريلي، و ارتسای بهیتسرتي روان    

؛ مبادی و 6939زاده، دهساني خدرراب وچاری، سررليماني؛ مبادی و حسررين6936شررود )مبادی، مي

 (.2969، و گيان 6آنتونيو، گات و، مارتا، ببن ت، تورا، ميچل؛ 6933چباغي، 

 9ی آدلب( و نظبته6333) 2الگوی شناختي تزارو اجتماعي بن ورا،  -ی شرناختي مطابق نظبته

ن ، پيدبخ  نفس باتتي باشررآموزان دارای باورهای خودکارآم ی و حبم چه دان (، چنان6399)

)الف، ب(؛ هاتب و  2999، 3پبتماتی و خارنهام-؛ چمبون6331تحصيلي مطلوب )بن ورا و همکاران، 

(، 2991، 1؛ مارم، تباتوتر، تدت ، کولب و بامبت2999؛ براوميسرررتب و همکاران،  2999، 5گبازتنو

ا و ؛ کاپبار2996و همکاران،  ؛ کاپبارا2993انگيیم تحصررريلي میررراعف )زتمبمر و شرررانر ،   

زاده و ن گي تحصرريلي )دهساني(، سرربز2991(، هيجان تحصرريلي مثی  )مالميوری، 2966همکاران، 

؛ مبادی و 6936(، بهیتسرررتي رواني )مبادی، 6939زاده و همکاران، ؛ دهساني6936چاری، حسرررين

؛ وتگفيل  و 6331خعال )بن ورا،  2( و درآميیی تحصررريلي6933؛ مبادی و چباغي، 6939همکاران، 

( خواهن  داشررر  که از اتر ميان مورد اخيب، تعني 2992کواچ، ؛ مر  2996؛ برانرگ،   2999ی، اتکل

 یشبب مهم تادگيب عنوان ت که از آن بهطوریدرآميیی تحصريلي ببای تادگيبی حياتي اسر ؛ به  

 (.2996، 6شود )زتنگبنام ببده مي

های يگل که با وت تن  تحصررريآعنوان حال  مثی  و متمبکی ذهر بب خبدرآميیی تحصررريلي به

آرو -شود )سالمياو جذب و درتاخ  مطالف همباه اس ، تعبتف مي توجّهگذاری، پات اری انبژی

تن  تحصرريل با تکاليف رشرر ی تحصرريلي خعاتنه مدررارک  آ(. خباگيباني که در خب2962و آپادتاتا، 

 دهن  ويلي ندان ميآوری را در مطالعه و ساتب وظاتف تحصدارن ، سرطوح باتتي از انبژی و تاب 

(. چنير 2962آرو و آپادتاتا،  -های تحصررريل ببدبار هسرررتن  )سرررالميا در روتراروتي برا چرال    

کنن ، زن گي تحصررريلي بامعناتي دارن ، به آموزان/داندرررجوتاني خود را و ف تحصررريل ميدان 

يلي و يف تحصان ، الهام شهودی دارن ، در امب تحصيل سببلن ن  و از تما  با تکالتحصريل مدتاق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bernadette, Laura & Michela  

2. Lazarus  
3. Adler  

4. Chamorro-Premuzic & Furnham  

5. Hair & Graziano  

6. Marsh, Trautwein, Ludtke, Koller & Baumert  
7. academic engagement  

8. Zyngier  
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گيبی گیتني دارای جه ( و در اه ات2962آرو و آپادتاتا،  -ها خدنودن  )سالمياپيدربخ  در آن 

(. تزم به ذکب اسرر  اگبچه به 2993، 6؛ گونيا، ووتت و کيوسرروگا2992تسررلطي هسررتن  )ميگلي، 

ات  ببن  ولي به ميای بهبظاهب مفاهيم درآميیی با کار م رسه و درآميیی تحصيلي از تعبتف مدابه

ی تحصرريلي حوزه های مدررارکتي از جملهی تمامي حوزهگف  درآميیی با کار م رسرره درببدارن ه

 اس .

خود تحصرريلي و درآميیی شرر ه بب نس  باورهای خودکارآم ی تحصرريلي، حبم  مطالف بيان

ان ت وتر کها بب امورزن . حتي ببخي پ وه مي ي تأکی بهیتسررتي تحصرريلي مطالعهتحصرريلي در 

ده  باورهای گذارد. مثاً شررواه  پ وهدرري ندرران مي م لي علّي از متايبهای تادشرر ه صررحه مي

خودکرارآمر ی از طبتق ببانگيختر خعراتنره خبد بره تام و کوشررر  )درآميیی خعال با وظاتف      

ن  و ده  )لتحصرريلي(، مساوم  خباگيبان را ببای مواجهه با مطالیات زن گي تحصرريلي اخیات  مي

وا ع باورهای خودکارآم ی اتر تیمير را به (. در2996وتنسون و خواد،  -باتب ؛ 2996همکاران، 

واچ ک. م رسررر ه ببخورد کن ، حتماً به موخسي  ميشرررکل خعاتنده  که اگب با تکاليف بهخبد مي

صيلي تحهای تب خود را در خعالي ( نيی معتس  اس  اخباد با باورهای خودکارآم ی بات، بي 2992)

 کنن . درگيب مي

خود تحصرريلي نيی با تبغيف و السای که حبم  ندران داده شرر ه اسرر  های دتگبی در پ وه 

ان  و به انگيیاحسرا  توانسرتر به خباگيب، او را به مدرارک  خعال در انجام وظاتف تحصيلي ببمي   

(. 2969اران، ؛ تورا و همک2993کن  )تني و همکاران، ميشرراتاني پيدرربخ  تحصرريلي وی کم  

خود به اتر مهم نا ل آت  که وی آدم توانمن ی در امب گذاری ببآموز تا داندررجو اگب در ارزمدان 

ی تحصرريلي و خا ق آم ن بب شرربب خواسررتر، تواناتي انجام وظاتف محوله تحصرريل اسرر  و به 

يان ماتر . دررسنتيجه ميشررود و بهتن  تحصريل درگيب مي آهای آن را دارد، با اشرتياق در خب چال 

خود در تعامل با ( ندرران دادن  که حبم 2969( و تورا و همکاران )2999) 2داميکو و کارداسرري

 باورهای خودکارآم ی تحصيلي  ادر به اتجاد موخسي  تحصيل در نوجوانان دبيبستاني اس .

يه خبضرروه  حاضررب اتر چه در بات گفته شرر  در ارتیاب با ه ت پ تبتيف، از مجموع آناتربه

متايب درآميیی تحصررريلي  ادر اسررر  بير باورهای خودکارآم ی تحصررريلي و  » شرررکل گبخ  

حاضب  یاتر اسا  مطالعهبب«. خود تحصريلي با بهیتسرتي تحصيلي نس  ميانجي اتفا نمات   حبم 

ب خود تحصيلي بثيبگذاری باورهای خودکارآم ی تحصيلي و حبم أی تدرص د آن ببآم  تا نحوه

مات  در  الف ت  م ل علّي ببرسي نگبی درآميیی تحصيلي تستي تحصيلي را با واسطهارتسای بهی

 (.6شماره  شکل)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Gonida,Voulala & Kiosseoglou   2. D'Amico & Cardaci  
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 مدل فرضی علّی پژوهش -7شکل شماره 

 
 روش پژوهش

 کنندگان پژوهششرکت

ی م ار  دولتي شهب متوسطهی دورهآموزان پسب و دختب آماری پ وه  شرامل دان   یجامعه

 6به ج ول کبجسي و مورگان توجّهی تزم بااس . حجم نمونه 32-39ي دختب در سرال تحصيل پل

ه ای بنفب لحاظ شررر . ببای کفات  بهتب نمونه و احتباز از اخ  احتمالي، نمونه 936(، تع اد 6329)

و به کم  سررره واح   2ای تصرررادخيمبحلهای چن ببداری خوشرررهروم نمونهنفب بره  399حجم 

کا  در  انتخاب ش . ب تر صورت که از بير م ار ، سه م رسه ببداری م رسه، رشته و نمونه

يیت ، خ -ی نظبی رتاضيهای مورد ت رتس، سه رشتهطور تصرادخي انتخاب ش . سشس از رشته به

علوم تجببي و علوم انسررراني انتخراب و از هب رشرررتره تر  کا  به  ي   بعه مدرررخص و به     

نفب  963ای به حجم خبم مخ وم، نمونه 61 نهات ، پس از حذتها پاسرر  دادن . درنامهپبسرر 

دختب )ميانگير  661( و 63/9، و خطای انحبات استان ارد 62/61پسرب )ميانگير سرني    636شرامل  

شناختي های جمعي دسر  آم . سراتب وت گي  ( به61/9، و خطای انحبات اسرتان ارد  39/61سرني  

 .آم ه اس  6ی تحصيلي در ج ول نمونه به تفکي  جنس و رشته

 تحصيلی يبه تفکيک جنس و رشته ،شناختی نمونههاي جمعيتويژگی -7جدول 

 رشته تحصيلی

 کل دختر پسر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 31/99 662 99/63 55 65/61 12 رياضی و فيزيک

 56/96 626 32/61 15 56/63 51 علوم تجربی

 92/96 631 66/62 11 63/29 69 علوم انسانی

 9/699 963 39/36 661 52/56 636 کل

 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Krejcie & Morgan  2. cluster random sampling   
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 ابزارهاي پژوهش

 در پ وه  حاضب از ابیارهای زتب بهبه گبخته ش  

( مسيا  بهیتسررتي 2962سرروتني و همکاران )-تومينير :ي بهزيسششتی تحصششيلینامهپرسششش

ی ارزم م رسره، خبسرودگي نسرری  به م رسه،   تحصريلي را با الگوگيبی و تجميع ابعاد چهارگانه 

ی نامهمن ی تحصرريلي و درآميیی با کار م رسرره توسررعه دادن . اتر مسيا  ت  پبسرر   ضررات ر

ی عسات  وی گوته که درباره 96دهن ه را با خودسنجي اس  که ميیان مواخس  تا ع م مواخس  پاس 

( رواتي 2962سررروتني و همکاران )-ده . تومينيرال  بار ميؤهسرررتن ، در طيف ليکبت مورد سررر

 ی ارزمنهاطلوب ارزترابي کبدن . اتر محسسان مس ار آلفای کبونیاخ ببای ابعاد چهارگ مسيرا  را م 

من ی تحصيلي و مدارک  در کار م رسه را به تبتيف م رسه، خبسودگي نسی  به م رسه، رضات 

 محاسیه کبدن .  33/9و  36/9، 22/9، 13/9

های ی وت گي( در مطالعه6935)زاده زاده و دهسانيزاده، صیاغيخداب، شهابسليمانيمبادی، 

ی سرررنجي مسيا ، ندررران دادن  ابیار از رواتي و پاتاتي مطلوب ببخوردار اسررر . در مطالعه روان

محسسان مذکور، ضرربتف آلفای کبونیاخ ببای ابعاد ارزم م رسرره، خبسررودگي نسرری  به م رسرره،  

دس  آم . به 25/9، 29/9، 29/9، 66/9تبتيف من ی تحصريلي و درآميیی با کار م رسه به رضرات  

ی آزادی از جمله شرراخص مجذور خي بب درجه نامهپبسرر  تي یأهای رواتي تچنير شرراخصهم

(، شرراخص نيکوتي 39/9) 2(، شرراخص نيکوتي ببازم32/9) 6، شرراخص ببازم تطیيسي(31/6)

ی مجذور (، و خطای رتدررره36/9) 3ی ببازن گي(، شررراخص هنجارشررر ه39/9) 9ببازم انطیا ي

 (.6935)مبادی و همکاران،  مطلوب ارزتابي ش ( 91/9) 5ر تسبتفميانگي

 تي ی ببرسي ش . در اترأای مسيا ، با استفاده از تحليل عامل ت، رواتي سازهدر پ وه  حاضب

 ها از بار عاملي بات ببخوردار بودن  وه( انجام ش ، تمامي مادAMOS)مو  اخیار اتحليل که با نبم

نامه، پس از انجام اصرراحات ان کي، از نتاتج حاکي از آن بود که پبسرر  ای حذت ندرر .ههيچ ماد

( اتر بود که در 6935رواتي  ابل  یولي ببخوردار اس . تنها تفاوت با پ وه  مبادی و همکاران )

ارای دعمل آم ه، بع  ارزم م رسه و خبسودگي نسی  به م رسه به تبتيف تحليل عامل اکتداخي به

چنير جه  همده . های ببازم را ندان ميشاخص 2يص داده شر ن . ج ول  ه تدرخ ماد 69و  6

 دس  آم .به 62/9 ضبتفاستفاده ش  که  آلفای کبونیاخاحباز پاتاتي مسيا  از روم 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. comparative fit index (CFI) 
2. goodness of fit index (GFI)  

3. adjusted goodness of fit index (AGFI)   

4. normed fit index (NFI)  
5 . root mean square error of approximation 

(RMSEA)  



 00  ی باورهای ...گری درآمیزی تحصیلی در رابطهتجربی از بررسی نقش واسطه-ی مدلی علّیارائه      

 نامه بهزيستی تحصيلیييدي پرسشأهاي برازش مربوط به تحليل عامل تشاخص -4جدول 
 2χ df /df2χ GFI AGFI NFI CFI RMSEA الگو

 93/9 32/9 32/9 35/9 36/9 32/6 36 26/62 بهزيستی تحصيلی نامهپرسشعامل کلی 

 
ی ج ت  ( نسخه2995) 6زاژاکووا، لينچ و اسرشنداد : مقياس باورهاي خودکارآمدي تحصشيلی 

ی باورهای خودکارآم ی تحصررريلي را توسرررعه دادن . در اتر مسيا  مفهوم باورهای نامهپبسررر 

تکليف مببوب به محيط تحصريلي )داندگاه/م رسه( بب اسا    22طبتق خودکارآم ی تحصريلي از  

( در چهار بع  69« )کاماً مطمئر»( تا 6« )کراماً نرامطمئر  »ای ليکبت از درجره  69تر  مسيرا    

(. ضررربتف پاتاتي در پ وه  6939شرررود )شرررکبی، طوتبي، غناتي و همکاران، گيبی ميان ازه

دسررر  آم . شرررکبی و به 39/9تا  22/9عراد چهارگانه ، بير  ( ببای اب2995زاژاکووا و همکراران ) 

ی مذکور در بير داندرجوتان، ضبتف پاتاتي  نامهسرنجي پبسر   (، در مطالعه روان6939همکاران )

بسرررتگي منفي و چنير همگیارم کبدن . هم 33/9عامل کلي باورهای خودکارآم ی تحصررريلي را 

ی استب  تحصيلي، رواتي همگبای تحصيلي و نمبه ی کلي باورهای خودکارآم یمعنادار بير نمبه

 (.96/9P< ،33/9-  =r) تي  کبدأابیار را ت

 تي ی ببرسي ش . در اترأای مسيا ، با استفاده از تحليل عامل ت، رواتي سازهدر پ وه  حاضب

 ی حذت ندرر . نتاتج حاکي از آن بوداه( انجام شرر ، هيچ مادAMOS)اخیار اِمو  تحليل که با نبم

که مسيا  باورهای خودکارآم ی تحصرريلي، پس از انجام اصرراحات ان کي، از رواتي  ابل  یولي  

احباز پاتاتي مسيا  چنير جه  همده . های ببازم را ندان ميشاخص 9ببخوردار اس . ج ول 

 دس  آم .به 36/9ضبتف استفاده ش  که  آلفای کبونیاخاز روم 

 ييدي مقياس باورهاي أحليل عامل تهاي برازش مربوط به تشاخص -9جدول

 خودکارآمدي تحصيلی
 2χ df /df2χ GFI AGFI NFI CFI RMSEA الگو

 96/9 36/9 33/9 31/9 33/9 96/2 62 52/99 عامل کلي مسيا  باورهای خودکارآم ی تحصيلي

 
( و 2969و همکاران )تورا خودتحصريلي با الگوگيبی از  مسيا  حبم  :خود تحصيلیحرمت

( طباحي شرر . به اتر 6315خود روزنیبگ )( و بب اسررا  مسيا  حبم 2969يو و همکاران )آنتون

( در رابطه با باخ  م رسرره و پيدرربخ   6315های موجود در مسيا  روزنیبگ )صررورت که گوته

ممتازی در م رسه دارم(.  هایکنم وت گيمر احسا  مي ،کار ببده شر ن . )ببای مثال تحصريلي به 

( 3( تا کاماً مواخق )6ای از کاماً مخالف )درجه 3هرا بب اسرررا  طيف ليکبت  تره گرذاری گو نمبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Zajacova, Lynch & Espenshade 
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و در  26/9( ببابب با  2969گيبد. پراتراتي اتر مسيا  در پ وه  آنتونيو و همکاران )  صرررورت مي

های مذکور، رواتي مسيا  مطلوب شرر . در پ وه  65/9ببابب ( 2969و همکاران )تورا ی مطالعه

 گیارم ش . 

 تي ی ببرسي ش . در اترأای مسيا ، با استفاده از تحليل عامل ت، رواتي سازهر پ وه  حاضبد

ی حذت ندرر . نتاتج حاکي از آن بود اه( انجام شرر ، هيچ مادAMOS)اخیار اِمو  تحليل که با نبم

خود تحصررريلي، پس از انجام اصررراحات ان کي، از رواتي  ابل  یولي ببخوردار که مسيا  حبم 

احباز پاتاتي مسيا  از روم چنير جه  همده . های ببازم را ندان ميشاخص 3 . ج ول اسر 

 دس  آم .به 62/9ضبتف استفاده ش  که  آلفای کبونیاخ

 خود تحصيلیمقياس حرمتييدي أهاي برازش مربوط به تحليل عامل تشاخص -4جدول
 2χ df /df2χ GFI AGFI NFI CFI RMSEA الگو

 91/9 31/9 33/9 39/9 31/9 26/2 63 26/12 خود تحصيلیحرمتعامل کلی مقياس 

 
( 2962آرو و آپادتاتا )-مسيا  درآميیی تحصريلي توسرط سالميا   :مقياس درآميزي تحصشيلی 

و جذب )درتاخ ( مطالف اس   توجّهگذاری، پات اری سه بع  انبژیساخته ش . اتر مسيا  دارای 

( سراخته ش ه اس .  1( تا هب روز )9ای هبگی )درجهگوته و بب اسرا  طيف ليکبت هف    3و در 

( رواتي و پاتاتي مسيا  را جه  کارببد در ميان نوجوانان مطلوب 2962آرو و آپادتاتا )-سرررالميا

 (، مسيا  دارای رواتي و پاتاتي مطلوب بود.6935ی مبادی و همکاران )ارزتابي کبدن . در مطالعه

 تي ی ببرسي ش . در اترأ ، با استفاده از تحليل عامل تای مسيا، رواتي سازهدر پ وه  حاضب

ی حذت ندرر . نتاتج حاکي از آن بود اه( انجام شرر ، هيچ مادAMOS)اخیار اِمو  تحليل که با نبم

که مسيا  درآميیی تحصيلي، پس از انجام اصاحات ان کي، از رواتي  ابل  یولي ببخوردار اس . 

آلفای احباز پاتاتي مسيا  از روم چنير جه  همده . ميهای ببازم را ندان شراخص  5ج ول 

 دس  آم .به 22/9ضبتف استفاده ش  که  کبونیاخ

 مقياس درآميزي تحصيلیييدي أهاي برازش مربوط به تحليل عامل تشاخص -5جدول
 2χ df /df2χ GFI AGFI NFI CFI RMSEA الگو

 99/9 36/9 32/9 35/9 32/9 32/6 63 39/66 ي درآميزي تحصيلینامهعامل کلی پرسش

 
 روش اجرا

ها به نامهصرورت انفبادی بود. پبسر   ها توسرط محسق و به نامهدر اتر پ وه  اجبای پبسر  

د يسه بود  29ها نامهش . زمان اجبای پبس ی توضريحات کاخي و تکسان اجبا مي تبتيف و با ارا ه

 گبدت .بد، با اتر تساضا مواخس  ميکتبی تساضا ميای زمان بي کنن هچه شبک ولي چنان
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 هايافته
رگبسيوني که  هایهای توصيفي متايبهای تحسيق و سشس، نتاتج تحليلدر اتر بخ  ابت ا تاخته

ير، شود. اطاعات توصيفي شامل ميانگی تحسيق صورت گبختن ، ارا ه ميمنظور ببرسري خبضريه  به

آم ه اسررر   1متايبهای پ وه  در ج ول  ی نمبات، چولگي و کدررري گيانحبات معيار ، دامنه

 هاس (.ندانگب نبمال بودن توزتع داده 2و کدي گي 6چولگيهای )شاخص

خودتحصيلی، ميانگين و انحراف معيار باورهاي خودکارآمدي تحصيلی، حرمت -6جدول 

 درآميزي تحصيلی و بهزيستی تحصيلی
 یکشيدگ چولگی ي نمراتدامنه انحراف معيار ميانگين متغير

 -92/9 -23/9 9-229 93/23 99/632 باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

 99/9 -26/9 3-31 15/6 29/99 خودتحصيلیحرمت

 -33/9 -66/9 6-621 39/69 13/92 درآميزي تحصيلی

 22/9 25/9 63-59 96/1 25/91 ارزش مدرسه

 93/9 55/9 69-29 65/66 36/23 فرسودگی نسبت به مدرسه

 95/9 -13/9 3-29 56/3 95/65 یمندي تحصيلرضايت

 66/9 19/9 3-69 39/69 29/92 درآميزي با کار مدرسه

 
ی بسررتگي مبتیههای بع ی، ابت ا ماتبتس همآوری شررباتط علمي تزم ببای تحليلببای خباهم

آورده  2صرفب بير متايبهای مورد مطالعه در اتر پ وه  محاسریه شر  که اتر ضباتف در ج ول    

 ش ه اس .   

 ( =984Nي صفر متغيرهاي پژوهش )بستگی مرتبهماتريس هم -1دول ج

 1 6 5 4 9 4 7 متغير

       6 باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

      6 -59/9** خودتحصيلیحرمت

     6 66/9 ** 25/9** درآميزي تحصيلی

    6 53/9** 66/9** 66/9** ارزش مدرسه

   6 -96/9** -33/9** -91/9** -93/9**  فرسودگی نسبت به مدرسه

  6 -52/9** 55/9** 59/9** 93/9** 92/9**  مندي تحصيلیرضايت

 6 33/9** -33/9** 53/9** 39/9** 66/9** 25/9**  درآميزي با کار مدرسه

 17/1  **P< 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. skewness  2. kurtosis  
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زا ارتیاب وجود دارد که مجوز ای و درونزا، واسطهبير متايبهای ببون 2های ج ول طیق تاخته

 ده .های آماری بع ی از جمله تحليل مسيب را ميببای انجام تحليل تزم

 هاي مربوط به برازندگی الگويافته

های استفاده از تحليل ، مفبوضره (PA) یل از ارزتابي الگوی پيدرنهادی به روم تحليل مسريب   

اسرررتفاده از  ها بامسررريب مورد آزمون  بار گبخ . ب تر منظور در گام اوّل، نبمال بودن توزتع داده

ندان از توزتع چولگي و کدري گي   هایهای تدرخيص ع دی ببرسري شر . نتاتج شراخص    روم

 ی خطي بودن مورد ارزتابي  بار گبخ  کهگام دوّم، مفبوضره  (. در1ها داشر  )ج ول  متسارن داده

نتاتج  ،خطي و معنادار اس . در گام سوم های بير متايبهای مستسل با وابستهنتاتج ندران داد رابطه 

خطي بير متايبهای مسررتسل پ وه  داشرر   ی هم، ندرران از ع م رابطه6خطيی همآزمون رابطه

 و مس ار آن بير صررفب و ت   بار دارد.  اسرر  2ی تولبانسآماره ،6(. سررتون اول ج ول 6)ج ول 

خطي پاتير بير ی همی رابطهدهن هباشررر ، ندررران 6هب چسر ر مسر ار تولبانس نیدتر  بره ع د     

اس . هبچه مس ار عامل تورم  9يبهای مسرتسل اسر . سرتون دوم شاخص عامل تورم وارتانس   متا

ستون  شاخص خطي بير متايبهای مستسل اس .ی هموارتانس کم باش  ندان از ميیان پاتير رابطه

اتير بستگي پگب همتب باشن ، بيانچه اتر مسادتب از صفب بي اس  و هب 3سوم مببوب به مس ار وت ه

چه اس  که هب 5ی شاخص وضعي متايبهای مسرتسل اس . و سبانجام ستون آخب درببدارن ه بير 

خطي بير متايبهای مسررتسل دارد. الیته مو عي که ی همتب باشرر ، ندرران از نیود رابطه مس ار آن کم

خطي بير متايبهای مستسل ی همی احتمال وجود رابطهدهن هباشر ، ندان  65تب از مس ار آن بیرگ

( نيی استسال مداه ات را تأتي  کبد. و 36/6) 1واتسون-گام چهارم، مس ار آزمون دوربير . دراس 

  .ها خا   مسادتب پبت تدخيص داده شهای تحليل مسيب، دادهگام نهاتي آزمون مفبوضه در

 خطی متغيرهاي پژوهشآزمون هم -8جدول 

 ص وضعيتشاخ ارزش ويژه عامل تورم واريانس آماره تولرانس متغيرها

 29/6 26/9 62/6 63/9 باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

 6 62/9 96/6 32/9 خودتحصيلیحرمت

 69/6 61/2 21/6 23/9 درآميزي تحصيلی

 

، اتر روم جه  ارزتابي (PA)های اسرررتفاده از تحليل مسررريب بع  از تأتي  رعات  مفبوضررره

و  SPSSاخیارهای با اسرررتفاده از نبمها کار گبخته شررر . تمامي تحليلالگوی علّي پيدرررنهرادی به 

AMOS    ي از ها، تبکيیانجام و جه  تعيير کفات  ببازن گي الگوی پيدنهادی با داده 26وتباسر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. colinearity  
2. tolerance  

3. variance inflation factor (VIF)  

4. eigenvalue  
5. condition index  

6. durbin-watson  
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تف اسرتان ارد مسيبهای  ضربا ، 3های ببازن گي مورد اسرتفاده  بار گبخ . ابت ا در ج ول  شراخص 

توان ببخي از روابط آم ه، ميدس بهداری ح معنابه سطو توجّهتسيم الگو آورده شر ه اسر . با   مسر 

ی باورهای خودکارآم ی تحصيلي با دتگب رابطهعیارتمستسيم الگوی پ وه  را معنادار دانس . به

خود تحصريلي با خبسررودگي نسی  به  درآميیی تحصريلي و خبسرودگي نسری  به م رسره، حبم     

خبسررودگي نسرری  به  من ی تحصرريلي، و درآميیی تحصرريلي با ارزم م رسرره،م رسرره و رضررات 

 من ی تحصيلي و درآميیی با کار م رسه، مستسيم و معنادار محاسیه ش . م رسه، رضات 

 داري مسيرهاي مستقيم الگواضرايب و سطح معن -3جدول 
 β SE T P مسيرهاي مستقيم                  

 992/9 93/9 96/9 26/9 درآميزي تحصيلی به باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

 62/9 62/9 995/9 96/9 ارزش مدرسه به ورهاي خودکارآمدي تحصيلیبا

 999/9 -61/1 25/9 -62/9 فرسودگی نسبت به مدرسه به باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

 69/9 15/6 999/9 69/9 مندي تحصيلیرضايت به باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

 31/9 95/9 992/9 96/9 درآميزي با کار مدرسه به باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

 92/9 69/9 96/9 92/9 درآميزي تحصيلی به خود تحصيلیحرمت

 26/9 25/6 992/9 96/9 ارزش مدرسه به خود تحصيلیحرمت

 999/9 29/9 962/9 -22/9 فرسودگی نسبت به مدرسه به خود تحصيلیحرمت

 999/9 12/9 993/9 22/9 مندي تحصيلیرضايت به خود تحصيلیحرمت

 16/9 36/9 992/9 93/9 درآميزي با کار مدرسه به خود تحصيلیحرمت

 999/9 22/3 923/9 52/9 ارزش مدرسه به درآميزي تحصيلی

 999/9 92/6 932/9 -32/9 فرسودگی نسبت به مدرسه به درآميزي تحصيلی

 999/9 36/6 969/9 33/9 مندي تحصيلیرضايت به درآميزي تحصيلی

 999/9 23/2 996/9 39/9 زي با کار مدرسهدرآمي به درآميزي تحصيلی

 
چنير ، م ل نهاتي پ وه  همباه با ضررباتف اسررتان ارد رسررم گبدت ه اسرر . هم  2 شررکلدر 

ی نهاتي نيی آورده ش ه اس . تزم به ذکب اس  ی مياني و وابستهضرباتف خطای متايبهای وابسته 

 ش ه اس .   چير ندان دادهدار با نسطهدر م ل نهاتي مسيبهای غيبمعنا
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 گري درآميزي تحصيلی در بررسی نقش واسطهي نهايی مدل علّی برازش شده -4 شکل

 خود تحصيلی با بهزيستی تحصيلیي باورهاي خودکارآمدي تحصيلی و حرمترابطه
 

(، dfی آزادی )(، شرراخص درجه2χمجذور خي )های ببای ببرسرري ببازم م ل از شرراخص 

(، شاخص نيکوتي CFI، شاخص ببازم تطیيسي )(df2χ/ادی )ی آزشراخص مجذور خي بب درجه 

 ی ببازن گيشررراخص هنجارشررر ه(، AGFI(، شررراخص نيکوتي ببازم انطیا ي )GFIببازم )

(NFIو خطای رتدرره ،)( ی مجذور ميانگير تسبتفRMSEA )به مسادتب  توجّهاسررتفاده شرر  که با

ن . جه  کسف ببازن گي بهتب، باشها در سطح مناسف مي، ببخي از شراخص 69من رج در ج ول 

های پيدرنهادی ببازن گي، با دو اصرراح تعني با اتصرال خطای ارزم م رسرره به   بب اسرا  سررنجه 

ن ی ممن ی تحصيلي و اتصال خطای خبسودگي نسی  به م رسه به خطای رضات خطای رضرات  

 هایاخصبباتر اسررا ، در الگوی نهاتي، شرر های ببازم بهیود تاخ .تحصرريلي، مسادتب شرراخص

 شررراخص نيکوتي ببازم انطیا ي،مجذور کای، نسررری  خي دو به درجه آزادی، نيکوتي ببازم، 

و مجذور ميانگير مببعات خطای تسبتف به تبتيف مسادتب  ببازم تطیيسيی ببازن گي، هنجارشررر ه

 بودن . 91/9 و 6، 6، 33/9، 33/9، 93/2، 93/6

 هاي برازندگیها بر اساس شاخصدهبرازش الگوي پيشنهادي و نهايی با دا -71جدول 
 شاخص برازندگی           

 الگو
2X df /df2X GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

 29/9 31/9 31/9 13/9 39/9 21/66 1 56/12 الگوی پيدنهادی

 91/9 6 6 33/9 33/9 93/2 3 93/6 الگوی نهاتي
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 6سرررتگاه ماکبو پبتچبز و هيیاسرررتبار در دای از روم بوتداری روابط واسرررطهببای تعيير معنا

گبختر صررفب در اتر حاکي از  بار ن 66های اطمينان ج ول خاصررله( اسررتفاده شرر ه اسرر .  2996)

 باش .داری تمامي مسيبهای غيبمستسيم م ل حاضب ميها و معناخاصله

 هاي غيرمستقيمنتايج بوت استراپ براي مسير -77جدول 

هاداده متغير ردخطاي استاندا سوگيري بوت   

درصد 35سطح اطمينان   

 حد باال حد پايين

باورهاي 

خودکارآمدي 

 تحصيلی

 از طريق
درآميزي 

 تحصيلی

9666/9 ارزش مدرسه به  9669/9  9996/9-  9922/9  9919/9  9622/9  

-9616/9 فرسودگی نسبت به مدرسه به  9615/9-  9993/9-  9939/9  9233/9-  9966/9-  

مندي تحصيلیرضايت به  5999/9  9959/9  9996/9  9963/9  9922/9  9966/9  

9361/9 درآميزي با کار مدرسه به  9361/9  9999/9  9626/9  9232/9  9226/9  

خود حرمت

 تحصيلی
 از طريق

درآميزي 

 تحصيلی

9691/9 ارزش مدرسه به  9691/9  9999/9  9995/9  9626/9  9995/9  

-9656/9 فرسودگی نسبت به مدرسه به  9659/9-  9995/9  9959/9  9922/9-  9261/9-  

مندي تحصيلیرضايت به  9956/9  9952/9  9996/9  9966/9  9961/9  9962/9  

9316/9 درآميزي با کار مدرسه به  9323/9  9991/9  9619/9  9262/9  9626/9  

 
 گيريبحث و نتيجه

 باورهایآموزان بب اسررا  بيني بهیتسررتي تحصرريلي دان  ه ت پ وه  حاضررب، امکان پي 

 گبی درآميیی تحصيلي درواسطه به نس  توجّه با خود تحصيليودکارآم ی تحصريلي و حبم  خ

باورهای خودکارآم ی تحصيلي و ها ندران داد  گونه که تاختهروابط بير متايبهای مذکور بود. همان

صورت غيبمستسيم و از طبتق درآميیی تحصيلي هم به شکل مستسيم و هم به خود تحصيليحبم 

وانسته اس  دتگب متايب درآميیی تحصيلي تعیارتباشن . بهبيني بهیتسرتي تحصيلي مي پي   ادر به

س  با بهیتستي تحصيلي ن خود تحصريلي باورهای خودکارآم ی تحصريلي و حبم  بير متايبهای 

 اتفا نمات . ميانجي

مي سرريست-کم  گبخ . م ل خود 2سريسرتمي  -توان از الگوی خودی مذکور ميدر تیيير تاخته

، « 3خود»، « 9برراخرر »گب نوعي تحول انگيیشررري پوتررای خبض شررر ه بير تجررارب اخباد از  بيرران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Preacher & Hayes   

2. self-system model  

3. context  

4. self  
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؛ اسکينب، کين رمر، 2996، 9اس  )اسکينب، خورر، مارچان  و کين رمر« 2پيام ها»و « 6درآميیی/تفبد»

از طبتق تعامل با وظاتف تحصررريلي و عوامل خبدی/ « خود»(. در اتر م ل 2993، 3کونل و ولیورن

تاب . گيبی ه ت توسرررعه ميخ  م رسررره مثل خودکارآم ی، خودپن اره، ارزم تکليف و جه با

خود( به )مثل خودکارآم ی، خودپن اره تا حبم « خود»ی درآميیی، اتر عسات  طیق مر ل چن گانه 

توان گف  رش  و (. بب اتر اسا  مي2993، 5انجام  )خبدرت ، بلومنفل  و پارتسدرآميیی خعال مي

ی اصلي شخصي  اس ، ضبتف درآميیی ها هستهخبوت ی-که مطابق نظب نو« خود»ی انواع توسعه

ده  و همير درآميیی خعال در موخسي  تحصررريلي را در خباگيبان به طبز چدرررمگيبی اخیات  مي

؛ 6332، 1کن  )خير و راکهای مورد نياز نس  حياتي اتفا ميها و مهارتتحصريلي و کسف دانستني 

خود الف و ب(. اخباد خودکارآم  و دارای حبم  2962؛ وانگ و اتکلی، 2969، 2ومفوانگ و هولک

ای ببخوردارن  و همير وت گي به موخسي  و پيدرربخ  آنان و در نهات  بات، از خودهای رشرر تاخته

 انجام .ی تحصيلي ميشان در حيطهارتسای بهیتستي

خود تحصيلي مطمئر، به شخص م چنير ببخورداری از خودکارآم ی تحصريلي بات و حب هم

ده  که به موخسي  و شباتط ی اعمالي را ميجسرارت و صاحي  طباحي، اجبا و درآميیی خعاتنه 

مهم  شببعنوان شود. در وا ع، درآميیی تحصيلي بهی تحصريلي منتج مي محور در حوزهبهیتسرتي 

؛ وانگ و 6332راک، (، ببای موخسي  تحصررريلي ضررربوری اسررر  )خير و 2996تادگيبی )زتنگب، 

دارن  درآميیی نه تنها انگيیم ( بيران مي 2993، 2996(. اسرررکينب و همکراران ) 2969هولکومرف،  

بيني  صررورت مسررتسيم پيها/ پيام های تحصرريلي را نيی بهکن ، بلکه خعالي تحصرريلي را حفظ مي

های تحصررريلي چنير معتس ن  بير درآميیی تحصررريلي و موخسي ( هم2993کن . اتر محسسان )مي

آموزان با تکاليف تادگيبی، موجف موخسي  آنان ی دوسروته اسرر ؛ تعني درآميیی خعال دان  رابطه

های حاصل از اتر پيام های مثی ، موجف ها و تسوت شود و شيبتني همير موخسي در م رسه مي

يل با تن  تحصآتوان گف  خباگيباني که در خبشود. لذا ميميمج د آنان با مسرا ل م رسره   درگيبی 

ف را در انجام وظات توجّهن  و سطوح باتتي از انبژی و آميیتکاليف رشر ی تحصيلي خعاتنه درمي 

های تحصرريل ببدبار هسررتن ، به نتاتج مطلوب  دهن  و در روتاروتي با چال تحصرريلي ندرران مي 

آموزان/ ونه دان گ(. اتر2962آرو و آپادتاتا،  -ياتابن  )سالمتحصريلي از جمله بهیتستي دس  مي 

ان  و دتاقم تحصيلي بامعناتي دارن ، به تحصيلکنن ، زن گي داندرجوتان خود را و ف تحصيل مي 

(. چنير 2962آرو و آپادتاتا،  -ها خدنودن  )سالميااز تما  با تکاليف تحصيلي و پيدبخ  در آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. engagement/disaffection 

2. outcomes  
3. Skinner, Furrer, Marchand, & Kinderman  

4. Kindermann, Connell, &Wellborn  

5. Fredricks, Blumenfeld & Paris  

6. Finn & Rock  
7. Wang & Holcombe   
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های تزم ببای موخسي  رتهای م رسه، دان  و مهاآموزاني با تما  مستمب و خعال با آموزمدان 

 2962شون  )وانگ و اتکلی، کنن  و به رضرات  تحصيلي روزاخیون نا ل مي تحصريلي را کسرف مي  

 الف، ب(.

آموزان در امب تحصيل ی دان گب اهمي  درآميیی و مدارک  خعاتنهنتاتج پ وه  حاضب بيان

در پب  توان پ وه  ميد. نتاتج اتر  بار بگيب توجّهاز منظب نظبی و کارببدی مورد توان  اس  و مي

ی کار آت . اتر پ وه  حاوی بهیتستي تحصيلي وجود دارد، بهای که در زمينهتئورتکيکبدن خاء 

باشرر . مان ميها و معلّنوادهگذاران، نهادهای تببيتي، خاببای سررياسرر   یاطاعات و معارت مفي 

د خوزاني با منابع خودکارآم ی و سطح حبم آموچه ما دان کن  که هباتج اتر پ وه  بيان مينت

ان را شبات تببي  کنيم، باورهای آنان میني بب توانسرتر را تسوت  کنيم و شخصي ، عسات  و ساتق 

جو را پبورم خواهيم داد که بب تکبتم نمراتيم، خباگيباني خودکار، خودگبدان، خعال و مدرررارک  

ي  تحصرريلي توانا هسررتن  و با همير تواناتي  حفاظ ، نظارت و چگونگي پي ا کبدن مسرريب موخس

چنير اتر باور در آنان شررکل زن گي خود را م تبت  و در امب تحصرريل بهیتسررته خواهن  بود. هم

گیتني و درآميیی خعال با های زتسررتي سرربنوشرر  نيسرر ، بلکه ه تخواه  گبخ  که مح ودت 

 های پ وه  گي اسررر . تاختهتبتر رکر زن  مهموظيفه و تکليف تا حصرررول به ه ت و موخسيّ

ي، آموزان دبيبستاناجبای پ وه  در ميان دان  های آن تفسيب شود.حاضب بات  در باخ  مح ودت 

های انجام اسررتفاده صرربت از ابیارهای خودگیارشرري به جای مطالعه رختار وا عي و کمیود پ وه 

خودتحصيلي از شر ه تا ح ا ل گیارم شر ه به خصرو  در مورد بهیتسرتي تحصريلي و حبم      

، پ وه  درمجموعسازد. دهي آن را نيازمن  احتياب وت ه ميهاسر  که تعيمم جمله اتر مح ودت 

«  هدهنبسط»و « مکمل»آموزان، ی بهیتستي تحصيلي در دان حاضب در  لمبو مطالعات ان ک سازه

ثبگذار آتن  امل پي تب عوای بي های آتن ه به مطالعهشود در پ وه گبدد و پيدرنهاد مي تلسي مي

های آموزشرري جامعه پبداخته آموزان و دتگب گبوهبب آن و نيی پيام های اتر سررازه در زن گي دان 

سازی های م لتب بهیتستي تحصيلي، استفاده از رومتب و د يقچنير جه  ببرسي جامعشرود. هم 

 شود.  ای و آزماتدي توصيه ميمساتسه -ساختاری، علّي
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 ابعمن
 الف. فارسی

اکیب رهنما و   تبجمه. به اشرر  رواني در م ار (. 6966) .بای، گبیاتکينسررون، ماری و هورون

 (.2992ندب آتي  )تارت  انتدار به زبان اصلي،  ،محم رضا خبت ی

تهبان، انتدارات . نفس در کودکان و نوجوانانهای اخیات  عیتروم(. 6921) .بيابانگبد، اسماعيل

 لياء و مببيان.انجمر او

(. سبزن گي تحصيلي و ادراک از الگوی 6936) .چاری، مسعودزاده، محم حسرير و حسرين  دهساني

، 2، 3ی مطالعات آموزم و تادگيبی، مجله .ای خودکارآم یارتیراطي خانواده؛ نس  واسرررطه 

32-26. 

 .عليخدرراب، عیاسمبادی، مبتیرري و سررليماني ،چاری، مسرعود ، حسرين زاده، محم حسرير دهساني

(. سرربزن گي تحصرريلي و ادراک از الگوهای ارتیاطات خانواده و سرراختار کا ؛ نس   6939)

 .6-99، 92، 69 شناسي تببيتي،ی روانخصلنامهای ابعاد خودکارآم ی. واسطه

 .کاکابباتي،کيوان و خوتدون ، خ تجه ،نيا، عليتسواتي ،غناتي، زتیا ،طوتبي، سرررعي  ،شرررکبی، امي 

ی مطالعات مجله .ی باورهای خودکارآم ی تحصرريلينامهسررنجي پبسرر عه روان(. مطال6939)
 .35-16، 2 ،9آموزم و تادگيبی، 

 .شررناخ نفس با بهیتسررتي روانبسررتگي و عیتهای دلی سرری رابطه(. 6936) .مبادی، مبتیرري
 شناسي و علوم تببيتي، داندگاه شيباز.ی روانداندک ه ،ارش ی کارشناسينامهپاتان

شناختي های اجتماعي با بهیتسرتي روان حمات  ی(. رابطه6933) .مبادی، مبتیري و چباغي، اعظم 

ي شناسی روانخصلنامه .شناختيخود و نيازهای اساسي روانای حبم و اخسبدگي  نس  واسطه

 .232-962، 39، 66، شناسان اتبانيتحولي  روان
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Introduction 
For continuous years, academic and emotional functions were separate. This problem 

and cognitive - social changes occur in Adolescents (Spear, 2000) have been often associated 

with negative outcomes such as decreased academic value and interest, decreased mastery 

goals, increased stress, and lower academic achievement (Anderman & Anderman, 1999; 

Isakson & Jarvis, 1999; Roeser, Eccles, & Freedman-Doan, 1999; Rudolph, Lambert, Clark, 

& Kurlakowsky, 2001; Wigfield, Eccles, Schiefele, Roeser, & Davis-Kean, 2006). Thus, 

researchers interested in education have paid attention to the association of academic and 

emotional functions. According to Eccles and Roeser (2009) well-being is defined in relation 

to the school context and academic well-being includes four dimensions of  School Value (is 

defined as the perceived meaningfulness of schooling in general), School burnout (is defined 

as consistency to school demands, cynical and detached attitude toward one's school, and 

feelings of inadequacy as a student (Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, &Nurmi, 2009), 

Satisfaction with educational choice (is defined as the student's satisfaction with his choice 

of education for attaining personal goals ), Schoolwork engagement (is defined as a positive, 

fulfilling, study-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and 

absorption (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012). For creating and increasing academic well-

being, attention to students and their personal agency is necessary. According to Bandura 

(2001), the personal agency is self-efficacy beliefs that in academic dimension nominate 

academic self-efficacy beliefs. Different research evidence has reported a positive relation 

between academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem with academic well-being 

and success. According to Bandura (2001), Lazarus (1991) and Adler (1930), students with 

academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem are active in school and more 

engaged with academic affairs. Consequently, the aim of the present study was to determine 

the possible relationship between academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem 

with academic well-being and to test the mediating role of academic engagement in this 

regard. 

 

Research questions 
The present study aimed at investigating the academic engagement mediatory role in the 

relation with academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem and academic well-

being. Therefore, the present study attempted to answer the following questions: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- Is it possible to predict students' academic well-being based on academic self-

efficacy beliefs and academic self-esteem?  

- Is it possible to predict students' academic engagement according to academic self-

efficacy beliefs and academic self-esteem? 

- Can academic engagement have the mediatory role for academic self-efficacy 

beliefs and academic self-esteem as endogenous variables and academic well-being as an 

exogenous variable? 

 

Method 
The study's design was a correlational. Academic self-efficacy beliefs and academic self-

esteem as endogenous variables, academic engagement as a mediatory variable, and 

academic well-being as the final exogenous variable were considered for the enquiry. In this 

research, 384 students (186 females and 198 males) of a high school located in Poldokhtar 

county were chosen by multi-stage random cluster sampling method. In gathering data, The 

Persian versions of academic self-efficacy beliefs (ASEB, Zajacova, Lynch & Espenshade, 

2005), academic self-esteem scale (ASES, Rosenberg, 1965), academic engagement scale 

(Salmela-Aro & Upadyaya, 2012) and academic well-being scale (AWBS, Heta, Katariina & 

Markku, 2012) have been used. All the research instruments enjoyed appropriate validity 

and reliability indices.  

 

Results 
Path analysis showed that the academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem 

predict academic engagement and academic well-being. Variable of academic engagement 

can play a mediatory role among academic self-efficacy beliefs, academic self-esteem and 

academic well-being.    

 

Discussion 
In general, the findings of the study revealed the direct and the indirect effects of 

academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem on the academic well-being. Not only 

has the academic engagement a direct effect on the academic well-being, it also acts as a 

mediatory variable between academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem and 

academic well-being. Effective academic self-efficacy beliefs and academic self-esteem leads 

to creation and increase of academic engagement and with this increase, academic well-

being increases. About significance and influence of self-regulation beliefs, Bandura (2001) 

maintains that none of the individual’s cognitive beliefs are constructive as efficacy in 

managing individual's compatibility performance in dealing with difficulties and stressful 

conditions. Students with high self-esteem in their performance appear more energetic and 

confident. Such a belief in confronting environmental stressful stimuli is accompanied by 

compatible performances of well-being. Finally, these findings emphasize the role of 

students' abilities, beliefs and attitudes in successful deal with impediments and academic 

challenges. 
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Academic well-being 
 




