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مقدمه
ببای سرراليان متوالي کارکبدهای هيجاني و تحصرريلي 6آموزم کاسرري دو مسولهی ج ا از هم
تلسي ميشررر و حتي اعتسراد بب اتر بود که هيجانها در خبآتن تحصررريل ،نس

مختلکنن ه دارن

(اتکينسرون و هورنبای .)6966 ،2بب اتر اسرا  ،تحوتت آموزشيای هم که در نظامهای آموزشي
پيرتیی ميشر  ،اغلف ت جانیه و تنها در حوزهی تحصيلي صبت رخ ميداد .اتر روتهی معيوب
در کنرار تاييبات شرررنراختي -اجتماعي سررربتعي که در زن گي دان آموزان نوجوان روی ميداد
(اسرررشيب ،)2999 ،9بب کارکبدهای تحصررريلي آنان تأثيب نامطلوب ميگذاشررر
تحصريلي ،کن ی پيدربخ

تحصيلي و اخیات

و با کاه

عا هی

استب ها همباه ميش (آن رمر و آن رمر6333 ،3؛

اتساکسون و جاروتس6333 ،5؛ رودولف ،تمیبت ،کارک و کارتکووسي2996 ،1؛ وتگفيل  ،اتکلی،
اسچيفل ،روزِر و داوتسکير.)2991 ،2
محسسان مختلف ضرمر انتساد از روتکبد جاری نظامهای آموزشي ،پيون کارکبدهای هيجاني و
تحصررريلي آموزم را مر نظب بار دادنر  .مثاً اتکلی و ميگلي )6363( 6و اتکلی و روزر ()2993
معتس ن چنانچه در ببنامهرتیی آموزشي ،به شکل همزمان به کارکبدهای تحصيلي و عاطفي توجّه
داشرته باشريم ،به بهسازی رابطهی خباگيب -م رسه کم
تعادل حبک

کن  ،ضررمر کم

شاتاني کبدهاتم .رابطهای که اگب بب محور

به سررازگاری تحصرريلي 3دان آموزان ،باع

دلبسررتگي آنان به

م رسرره و خیررای آموزشرري ميشررود (اتکلی و روزر2993 ،؛ تومينير-سرروتني ،سرراتميا-آرو و
نيميوتبتا.)2962 ،69
بنابباتر وجود مطالعات و مفاهيم نوتني که کارکبدهای تحصريلي و هيجاني را بهصورت مبتیط
با هم و در پيون با تک تگب معبخي کن  ،ضربوری اس  .مفاهيم پ وهدي موجود مثل عیتنفس،66
ندانگان اخسبدگي 62تا بهیتستي روانشناختي 69انعکا دهن هی بهیتستي کليان و از شاخصهای
بهیتسرتي مبتیط با باخ
 .)2962بب اتر اسرا

م رسره و تحصيل چيیی بهدس

نميدهن (تومينير-سوتني و همکاران،

مفهوم «بهیتسرتي تحصيلي »63با ه ت پيون کارکبدهای هيجاني و تحصيلي

و همچنير بهسرررازی رابطهی خباگيب -م رسررره توسرررعه تاخ  .اتر مفهوم ببای اولير بار توسرررط
تومينير-سررروتني و همکراران مطبح گبدتر  .اتر محسسان اظهار داشرررتن با توجّه به نس
م رسره در زن گي نوجوانان و اهمي

پيدبخ

مبکیی

تحصيلي در کارکبدهای اجتماعي -هيجاني 65آنان،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

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, & DavisKean
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بهیتسرتي اتر گبوه سرني در ارتیاب با باخ

م رسه و شباتط آموزشي ابل توصيف اس

(اتکلی و

روزر)2993 ،
بب اتر اسررا  ،تومينير-سرروتني و همکاران ( ،)2962بهیتسررتي دان آموزان را در چهار بع
مبتیط با م رسره تعبتف کبدن  .بع اول ارزم م رسه 6اس  .ارزم م رسه بهعنوان ميیان ارج و
و همچنير ه ت و معناتي که وی در م رسرره

اسررتي که دان آموز ببای م رسرره ا ل اسرر

جسررتجو ميکن  ،تعبتف ميشررود .در نظبی مدررابه نيميوتبتا ( ،)2993ارزم م رسرره را عیارت از
ميیان عا هی خباگيب به مطالعهی درو

و اشتياق در رختر به م رسه ميدان .

بع دوم که بهعنوان خسررتگي از پاسرر گوتي نسرری
گسرلي ه نسری

به م رسره و احسرا

به انتظارات م رسرره ،نگبم ب بينانه و

بيکفاتتي از آموختر تعبتف ميگبدد ،خبسودگي نسی

به

م رسرره 2نامي ه ميشررود (سررالما -آرو،کييورو ،لسررکينير و نورمي .)2993 ،9در اتر بع ب بيني و
خسررتگي هيجاني3پي بينيکنن ههای اوليه ع م کفات

تحصرريلي هسررتن (پارکب 5و سررالميا -آرو،

.)2966
در بع دتگب عامل رضرات من ی تحصيلي 1بهعنوان سومير عامل مطبح در بهیتستي تحصيلي
در نظب گبخته شر ه اس

که به احسا

رضات

شخصي از انتخاب مسيب و گیتنهی تحصيلي ببای

دسرتيابي به اه ات شرخصري اشراره ميکن (تومينير-سوتني و همکاران .)2962 ،در سطح چهارم
درآميیی با کار م رسره 2تا تمبکی مثی

و متمبکی ذهر (در انجام تمامي امور م رسه و نه خسط امب

تحصريل) بار دارد .مدخصههای اتر عامل را ميتوان انبژیگذاری ،استمبار و جذب مدارک  ،و
درتاخ

نتيجه دانس

(سالميا -آرو و آپادتاتا.)2962 ،6

درمجموع بهیتسرتي تحصريلي بيانگب نس
(تومينير-سرروتني و همکاران )2962 ،و بب نس

عوامل بهیتسرتهساز در رابطه با باخ

م رسه اس

خعال دان آموز و توان های وی در اتجاد محيط

سررربزن ه و مطلوب تحصررريلي تأکي وت ه دارد (مييبا و داسرررتير2969 ،3؛ ووگال ،ميونگ-جير و
ميمي .)2963 ،69ازاتررو در اتجاد و ارتسای بهیتستي تحصيلي ،توجّه به نس
عراملي

خبدی 66وی اهمي

دارد .ازنظب بن ورا ،62عاملي

دان آموز و عاملي

خبدی شرررامل طباحي آگاهانه و اجبای

عمر ی اعمال از سررروی خبد بهمنظور تأثيبگذاری بب روت ادهای آتن ه اسررر  .بن ورا ( )2992در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. schoolwork engagement
8. Upadyaya
9. Meera & Dustin
10. Woogul, Myung-Jin & Mimi
11. personal agency
12. Bandura

1. school value
2. school burnout
3. Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi
4. emotional exhaustion and cynicism
5. Parker
6. satisfaction with educational choice
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نظبتهی اصراح ش هی خود ،عاملي
باورهای خودکارآم ی 6را اسا

خبدی را دارای چن جنیه ی اصلي اعام کبد که از بير آنها

عاملي

خبدی تدخيص داد.

مفهوم باورهای خودکارآم ی توسط آلیبت بن ورا در الف نظبتهی شناختي -اجتماعي 2مطبح
گبدت  .خودکارآم ی به باورهای شخص درباره ظبخي های خود ببای تادگبختر تا انجام خعالي ها
در سررطوح معير اشرراره دارد (بن ورا .)6332 ،در نظبتهی بن ورا ( )6361اتر خبض وجود دارد که
باورهای خودکارآم ی ،در گیتن

اموری که اخباد دنیال ميکنن  ،ميیان تاشي که ببای پيگيبی آن

امور ندررران ميدهن و درجهی مساوم
 .)2991در اهمير

اخباد در مواجهه با موانع احتمالي ،مهم ميباشررر (گبی،9

مفهوم خودکرارآمر ی همير بس کره بهطور وسررريعي ،در حوزههای مطالعاتي

مختلف استفاده ش ه اس

(پبی ،دوتر ،داخي و ونسي.)2992 ،3

خودکارآم ی سرازهای چن بع ی و دارای وت گي مختص به خبهنگ 5اس
تعني درجرهی براتتي از خودکرارآمر ی در حوزهای خرا

(زتمبمر)2999 ،1؛

منجب به خودکارآم ی بات در حوزهی

دتگب نميشرررود .بنابباتر ،خودکارآم ی در حوزههای مختلفي مانن تحصررريلي ،شرررالي تا روابط
خانوادگي ميتوان وجود داشرررته باشر ر و بب رختار اخباد در آن حوزهها اثب بگذارد (بن ورا،6339 ،
 .)6332مثاً در حوزهی تحصرريلي ،دان آموزان اطمينان به خود را به شرريوههای مختلفي پبورم
ميدهنر و آنهراتي که به مهارتهاتدررران اطمينان بي تبی دارن  ،بي تب خود را در خعالي های
تحصررريلي درگيب ميکنن (م کوچ .)2992 ،2بن ورا ( )6339به باورهای خودکارآم اخباد اهمي
وت های ميده و معتس اسررر
موخسي های تحصرريلي نس

اتر باورها بي

از تواناتي ،دان

و موخسي

یلي در دسرررتيابي به

دارن  .ببای مثال ،نتاتج ببخي از مطالعات ندرران دادهان که در زمينهی

تحصررريلي ،بير  66ترا  63درصررر تاييبپذتبی نمبات پيدررربخ

تحصررريلي ،از طبتق باورهای

خودکارآم ی تحصيلي 6تیيير ميشود (کان و ناتا.)2996 ،3
براورهرای خودکرارآم ی تحصررريلي بيانگب اطمينان خبد به تواناتي خود در انجام موخسي آميی
تکاليف تحصريلي ،در ت
شرررانر
رضات بخ

سطح مدخص ،ميباش (شان 6336 ،69؛ بانگ و اسکالوت .)2999 ،66

( )6336نيی خودکرارآم ی تحصررريلي را منعکسکنن هی اعتساد راسررر خبد ببای انجام
وظاتف تحصيلي ميدان .

شررواه پ وهدرري ندرران دادهان که باورهای خودکارآم ی ،تام و مساوم
مواجهه با مطالیات زن گي تحصيلي اخیات

خباگيبان را ببای

ميده (باتب -وتنستون و خواد2996 ،62؛ لن  ،بباون،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. McCoach
8. academic self-efficacy beliefs
9. Kahn & Nauta
10. Schunk
11. Bong & Skaalvik
12. Byars-Winston & Fouad

1. self-efficacy beliefs
2. social-cognitive theory
3. Gore
4. Perry, Dewin, Duffy & Vance
5. culture specific
6. Zimmerman
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ببتنب ،چشبا ،دتوتس ،ترالبنر و اسرررتکراران .)2996 ،6همچنير نتراتج مطرالعات لوزو و م
( )2996بب نس

وارتب2

مهم براورهرای خودکرارآمر ی در غلیره بب چال های تحصررريلي تأکي ميکنن .

درمجموع پ وه های مختلف ندرران دادهان که باورهای خودکارآم ی تحصرريلي با نمبات باتی
دان آموزان در مر رسررره (کراپبارا ،وتکچوتر ،دلبراو ،وتکچوتر ،باربارنلي و همکاران،)2996 ،9
عملکبد مناسررف در داندررگاه (رابينی ،توور ،دتوتس ،تنگلي و کارلسررتبوم2993 ،3؛ گبی،)2991 ،
گیتن

آرمانهای تحصريلي (بن ورا ،باربارنلي ،کاپبارا و پاستورلي ،)2996 ،5خودتنظيمي تحصيلي

(زتمبمر و شررران 2993 ،؛ کاپبرار ،وتکچوتر ،السررران ری ،گببينو 1و باربارنلي2966 ،؛ ووگال و
همکاران  ،)2963 ،ارتسای انگيیم دروني (بن ورا6332 ،؛ سکالوت  )6332 ،و سبزن گي تحصيلي
(دهسانيزاده و حسررينچاری6936 ،؛ دهسانيزاده ،حسررينچاری ،مبادی ،سررليمانيخدرراب)6939 ،
رابطهی معنادار دارد.
از دتگب زمينههای «خود» که بب عملکبد تحصيلي اثب ميگذارد ،حبم خود 2اس
مفاهيم خودواکن سرازی 6و خودانعکاسري 3که از دتگب جنیههای اصرلي عاملي

که در شمول

خبدی به حساب

ميآتنر  ،بار ميگيبد (بنر ورا .)2996 ،حبم خود بازخورد مطلوب تا نامطلوب نسررری
اسررر
وهو

به خود

(روزنیبگ .)6315 ،69در اتر ميران ،ببخي از محسسان از جمله باوميسرررب ،کمشل ،کبوجب و
66

( )2999معتس ن که حبم خود کلي رابطهی معناداری با پيدررربخ

ممکر اسر

پيدربخ

تحصررريلي ن ارد و

تحصيلي با بع خاصي از حبم خود بي تب در ارتیاب باش (موني ،باکب و

جفبتس6335 ،62؛ تری ،ترامیور ،تبدال و داونس6335 ،69؛ براميسرررتب و همکاران2999 ،؛ والنتير،
دوبيو

و کوپب2993 ،63؛ تورا و همکراران .)2969 ،در وا ع بهجای اصرررطاح کلي حبم خود،

حبم خود تحصرريلي 65پي بير موثبتب و مطمئرتبی ببای عملکبد و پيدرربخ

تحصرريلي اسرر

(والنتير و همکاران2993 ،؛ پالمان و آلي  .)2996 ،61پ وه های متع د هم ندان دادن اثبگذاری
باورهای خودکارآم ی تحصرريلي بب عملکبد تحصرريلي زماني ابل توجّه اسرر

که خبد همزمان از

حبم خود تحصرريلي هم ببخوردار باش ر (تن ،تن و کاتشبانو2993 ،62؛ تورا ،گات و ،مارتا ،پاوت،
آنتونيو و گيان .)2969 ،66حبم خود تحصررريلي بيانگب تام دان آموز تا داندرررجو جه

ممتاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

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
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بودن در م رسرره تا داندررگاه بهمنظور حفظ تصرروتبی مثی

از خودم اسرر

 .)2969حبم خود تحصررريلي ،با ارزشررريابي خبد از خودم بهعنوان ت

(تورا و همکاران،

دان آموز تا داندرررجو

سبوکار دارد؛ به اتر معني که خبد خود را از لحاظ تحصيلي ارزتابي ميکن  .اگب خود را با معيارهای
مطلوب تحصريلي (خوت ) منطیق ب ان و اسرتان ارهای پيدربخ
دارای حبمر خود تحصررريلي مثی
حس ارزشررمن ی و احسررا
بلن هم

بودن ،اخیات

تحصيلي خود را ببآورده سازد،

خواه بود (بيابانگبد .)6921 ،درمجموع حبم خود با السای

توانمن ی در خبد ،موجف تاييبات مثیتي همچنون اعتمادبهنفس بات،

انگيیم تحصريلي ،پيدربخ

تحصريلي ،و ارتسای بهیتسرتي روانشناختي

ميشررود (مبادی6936 ،؛ مبادی و حسررينچاری ،سررليمانيخدرراب و دهسانيزاده6939 ،؛ مبادی و
چباغي6933 ،؛ آنتونيو ،گات و ،مارتا ،ببن ت ،تورا ،ميچل 6و گيان.)2969 ،
مطابق نظبتهی شرناختي -اجتماعي بن ورا ،الگوی شناختي تزارو

2

( )6333و نظبتهی

آدلب9

( ،)6399چنانچه دان آموزان دارای باورهای خودکارآم ی و حبم نفس باتتي باشرن  ،پيدبخ
تحصيلي مطلوب (بن ورا و همکاران6331 ،؛ چمبون-پبتماتی و خارنهام( 2999 ،3الف ،ب)؛ هاتب و
گبازتنو2999 ،5؛ براوميسرررتب و همکاران2999 ،؛ مارم ،تباتوتر ،تدت  ،کولب و بامبت،)2991 ،1
انگيیم تحصررريلي میررراعف (زتمبمر و شرررانر 2993 ،؛ کاپبارا و همکاران2996 ،؛ کاپبارا و
همکاران ،)2966 ،هيجان تحصرريلي مثی

(مالميوری ،)2991 ،سرربزن گي تحصرريلي (دهسانيزاده و

حسرررينچاری6936 ،؛ دهسانيزاده و همکاران ،)6939 ،بهیتسرررتي رواني (مبادی6936 ،؛ مبادی و
همکاران6939 ،؛ مبادی و چباغي )6933 ،و درآميیی تحصررريلي 2خعال (بن ورا6331 ،؛ وتگفيل و
اتکلی2999 ،؛ برانرگ2996 ،؛ مر کواچ )2992 ،خواهن داشررر

که از اتر ميان مورد اخيب ،تعني

درآميیی تحصريلي ببای تادگيبی حياتي اسر ؛ بهطوریکه از آن بهعنوان ت

شبب مهم تادگيبی

نام ببده ميشود (زتنگب.)2996 ،6
درآميیی تحصررريلي بهعنوان حال

مثی

انبژیگذاری ،پات اری توجّه و جذب و درتاخ

و متمبکی ذهر بب خبآتن تحصررريل که با وت گيهای
مطالف همباه اس  ،تعبتف ميشود (سالميا-آرو

و آپادتاتا .)2962 ،خباگيباني که در خبآتن تحصرريل با تکاليف رش ر ی تحصرريلي خعاتنه مدررارک
دارن  ،سرطوح باتتي از انبژی و تابآوری را در مطالعه و ساتب وظاتف تحصيلي ندان ميدهن و
در روتراروتي برا چرال های تحصررريل ببدبار هسرررتن (سرررالميا -آرو و آپادتاتا .)2962 ،چنير
دان آموزان/داندرررجوتاني خود را و ف تحصررريل ميکنن  ،زن گي تحصررريلي بامعناتي دارن  ،به
تحصريل مدتاقان  ،الهام شهودی دارن  ،در امب تحصيل سببلن ن و از تما

با تکاليف تحصيلي و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Hair & Graziano
6. Marsh, Trautwein, Ludtke, Koller & Baumert
7. academic engagement
8. Zyngier

1. Bernadette, Laura & Michela
2. Lazarus
3. Adler
4. Chamorro-Premuzic & Furnham
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پيدربخ

در آنها خدنودن (سالميا -آرو و آپادتاتا )2962 ،و در اه اتگیتني دارای جه گيبی

تسررلطي هسررتن (ميگلي2992 ،؛ گونيا ،ووتت و کيوسرروگا .)2993 ،6تزم به ذکب اس ر

اگبچه به

ظاهب مفاهيم درآميیی با کار م رسه و درآميیی تحصيلي از تعبتف مدابهای بهبه ميببن ولي بات
درآميیی با کار م رسرره درببدارن هی تمامي حوزههای مدررارکتي از جمله حوزهی تحصرريلي

گف
اس .

مطالف بيانشرر ه بب نس

باورهای خودکارآم ی تحصرريلي ،حبم خود تحصرريلي و درآميیی

تحصرريلي در مطالعهی بهیتسررتي تحصرريلي تأکي ميورزن  .حتي ببخي پ وه ها بب امکان ت وتر
م لي علّي از متايبهای تادشرر ه صررحه ميگذارد .مثاً شررواه پ وهدرري ندرران ميده باورهای
خودکرارآمر ی از طبتق ببانگيختر خعراتنره خبد بره تام و کوشررر
تحصرريلي) ،مساوم

(درآميیی خعال با وظاتف

خباگيبان را ببای مواجهه با مطالیات زن گي تحصرريلي اخیات

ميده (لن

و

همکاران2996 ،؛ باتب  -وتنسون و خواد .)2996 ،دروا ع باورهای خودکارآم ی اتر تیمير را به
خبد ميده که اگب با تکاليف بهشرررکل خعاتنه ببخورد کن  ،حتماً به موخسي
( )2992نيی معتس اس

ميرسررر  .م کواچ

اخباد با باورهای خودکارآم ی بات ،بي تب خود را در خعالي های تحصيلي

درگيب ميکنن .
در پ وه های دتگبی ندران داده شر ه اسر
احسرا
پيدرربخ

توانسرتر به خباگيب ،او را به مدرارک
تحصرريلي وی کم

که حبم خود تحصرريلي نيی با تبغيف و السای

خعال در انجام وظاتف تحصيلي ببميانگيیان و به

شرراتاني ميکن (تني و همکاران2993 ،؛ تورا و همکاران.)2969 ،

دان آموز تا داندررجو اگب در ارزمگذاری ببخود به اتر مهم نا ل آت که وی آدم توانمن ی در امب
و بهشرربب خواسررتر ،تواناتي انجام وظاتف محولهی تحصرريلي و خا ق آم ن بب

تحصرريل اسرر

چال های آن را دارد ،با اشرتياق در خبآتن تحصريل درگيب ميشررود و بهنتيجه ميرس  .دراترميان
داميکو و کارداسرري )2999( 2و تورا و همکاران ( )2969ندرران دادن که حبم خود در تعامل با
باورهای خودکارآم ی تحصيلي ادر به اتجاد موخسي

تحصيل در نوجوانان دبيبستاني اس .

بهاترتبتيف ،از مجموع آنچه در بات گفته ش ر در ارتیاب با ه ت پ وه
شرررکل گبخ

«متايب درآميیی تحصررريلي ادر اسررر

حبم خود تحصريلي با بهیتسرتي تحصيلي نس

حاضررب اتر خبض ريه

بير باورهای خودکارآم ی تحصررريلي و

ميانجي اتفا نمات » .بباتر اسا

مطالعهی حاضب

درص د آن ببآم تا نحوهی تأثيبگذاری باورهای خودکارآم ی تحصيلي و حبم خود تحصيلي بب
ارتسای بهیتستي تحصيلي را با واسطهگبی درآميیی تحصيلي در الف ت

م ل علّي ببرسي نمات

(شکل شماره .)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. D'Amico & Cardaci

1. Gonida,Voulala & Kiosseoglou
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شکل شماره  -7مدل فرضی علّی پژوهش

روش پژوهش
شرکتکنندگان پژوهش
جامعهی آماری پ وه

دولتي شهب

شرامل دان آموزان پسب و دختب دورهی متوسطهی م ار

پلدختب در سرال تحصيلي  32-39اس  .حجم نمونهی تزم باتوجّه به ج ول کبجسي و
( ،)6329تع اد  936نفب لحاظ شررر  .ببای کفات

بهتب نمونه و احتباز از اخ

احتمالي ،نمونهای به

حجم  399نفب برهروم نمونهببداری خوشرررهای چن مبحلهای تصرررادخي 2و به کم
نمونهببداری م رسه ،رشته و کا

در

مورگان6

سررره واح

انتخاب ش  .ب تر صورت که از بير م ار  ،سه م رسه

بهطور تصرادخي انتخاب ش  .سشس از رشتههای مورد ت رتس ،سه رشتهی نظبی رتاضي -خيیت ،
علوم تجببي و علوم انسررراني انتخراب و از هب رشرررتره تر

کا

به ي بعه مدرررخص و به

پبسرر نامهها پاسرر دادن  .درنهات  ،پس از حذت  61خبم مخ وم ،نمونهای به حجم  963نفب
شرامل  636پسرب (ميانگير سرني  ،61/62و خطای انحبات استان ارد  )9/63و  661دختب (ميانگير
سرني  ،61/39و خطای انحبات اسرتان ارد  )9/61بهدسر
نمونه به تفکي

آم  .سراتب وت گيهای جمعي شناختي

جنس و رشتهی تحصيلي در ج ول  6آم ه اس .

جدول  -7ويژگیهاي جمعيتشناختی نمونه ،به تفکيک جنس و رشتهي تحصيلی
پسر

کل

دختر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رياضی و فيزيک

12

61/65

55

63/99

662

99/31

علوم تجربی

51

63/56

15

61/32

626

96/56

علوم انسانی

69

29/63

11

62/66

631

96/92

کل

636

56/52

661

36/39

963

699/9

رشته تحصيلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. cluster random sampling

1. Krejcie & Morgan
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ابزارهاي پژوهش
در پ وه

حاضب از ابیارهای زتب بهبه گبخته ش

پرسشششنامهي بهزيسششتی تحصششيلی :تومينير-سرروتني و همکاران ( )2962مسيا

بهیتسررتي

تحصريلي را با الگوگيبی و تجميع ابعاد چهارگانهی ارزم م رسره ،خبسرودگي نسرری

به م رسه،

رضررات من ی تحصرريلي و درآميیی با کار م رسرره توسررعه دادن  .اتر مسيا
که ميیان مواخس

خودسنجي اس

تا ع م مواخس

پبسرر نامهی

ت

پاس دهن ه را با  96گوته که دربارهی عسات وی

هسرررتن  ،در طيف ليکبت مورد سررؤال بار ميده  .تومينير-سررروتني و همکاران ( )2962رواتي
مسيرا

را مطلوب ارزترابي کبدن  .اتر محسسان مس ار آلفای کبونیاخ ببای ابعاد چهارگانهی ارزم

م رسه ،خبسودگي نسی

به م رسه ،رضات من ی تحصيلي و مدارک

در کار م رسه را به تبتيف

 9/36 ،9/22 ،9/13و  9/33محاسیه کبدن .
مبادی ،سليمانيخداب ،شهابزاده ،صیاغيزاده و دهسانيزاده ( )6935در مطالعهی وت گيهای
روانسرررنجي مسيا  ،ندررران دادن ابیار از رواتي و پاتاتي مطلوب ببخوردار اسررر  .در مطالعهی
محسسان مذکور ،ضرربتف آلفای کبونیاخ ببای ابعاد ارزم م رسرره ،خبسررودگي نسرری

به م رسرره،

رضرات من ی تحصريلي و درآميیی با کار م رسه بهتبتيف  9/25 ،9/29 ،9/29 ،9/66بهدس

آم .

همچنير شرراخصهای رواتي تأتي ی پبس ر نامه از جمله شرراخص مجذور خي بب درجهی آزادی
( ،)6/31شرراخص ببازم تطیيسي ،)9/32( 6شرراخص نيکوتي ببازم ،)9/39( 2شرراخص نيکوتي
ببازم انطیا ي ،)9/39( 9شررراخص هنجارشر ر هی ببازن گي ،)9/36( 3و خطای رتدرررهی مجذور
ميانگير تسبتف )9/91( 5مطلوب ارزتابي ش (مبادی و همکاران.)6935 ،
در پ وه

حاضب ،رواتي سازهای مسيا  ،با استفاده از تحليل عامل تأتي ی ببرسي ش  .در اتر

تحليل که با نبماخیار امو

( )AMOSانجام ش  ،تمامي مادهها از بار عاملي بات ببخوردار بودن و

هيچ مادهای حذت ندر  .نتاتج حاکي از آن بود که پبسر نامه ،پس از انجام اصرراحات ان کي ،از
رواتي ابل یولي ببخوردار اس  .تنها تفاوت با پ وه

مبادی و همکاران ( )6935اتر بود که در

تحليل عامل اکتداخي بهعمل آم ه ،بع ارزم م رسه و خبسودگي نسی

به م رسه به تبتيف دارای

 6و  69ماده تدرخيص داده شر ن  .ج ول  2شاخصهای ببازم را ندان ميده  .همچنير جه
احباز پاتاتي مسيا

از روم آلفای کبونیاخ استفاده ش که ضبتف  9/62بهدس

آم .

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

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

ارائهی مدلی علّی-تجربی از بررسی نقش واسطهگری درآمیزی تحصیلی در رابطهی باورهای 00 ...

جدول  -4شاخصهاي برازش مربوط به تحليل عامل تأييدي پرسشنامه بهزيستی تحصيلی
الگو

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

عامل کلی پرسشنامه بهزيستی تحصيلی

62/26

36

6/32

9/36

9/35

9/32

9/32

9/93

مقياس باورهاي خودکارآمدي تحصشيلی :زاژاکووا ،لينچ و اسرشنداد )2995( 6نسخهی ج ت
مفهوم باورهای

پبسر ر نامهی باورهای خودکارآم ی تحصررريلي را توسرررعه دادن  .در اتر مسيا

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

 69درجرهای ليکبت از «کراماً نرامطمئر» ( )6تا «کاماً مطمئر» ( )69در چهار بع

مسيرا

ان ازهگيبی ميشرررود (شرررکبی ،طوتبي ،غناتي و همکاران .)6939 ،ضررربتف پاتاتي در پ وه
آم  .شرررکبی و

زاژاکووا و همکراران ( )2995ببای ابعراد چهارگانه  ،بير  9/22تا  9/39بهدسررر

همکاران ( ،)6939در مطالعه روانسرنجي پبسر نامهی مذکور در بير داندرجوتان ،ضبتف پاتاتي
عامل کلي باورهای خودکارآم ی تحصررريلي را  9/33گیارم کبدن  .همچنير همبسرررتگي منفي و
معنادار بير نمبهی کلي باورهای خودکارآم ی تحصيلي و نمبهی استب

تحصيلي ،رواتي همگبای

ابیار را تأتي کبد (.)r = -9/33 ،P<9/96
در پ وه

حاضب ،رواتي سازهای مسيا  ،با استفاده از تحليل عامل تأتي ی ببرسي ش  .در اتر

تحليل که با نبماخیار اِمو
که مسيا

( )AMOSانجام ش ر  ،هيچ مادهای حذت ند ر  .نتاتج حاکي از آن بود

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

ببخوردار اس  .ج ول  9شاخصهای ببازم را ندان ميده  .همچنير جه
از روم آلفای کبونیاخ استفاده ش که ضبتف  9/36بهدس

احباز پاتاتي مسيا

آم .

جدول -9شاخصهاي برازش مربوط به تحليل عامل تأييدي مقياس باورهاي
خودکارآمدي تحصيلی
الگو
عامل کلي مسيا

باورهای خودکارآم ی تحصيلي

حرمتخود تحصيلی :مسيا

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

99/52

62

2/96

9/33

9/31

9/33

9/36

9/96

حبم خودتحصريلي با الگوگيبی از تورا و همکاران ( )2969و
حبم خود روزنیبگ ( )6315طباحي شرر  .به اتر

آنتونيو و همکاران ( )2969و بب اسررا

مسيا

صررورت که گوتههای موجود در مسيا

روزنیبگ ( )6315در رابطه با باخ

تحصريلي بهکار ببده شر ن ( .ببای مثال ،مر احسا
نمبهگرذاری گوترههرا بب اسرررا

م رسرره و پيدرربخ

ميکنم وت گيهای ممتازی در م رسه دارم).

طيف ليکبت  3درجهای از کاماً مخالف ( )6تا کاماً مواخق ()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zajacova, Lynch & Espenshade
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صرررورت ميگيبد .پراتراتي اتر مسيا

آنتونيو و همکاران ( )2969ببابب با  9/26و در

در پ وه

مطلوب

مطالعهی تورا و همکاران ( )2969ببابب  9/65شرر  .در پ وه های مذکور ،رواتي مسيا
گیارم ش .
در پ وه

حاضب ،رواتي سازهای مسيا  ،با استفاده از تحليل عامل تأتي ی ببرسي ش  .در اتر
( )AMOSانجام ش ر  ،هيچ مادهای حذت ند ر  .نتاتج حاکي از آن بود

تحليل که با نبماخیار اِمو
که مسيا

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

اسر  .ج ول  3شاخصهای ببازم را ندان ميده  .همچنير جه
آلفای کبونیاخ استفاده ش که ضبتف  9/62بهدس

احباز پاتاتي مسيا

از روم

آم .

جدول -4شاخصهاي برازش مربوط به تحليل عامل تأييدي مقياس حرمتخود تحصيلی
الگو

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

عامل کلی مقياس حرمتخود تحصيلی

12/26

63

2/26

9/31

9/39

9/33

9/31

9/91

مقياس درآميزي تحصشيلی :مسيا
ساخته ش  .اتر مسيا

درآميیی تحصريلي توسرط سالميا-آرو و آپادتاتا ()2962

دارای سه بع انبژیگذاری ،پات اری توجّه و جذب (درتاخ ) مطالف اس

و در  3گوته و بب اسرا

طيف ليکبت هف

درجهای هبگی ( )9تا هب روز ( )1سراخته ش ه اس .

سرررالميا-آرو و آپادتاتا ( )2962رواتي و پاتاتي مسيا

را جه

ارزتابي کبدن  .در مطالعهی مبادی و همکاران ( ،)6935مسيا
در پ وه

دارای رواتي و پاتاتي مطلوب بود.

حاضب ،رواتي سازهای مسيا  ،با استفاده از تحليل عامل تأتي ی ببرسي ش  .در اتر

تحليل که با نبماخیار اِمو
که مسيا

کارببد در ميان نوجوانان مطلوب

( )AMOSانجام ش ر  ،هيچ مادهای حذت ند ر  .نتاتج حاکي از آن بود

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

ج ول  5شراخصهای ببازم را ندان ميده  .همچنير جه
کبونیاخ استفاده ش که ضبتف  9/22بهدس

احباز پاتاتي مسيا

از روم آلفای

آم .

جدول -5شاخصهاي برازش مربوط به تحليل عامل تأييدي مقياس درآميزي تحصيلی
الگو

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

عامل کلی پرسشنامهي درآميزي تحصيلی

66/39

63

6/32

9/32

9/35

9/32

9/36

9/99

روش اجرا
در اتر پ وه

اجبای پبسر نامهها توسرط محسق و بهصرورت انفبادی بود .پبسر نامهها به

تبتيف و با ارا هی توضريحات کاخي و تکسان اجبا ميش  .زمان اجبای پبس نامهها  29د يسه بود
ولي چنانچه شبک کنن های زمان بي تبی تساضا ميکبد ،با اتر تساضا مواخس

ميگبدت .

ارائهی مدلی علّی-تجربی از بررسی نقش واسطهگری درآمیزی تحصیلی در رابطهی باورهای 06 ...

يافتهها
در اتر بخ

ابت ا تاختههای توصيفي متايبهای تحسيق و سشس ،نتاتج تحليلهای رگبسيوني که

بهمنظور ببرسري خبضريهی تحسيق صورت گبختن  ،ارا ه ميشود .اطاعات توصيفي شامل ميانگير،
انحبات معيار  ،دامنهی نمبات ،چولگي و کدررري گي متايبهای پ وه

در ج ول  1آم ه اسررر

(شاخصهای چولگي 6و کدي گي 2ندانگب نبمال بودن توزتع دادههاس ).
جدول  -6ميانگين و انحراف معيار باورهاي خودکارآمدي تحصيلی ،حرمتخودتحصيلی،
درآميزي تحصيلی و بهزيستی تحصيلی
ميانگين

انحراف معيار

دامنهي نمرات

چولگی

کشيدگی

متغير
باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

632/99

23/93

9-229

-9/23

-9/92

حرمتخودتحصيلی

99/29

6/15

3-31

-9/26

9/99

درآميزي تحصيلی

92/13

69/39

6-621

-9/66

-9/33

ارزش مدرسه

91/25

1/96

63-59

9/25

9/22

فرسودگی نسبت به مدرسه

23/36

66/65

69-29

9/55

9/93

رضايتمندي تحصيلی

65/95

3/56

3-29

-9/13

9/95

درآميزي با کار مدرسه

92/29

69/39

3-69

9/19

9/66

ببای خباهمآوری شررباتط علمي تزم ببای تحليلهای بع ی ،ابت ا ماتبتس همبسررتگي مبتیهی
صرفب بير متايبهای مورد مطالعه در اتر پ وه

محاسریه شر که اتر ضباتف در ج ول  2آورده

ش ه اس .
جدول  -1ماتريس همبستگی مرتبهي صفر متغيرهاي پژوهش ()N= 984
متغير
باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

4

7

9

4

5

6

1

6

حرمتخودتحصيلی

**-9/59

درآميزي تحصيلی

**9/25

**

ارزش مدرسه

**9/66

**9/66

**9/53

6

فرسودگی نسبت به مدرسه

** -9/93

**-9/91

**-9/33

**-9/96

6

رضايتمندي تحصيلی

** 9/92

**9/93

**9/59

**9/55

**-9/52

6

درآميزي با کار مدرسه

** 9/25

**9/66

**9/39

**9/53

**-9/33

**9/33

6
9/66

6

6

**P< 1/17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. kurtosis

1. skewness
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طیق تاختههای ج ول  2بير متايبهای ببونزا ،واسطهای و درون زا ارتیاب وجود دارد که مجوز
تزم ببای انجام تحليلهای آماری بع ی از جمله تحليل مسيب را ميده .
يافتههاي مربوط به برازندگی الگو
یل از ارزتابي الگوی پيدرنهادی به روم تحليل مسريب ( ،)PAمفبوضرههای استفاده از تحليل
مسررريب مورد آزمون بار گبخ  .ب تر منظور در گام اوّل ،نبمال بودن توزتع دادهها با اسرررتفاده از
رومهای تدرخيص ع دی ببرسري شر  .نتاتج شراخصهای چولگي و کدري گي ندان از توزتع
(ج ول  .)1در گام دوّم ،مفبوضرهی خطي بودن مورد ارزتابي بار گبخ

متسارن دادهها داشر

که

نتاتج ندران داد رابطهی بير متايبهای مستسل با وابستهها خطي و معنادار اس  .در گام سوم ،نتاتج
آزمون رابطهی همخطي ،6ندرران از ع م رابطهی همخطي بير متايبهای مسررتسل پ وه
(ج ول  .)6سررتون اول ج ول  ،6آمارهی تولبانس 2اسرر
هب چسر ر مسر ار تولبانس نیدتر

داشرر
بار دارد.

و مس ار آن بير صررفب و ت

بره ع د  6باشررر  ،ندررراندهن هی رابطهی همخطي پاتير بير

متايبهای مسرتسل اسر  .سرتون دوم شاخص عامل تورم وارتانس 9اس  .هبچه مس ار عامل تورم
وارتانس کم باش ندان از ميیان پاتير رابطهی همخطي بير متايبهای مستسل اس  .شاخص ستون
سوم مببوب به مس ار وت ه 3اس

و هبچه اتر مسادتب از صفب بي تب باشن  ،بيانگب همبستگي پاتير

بير متايبهای مسرتسل اس  .و سبانجام ستون آخب درببدارن هی شاخص وضعي  5اس

که هبچه

مس ار آن کمتب باشرر  ،ندرران از نیود رابطهی همخطي بير متايبهای مسررتسل دارد .الیته مو عي که
مس ار آن بیرگتب از  65باشر  ،نداندهن هی احتمال وجود رابطهی همخطي بير متايبهای مستسل
اس  .در گام چهارم ،مس ار آزمون دوربير-واتسون )6/36( 1نيی استسال مداه ات را تأتي کبد .و
در گام نهاتي آزمون مفبوضههای تحليل مسيب ،دادهها خا مسادتب پبت تدخيص داده ش .
جدول  -8آزمون همخطی متغيرهاي پژوهش
آماره تولرانس

عامل تورم واريانس

ارزش ويژه

شاخص وضعيت

متغيرها
باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

9/63

6/62

9/26

6/29

حرمتخودتحصيلی

9/32

6/96

9/62

6

درآميزي تحصيلی

9/23

6/21

2/61

6/69

بع از تأتي رعات

مفبوضرررههای اسرررتفاده از تحليل مسررريب ( ،)PAاتر روم جه

ارزتابي

الگوی علّي پيدرررنهرادی بهکار گبخته شررر  .تمامي تحليلها با اسرررتفاده از نبماخیارهای  SPSSو
 AMOSوتباسر

 26انجام و جه

تعيير کفات

ببازن گي الگوی پيدنهادی با دادهها ،تبکيیي از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. eigenvalue
5. condition index
6. durbin-watson

1. colinearity
2. tolerance
)3. variance inflation factor (VIF
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شراخصهای ببازن گي مورد اسرتفاده بار گبخ  .ابت ا در ج ول  ،3ضرباتف اسرتان ارد مسيبهای
مسرتسيم الگو آورده شر ه اسر  .با توجّه به سطوح معناداری بهدس آم ه ،ميتوان ببخي از روابط
را معنادار دانس  .بهعیارتدتگب رابطهی باورهای خودکارآم ی تحصيلي با

مستسيم الگوی پ وه

به م رسره ،حبم خود تحصريلي با خبسررودگي نسی

به

درآميیی تحصريلي و خبسرودگي نسری

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

به

م رسه ،رضات من ی تحصيلي و درآميیی با کار م رسه ،مستسيم و معنادار محاسیه ش .
جدول  -3ضرايب و سطح معناداري مسيرهاي مستقيم الگو
β

SE

T

P

باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

به

درآميزي تحصيلی

9/26

9/96

9/93

9/992

باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

به

ارزش مدرسه

9/96

9/995

9/62

9/62

باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

به

فرسودگی نسبت به مدرسه

-9/62

9/25

-1/61

9/999

باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

به

رضايتمندي تحصيلی

9/69

9/999

6/15

9/69

باورهاي خودکارآمدي تحصيلی

به

درآميزي با کار مدرسه

9/96

9/992

9/95

9/31

حرمتخود تحصيلی

به

درآميزي تحصيلی

9/92

9/96

9/69

9/92

حرمتخود تحصيلی

به

ارزش مدرسه

9/96

9/992

6/25

9/26

حرمتخود تحصيلی

به

فرسودگی نسبت به مدرسه

-9/22

9/962

9/29

9/999

حرمتخود تحصيلی

به

رضايتمندي تحصيلی

9/22

9/993

9/12

9/999

حرمتخود تحصيلی

به

درآميزي با کار مدرسه

9/93

9/992

9/36

9/16

درآميزي تحصيلی

به

ارزش مدرسه

9/52

9/923

3/22

9/999

درآميزي تحصيلی

به

فرسودگی نسبت به مدرسه

-9/32

9/932

6/92

9/999

درآميزي تحصيلی

به

رضايتمندي تحصيلی

9/33

9/969

6/36

9/999

درآميزي تحصيلی

به

درآميزي با کار مدرسه

9/39

9/996

2/23

9/999

مسيرهاي مستقيم

در شررکل  ،2م ل نهاتي پ وه

همباه با ضررباتف اسررتان ارد رسررم گبدت ه اسرر  .همچنير

ضرباتف خطای متايبهای وابستهی مياني و وابستهی نهاتي نيی آورده ش ه اس  .تزم به ذکب اس
در م ل نهاتي مسيبهای غيبمعنادار با نسطهچير ندان داده ش ه اس .
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شکل  -4مدل علّی برازش شدهي نهايی بررسی نقش واسطهگري درآميزي تحصيلی در
رابطهي باورهاي خودکارآمدي تحصيلی و حرمتخود تحصيلی با بهزيستی تحصيلی
ببای ببرسرري ببازم م ل از شرراخصهای مجذور خي ( ،)χ2شرراخص درجهی آزادی (،)df
شراخص مجذور خي بب درجهی آزادی ( ،)χ2/dfشاخص ببازم تطیيسي ( ،)CFIشاخص نيکوتي
ببازم ( ،)GFIشررراخص نيکوتي ببازم انطیا ي ( ،)AGFIشررراخص هنجارشررر هی ببازن گي
( ،)NFIو خطای رتدررهی مجذور ميانگير تسبتف ( )RMSEAاسررتفاده ش ر که باتوجّه به مسادتب
من رج در ج ول  ،69ببخي از شراخصها در سطح مناسف ميباشن  .جه
بب اسرا

کسف ببازن گي بهتب،

سررنجههای پيدرنهادی ببازن گي ،با دو اصرراح تعني با اتصرال خطای ارزم م رسرره به

خطای رضرات من ی تحصيلي و اتصال خطای خبسودگي نسی

به م رسه به خطای رضات من ی

تحصرريلي ،مسادتب شرراخصهای ببازم بهیود تاخ  .بباتر اسررا  ،در الگوی نهاتي ،شرراخصهای
مجذور کای ،نسررری

خي دو به درجه آزادی ،نيکوتي ببازم ،شررراخص نيکوتي ببازم انطیا ي،

هنجارشر ر هی ببازن گي ،ببازم تطیيسي و مجذور ميانگير مببعات خطای تسبتف به تبتيف مسادتب
 6 ،6 ،9/33 ،9/33 ،2/93 ،6/93و  9/91بودن .
جدول  -71برازش الگوي پيشنهادي و نهايی با دادهها بر اساس شاخصهاي برازندگی
شاخص برازندگی

X2

GFI

AGFI

NFI

CFI

الگوی پيدنهادی

12/56

1

66/21

9/39

9/13

9/31

9/31

9/29

الگوی نهاتي

6/93

3

2/93

9/33

9/33

6

6

9/91

الگو

df

X2/df

RMSEA
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ببای تعيير معناداری روابط واسرررطهای از روم بوتاسرررتبار در دسرررتگاه ماکبو پبتچبز و

هيی6

( )2996اسررتفاده ش ر ه اسرر  .خاصررلههای اطمينان ج ول  66حاکي از بار نگبختر صررفب در اتر
خاصلهها و معناداری تمامي مسيبهای غيبمستسيم م ل حاضب ميباش .
جدول  -77نتايج بوت استراپ براي مسيرهاي غيرمستقيم
سطح اطمينان  35درصد
متغير

باورهاي
خودکارآمدي

از طريق

تحصيلی

حرمتخود
تحصيلی

از طريق

درآميزي
تحصيلی

درآميزي
تحصيلی

دادهها

بوت

سوگيري

خطاي استاندارد

به

ارزش مدرسه

9/9666

9/9669

-9/9996

9/9922

9/9919

به

فرسودگی نسبت به مدرسه

-9/9616

-9/9615

-9/9993

9/9939

-9/9233

-9/9966

به

رضايتمندي تحصيلی

9/9959

9/9959

9/9996

9/9963

9/9922

9/9966

به

درآميزي با کار مدرسه

9/9361

9/9361

9/9999

9/9626

9/9232

9/9226

به

ارزش مدرسه

9/9691

9/9691

9/9999

9/9995

9/9626

9/9995

به

فرسودگی نسبت به مدرسه

-9/9656

-9/9659

9/9995

9/9959

-9/9922

-9/9261

حد پايين

حد باال
9/9622

به

رضايتمندي تحصيلی

9/9956

9/9952

9/9996

9/9966

9/9961

9/9962

به

درآميزي با کار مدرسه

9/9316

9/9323

9/9991

9/9619

9/9262

9/9626

بحث و نتيجهگيري
ه ت پ وه

حاضررب ،امکان پي بيني بهیتسررتي تحصرريلي دان آموزان بب اسررا

خودکارآم ی تحصريلي و حبم خود تحصيلي با توجّه به نس

باورهای

واسطهگبی درآميیی تحصيلي در

روابط بير متايبهای مذکور بود .همانگونه که تاختهها ندران داد باورهای خودکارآم ی تحصيلي و
حبم خود تحصيلي هم به شکل مستسيم و هم بهصورت غيبمستسيم و از طبتق درآميیی تحصيلي
ادر به پي بيني بهیتسرتي تحصيلي ميباشن  .بهعیارتدتگب متايب درآميیی تحصيلي توانسته اس
بير متايبهای باورهای خودکارآم ی تحصريلي و حبم خود تحصريلي با بهیتستي تحصيلي نس
ميانجي اتفا نمات .
در تیيير تاختهی مذکور ميتوان از الگوی خود-سريسرتمي 2کم

گبخ  .م ل خود-سرريستمي

بيررانگب نوعي تحول انگيیشررري پوتررای خبض شررر ه بير تجررارب اخباد از «برراخر « ،»9خود،»3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. context
4. self

1. Preacher & Hayes
2. self-system model
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(اسکينب ،خورر ،مارچان و کين رمر2996 ،9؛ اسکينب ،کين رمر،

«درآميیی/تفبد »6و «پيام ها »2اس

کونل و ولیورن .)2993 ،3در اتر م ل «خود» از طبتق تعامل با وظاتف تحصررريلي و عوامل خبدی/
م رسررره مثل خودکارآم ی ،خودپن اره ،ارزم تکليف و جه گيبی ه ت توسرررعه ميتاب .

باخ

طیق مر ل چن گانهی درآميیی ،اتر عسات «خود» (مثل خودکارآم ی ،خودپن اره تا حبم خود) به
درآميیی خعال ميانجام (خبدرت  ،بلومنفل و پارتس .)2993 ،5بب اتر اسا
توسعهی انواع «خود» که مطابق نظب نو-خبوت یها هستهی اصلي شخصي
تحصررريلي را در خباگيبان به طبز چدرررمگيبی اخیات
تحصريلي و کسف دانستنيها و مهارتهای مورد نياز نس

رش و

ميتوان گف

اس  ،ضبتف درآميیی

ميده و همير درآميیی خعال در موخسي
حياتي اتفا ميکن (خير و راک6332 ،1؛

وانگ و هولکومف2969 ،2؛ وانگ و اتکلی 2962 ،الف و ب) .اخباد خودکارآم و دارای حبم خود
بات ،از خودهای رش ر تاختهای ببخوردارن و همير وت گي به موخسي

و پيدرربخ

آنان و در نهات

ارتسای بهیتستيشان در حيطهی تحصيلي ميانجام .
همچنير ببخورداری از خودکارآم ی تحصريلي بات و حبم خود تحصيلي مطمئر ،به شخص
جسرارت و صاحي

طباحي ،اجبا و درآميیی خعاتنهی اعمالي را ميده که به موخسي

و شباتط

بهیتسرتيمحور در حوزهی تحصريلي منتج ميشود .در وا ع ،درآميیی تحصيلي بهعنوان شبب مهم
تادگيبی (زتنگب ،)2996 ،ببای موخسي

تحصررريلي ضررربوری اسر ر

(خير و راک6332 ،؛ وانگ و

هولکومرف .)2969 ،اسرررکينب و همکراران ( )2993 ،2996بيران ميدارن درآميیی نه تنها انگيیم
تحصرريلي را حفظ ميکن  ،بلکه خعالي ها /پيام های تحصرريلي را نيی بهصررورت مسررتسيم پي بيني
ميکن  .اتر محسسان ( )2993همچنير معتس ن بير درآميیی تحصررريلي و موخسي های تحصررريلي
رابطهی دوسروته اسر ؛ تعني درآميیی خعال دان آموزان با تکاليف تادگيبی ،موجف موخسي

آنان

در م رسه ميشود و شيبتني همير موخسي ها و تسوت های حاصل از اتر پيام های مثی  ،موجف
درگيبی مج د آنان با مسرا ل م رسره ميشود .لذا ميتوان گف

خباگيباني که در خبآتن تحصيل با

تکاليف رشر ی تحصيلي خعاتنه درميآميین و سطوح باتتي از انبژی و توجّه را در انجام وظاتف
تحصرريلي ندرران ميدهن و در روتاروتي با چال های تحصرريل ببدبار هسررتن  ،به نتاتج مطلوب
تحصريلي از جمله بهیتستي دس

ميتابن (سالميا -آرو و آپادتاتا .)2962 ،اترگونه دان آموزان/

داندرجوتان خود را و ف تحصيل ميکنن  ،زن گي تحصيلي بامعناتي دارن  ،به تحصيل مدتاقان و
از تما

با تکاليف تحصيلي و پيدبخ

در آنها خدنودن (سالميا -آرو و آپادتاتا .)2962 ،چنير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Fredricks, Blumenfeld & Paris
6. Finn & Rock
7. Wang & Holcombe

1. engagement/disaffection
2. outcomes
3. Skinner, Furrer, Marchand, & Kinderman
4. Kindermann, Connell, &Wellborn
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مستمب و خعال با آموزمهای م رسه ،دان

دان آموزاني با تما

تحصريلي را کسرف ميکنن و به رضرات

و مهارتهای تزم ببای موخسي

تحصيلي روزاخیون نا ل ميشون (وانگ و اتکلی2962 ،

الف ،ب).
نتاتج پ وه
اس

حاضب بيانگب اهمي

درآميیی و مدارک

خعاتنهی دان آموزان در امب تحصيل

و ميتوان از منظب نظبی و کارببدی مورد توجّه بار بگيبد .نتاتج اتر پ وه

ميتوان در پب

کبدن خاء تئورتکيای که در زمينهی بهیتستي تحصيلي وجود دارد ،بهکار آت  .اتر پ وه

حاوی

اطاعات و معارت مفي ی ببای سررياسرر گذاران ،نهادهای تببيتي ،خانوادهها و معلّمان ميباشرر .
نتاتج اتر پ وه
بات تببي

بيان ميکن که هبچه ما دان آموزاني با منابع خودکارآم ی و سطح حبم خود

کنيم ،باورهای آنان میني بب توانسرتر را تسوت

کنيم و شخصي  ،عسات و ساتقشان را

تکبتم نمراتيم ،خباگيباني خودکار ،خودگبدان ،خعال و مدرررارک جو را پبورم خواهيم داد که بب
حفاظ  ،نظارت و چگونگي پي ا کبدن مسرريب موخسي
زن گي خود را م تبت
خواه گبخ

و در امب تحصرريل بهیتسررته خواهن بود .همچنير اتر باور در آنان شررکل

که مح ودت های زتسررتي سرربنوشر

وظيفه و تکليف تا حصرررول به ه ت و موخسيّ
حاضب بات در باخ

تحصرريلي توانا هسررتن و با همير تواناتي
نيسر  ،بلکه ه تگیتني و درآميیی خعال با

مهمتبتر رکر زن گي اسررر  .تاختههای پ وه

مح ودت های آن تفسيب شود .اجبای پ وه

در ميان دان آموزان دبيبستاني،

اسررتفاده صرربت از ابیارهای خودگیارشرري به جای مطالعه رختار وا عي و کمیود پ وه های انجام
شر ه تا ح ا ل گیارم شر ه به خصرو
جمله اتر مح ودت هاسر

در مورد بهیتسرتي تحصريلي و حبم خودتحصيلي از

که تعيممدهي آن را نيازمن احتياب وت ه ميسازد .درمجموع ،پ وه

حاضب در لمبو مطالعات ان ک سازهی بهیتستي تحصيلي در دان آموزان« ،مکمل» و «بسطدهن ه»
تلسي ميگبدد و پيدرنهاد ميشود در پ وه های آتن ه به مطالعهی بي تب عوامل پي آتن اثبگذار
بب آن و نيی پيام های اتر سررازه در زن گي دان آموزان و دتگب گبوههای آموزشرري جامعه پبداخته
شرود .همچنير جه

ببرسي جامعتب و د يقتب بهیتستي تحصيلي ،استفاده از رومهای م لسازی

ساختاری ،علّي -مساتسهای و آزماتدي توصيه ميشود.
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منابع
الف .فارسی

اتکينسررون ،ماری و هورونبای ،گبی .)6966( .به اشرر

رواني در م ار  .تبجمه اکیب رهنما و

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

بيابانگبد ،اسماعيل .)6921( .رومهای اخیات

عیتنفس در کودکان و نوجوانان .تهبان ،انتدارات

انجمر اولياء و مببيان.
دهسانيزاده ،محم حسرير و حسرينچاری ،مسعود .)6936( .سبزن گي تحصيلي و ادراک از الگوی
ارتیراطي خانواده؛ نس

واسرررطهای خودکارآم ی .مجلهی مطالعات آموزم و تادگيبی،2 ،3 ،

.26-32
دهسانيزاده ،محم حسرير ،حسرينچاری ،مسرعود ،مبادی ،مبتیرري و سررليمانيخدرراب ،عیاسعلي.
( .)6939سرربزن گي تحصرريلي و ادراک از الگوهای ارتیاطات خانواده و سرراختار کا ؛ نس
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A Presentation of Causal Modal of Investigating
Academic Engagement Mediatory Role in the Relation with
Academic Self-Efficacy Beliefs and Academic Self-Esteem
among High School Adolescents
Morteza Moradi1
Shahid Chamran University of Ahvaz

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 wellbeing, 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 wellbeing. 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 selfefficacy beliefs and academic self-esteem?
- Is it possible to predict students' academic engagement according to academic selfefficacy 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 selfesteem 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 wellbeing 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.

Key words: Academic self-efficacy beliefs, Academic self-esteem, Academic engagement,
Academic well-being

