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 چکیده
 آوريو تاب یلیتحص يخانواده در خودکارآمد یارتباط يالگوها ینقش عل یپژوهش حاضر با هدف بررس

نفر با  291منظور، تعداد  نیا براي. گرفت انجام دوم متوسطه مقطع اول سال پسر آموزاندانش یلیتحص
 از هاداده يآورجمع يانتخاب شدند. برا ايچند مرحله یتصادف ايخوشه يریگاستفاده از روش نمونه

و همکاران  نیگر یلیتحص يپرسشنامه خودکارآمد ک،یتزپاتریخانواده کوئرنر و ف یارتباط الگوهاي پرسشنامه
 وهیچندگانه به ش ونرگرسی روش از هاداده لیتحل يشد. برا استفاده ن،یمارت یلیتحص آوريو پرسشنامه تاب

 ی. بررسدیاستفاده گرد یاز از روش بارون و کن یلیتحص يخودکارآمد اينقش واسطه یبررس يهمزمان و برا
و  یلیتحص آوريگفت و شنود به طور مثبت تاب يریگ) جهت1بود که: ( نیاز ا یحاک میمستق هايهیفرض

را  یلیتحص يخودکارآمد یبه طور منف ییهمنوا يریگ) جهت2( کند؛یم ینبیشیرا پ یلیتحص يخودکارآمد
 یاست. بررس یلیتحص آوريمثبت تاب کنندهینبیشیپ ،یلیتحص يرآمد) خودکا3( کند؛یم ینبیشیپ

منجر  میمستق ریو غ میگفت و شنود، به صورت مستق يرگیبود که جهت نیاز ا یحاک میمستق ریغ هايهیفرض
 آوريتاب م،یمستق ریفقط به صورت غ ،ییهمنوا يرگی. اما، جهتشودیم یلیتحص يآورتاب شیبه افزا
پژوهش،  هايداده لیبه دست آمده از تحل جی. نتاگرددیقرار داده و موجب کاهش آن م ریتأث حترا ت یلیتحص

 ج،ینتا نیداشت که در پرتو ا دیمورد مطالعه تأک هايیژگیخانواده در رشد و بهبود و يهايرگیبر نقش جهت
آنها ارائه شده  ایاول زیو ن وزانآمخانواده، دانش نیمشاور ت،یو ترب متعلی امر اندرکاراندست يبرا یشنهاداتیپ

  .است
 ،یلیتحص آوريتاب ،ییهمنوا يرگیگفت و شنود، جهت يرگیخانواده، جهت یارتباط يالگوها :هادواژهیکل

 یلیتحص يخودکارآمد
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 مقدمه
گرد که مشاهده شد تعدادي از کودکان در معرض خطر، به زمانی برمی 1آوريمطالعه علمی تاب

براي ). این مطالعات به دنبال یافتن پاسخی 2001، 2سازگاري مثبتی با محیط خویش دارند(ماستن
این سؤال بود که چگونه برخی از کودکان و نوجوانان، زمانی که رشدشان به وسیله عواملی مانند 

توانند موفق باشند و خوب گیرد میفقر، بدرفتاري، جنگ، خشونت و نژادپرستی مورد تهدید قرار می
ه این سؤال توجه ). اشتیاق پژوهشگران براي یافتن پاسخ ب2013، 3عمل کنند (رایت، ماستن و نارایان

 به باور ماستن). 2014ماستن، ( هاي پژوهشی موجب شده استآوري را در بسیاري از زمینهبه تاب
آمیز با اختالالتی است که گر ظرفیت یک سیستم پویا براي سازگاري موفقیتآوري بیان) تاب2014(

. بر این اساس افرادي دهدعملکرد، موجودیت یا فرایند رشد آن سیستم را مورد تهدید قرار می
ها در معرض تهدیدات شناخته شده قرار سازگاري آن کهاینشوند که به رغم آور محسوب میتاب
 ).2010، 4(سیچتی آورندگیرد، نتایج رشدي مثبتی به دست میمی

آوري یک ویژگی اختصاصی و مربوط به افراد برجسته در مطالعات اولیه تصور بر این بود که تاب
العاده است اما مطالعات بعدي نشان داد که این ویژگی در افراد مختلف و در سطوح متفاوت و فوق

شود (کسلر، سونگا، برومت، هاجز رشد و تحول، اعم از کودکی، نوجوانی و بزرگسالی مشاهده می
اي چند بعدي است که از بافت محیطی و شرایط فرهنگی و اجتماعی تأثیر ) و سازه1995، 5و نلسون

). به دنبال این تغییر نگاه، برخی از 2003، 7؛ کانر و دیویدسون1992، 6پذیرد (ورنر و اسمیتمی
اند هاي خاص داشتهها و زمینهآوري در حیطههاي مختلف تابگران سعی در شناسایی جنبهپژوهش

آوري ب). تا1997، 9اشاره نمود (سیچتی و روگوش 8آوري تحصیلیتوان به تابها میکه از جمله آن
هاي مرتبط هاي تحصیلی و استرسآموز در زمینه برخورد با شکستتحصیلی به عنوان توانایی دانش

آوري آموزانی که تاب). بر این اساس دانش2003، 10مارتین و مارش( با تحصیل تعریف شده است
، 11(فین و روك دهند و در مطالعه کوشاتر هستندتحصیلی باالیی دارند تکالیف خود را بهتر انجام می

توانند در مقابل شرایط سخت و دهد کودکانی که می). در همین راستا، مطالعات نشان می1997
عوامل پرخطر، سازگاري خوبی از خود نشان دهند از سه منظر با کودکان فاقد این توانایی متفاوت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 resilience 
2 Masten 
3 Wright, Masten & Narayan 
4 Cicchetti 
5 Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, Nelson 
6 Werner & Smith 
7 Conner & Davidson 
8 Academic Resilience 
9 Cicchetti & Rogosch 
10 Martin & Marsh 
11 Finn & Rock 
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خانواده خارج از  هاي محیطهاي خانوادگی و ویژگیهاي فردي، ویژگیهستند که عبارتند از ویژگی
ها واجد ظرفیت باالیی براي تحمل انسان کهاین).  در 2014ماستن، مثل محیط مدرسه و جامعه (

ها و انطباق با شرایط متغیر هستند تردیدي وجود ندارد. اما براي بهره بردن از این ظرفیت، سختی
).  از این رو، 2014، 1ک و یهودابری -ویچ، بونانو، ماستن، پارترساوت( نیازمند منابع حمایتی هستند

؛ 1993، 2جایگاه خانواده به عنوان یک عامل حمایتی مورد توجه بسیاري قرار گرفته است (گارمزي
، 6؛ اسپینزا و ماستن2011، 5؛ ویلیامز و هازل2009، 4؛ بنزیس و میکازیاك2004، 3ماستن و رید

) و پژوهشگرانی نظیر 2014، 9یندرز؛ و2013، 8؛ فلنر و دوریس2012، 7؛ زوکاسکی و باالك2011
آوري ) بر نقش خانواده در ارتباط با تاب2014( 10ماستن، کاچلی، جانیت، هینز، آبرادویچ و وینزل

 اند. تحصیلی تأکید ویژه نموده
خانواده چگونه انتظارات، عقاید و نحوه تعامل فرد با دنیاي پیرامون خود را تحت  کهایندر مورد 

  هایی ارایه شده است که از جمله آنها مدل الگوهاي ارتباطی خانواده استدهد مدلتأثیر قرار می
باشد کننده چگونگی ارتباط والدین با فرزندان می). این مدل که منعکس11،1994فیتزپاتریک و ریچی(

است. این  14گیري همنواییو جهت 13گیري گفت و شنود) داراي دو بعد جهت2010، 12(هوانگ
گویند و آنها  کنند تا چه میزان اعضاي خانواده از افکار و احساسات خود سخن مییابعاد مشخص م

گذارند. در بعد گفت و شنود، همه اعضاي خانواده به بحث و تبادل نظر در را با یکدیگر در میان می
)، و به طور خودانگیخته 1997، 15شوند (کوئرنر و فیتزپاتریکباره موضوعات گوناگونی تشویق می

ها در توسعه نظرات و ). فرزندان این خانواده2004پیوسته با یکدیگر تعامل دارند (فیتزپاتریک، و 
هاي زندگی گیريتواند به رشد شخصی آنها در تصمیمهاي خود آزاد هستند که این مسأله میدیدگاه

هاي ها و بافت، در ارتباطات خود در محیطکهاین). به عالوه 2002کمک کند (کوئرنر و فیتزپاتریک، 
). این در حالی 2008، 16پذیرتر هستند (اسکروت، ویت و میسراسمیتتر و انعطافمختلف، شایسته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick, Yehuda 

2 Garmezy 
3 Masten, & Reed 

4 Benzies, Mychasiuk 

5 Williams, Hazell 

6 Sapienza, Masten 

7 Zolkoski, Bullock 

8 Felner, Devries 
9 Winders 
10 Masten, Cutuli, Janette, Hinz, Obradovic, Wenzel 

11 Fitzpatrich & Rithchie 

12 Huang 
13 conversation 
14 conformity 

15 Koerner & Fitzpatrick 
16 Schrodt, Witt, Messersmith 
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است که بعد همنوایی بر هماهنگی و پیوستگی افراد خانواده اصرار دارد (فیتزپاتریک و کوئرنر، 
دهد (کوئرنر قرار میها و عقاید تحت فشار ها، ارزش) و آنها را در جهت یکسان کردن نگرش2004

ها داراي یک ساختار سلسله مراتبی هستند که جایگاه هر فرد در ). این خانواده2002و فیتزپاتریک، 
کنند و اغلب در تفسیر این ساختار مشخص و معلوم است و فرزندان از اقتدار والدین خود تبعیت می

گیري هاي تصمیمن است رشد مهارتاند ودر نتیجه ممکها به والدین خود وابستهو تبیین موقعیت
دهند که هر یک از این ). مطالعات انجام شده نشان می2002آنها محدود شود(کوئرنر و فیتزپاتریک، 

، به نقل 2004( 1تواند آثار و پیامدهاي خاص خود را داشته باشد. کوئرنر و مکايها میگیريجهت
-آوري افراد خانواده و تابء تابی مؤثر، در ارتقادارند که الگوي ارتباط)، بیان می1392از رنجبر، 

رود پیشآوري تحصیلی فرزندان نقش دارد. در کنار این متغیر خانوادگی، متغیر دیگري که انتظار می
، 3؛ کی و پیجن2003، 2تحصیلی است (هامیل خودکارآمديآوري تحصیلی باشد، کننده تاببینی

 ). 1392؛ رضایی، گلستانه و موسوي، 2013

آمیز هاي خود براي انجام موفقیتها و شایستگیخودکارآمدي، به عنوان باور فرد در مورد توانمندي
توانند )، تعریف شده است. افراد واجد این ویژگی معتقدند که می1977، 32یک تکلیف خاص (بندورا

ورد کنند و چون انتظار دارند که در غلبه کردن بر موانع ها برخبه نحو مؤثري با وقایع و موقعیت
کنند (شولتس و دهند و اغلب در سطح باال عمل میموفق شوند، در کارها استقامت به خرج می

)، خودکارآمدي یک متغیر چند 1999(4). به باور بندورا، پاسترلی، باربارانلی و کاپرارا 1390شولتس، 
ها سه حوزه آن ،متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس هايبعدي است و باید در حیطه

، هیجانی و اجتماعی را مورد توجه قرار دادند. آلتونسوي، سمین، اکیسی، 5خودکارآمدي تحصیلی
دانند )، خودکارآمدي تحصیلی را مفهومی مرتبط با خودکارآمدي عمومی می2010( 6اتیک و گوگمن

 7د توانایی رسیدن به سطح معینی از تکلیف اشاره دارد. به تعبیر موریسآموز در مورکه به باور دانش
هاي یادگیري، احاطه گر احساس توانایی فرد در مورد فعالیت)، خودکارآمدي تحصیلی بیان2001(

برخی در راستاي این مطالعات،  بر موضوعات درسی و برآورده کردن انتظارات تحصیلی است.
بینی خودکارآمدي و خودکارآمدي تحصیلی توسط الگوهاي بر پیشنیز  هاي انجام شدهپژوهش

؛ 1389؛ تجلی و اردالن،2014ارتباطی خانواده داللت دارند (انواري، کجباف، منتظري و سجادیان، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Maki 
2 Hamill 
3 Keye, Pidgeon 
4 Bandura, Pastorelli, Barbananelli, & Caprara 
5 academic self-efficacy 
6 Altunsoy, Cimen, Ekici, Atick & Gokgman 
7 Muris 
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چاري، زاده و حسین، به نقل از دهقانی1997براون و جورج ( ). و1391چاري، زاده و حسیندهقانی
الگوهاي ارتباطی خانواده به ویژه ارتباط مؤثر والدین با فرزندان، به ایجاد  )، بر این باورند که1391

هاي تحصیلی کمک و افزایش خودکارآمدي و اطمینان آنان در برخورد مؤثر با تکالیف و چالش
 کند. می

شود. بنابراین، هر ناپذیر محسوب میاز آنجا که در فرایند یادگیري واقعی، شکست یک امر اجتناب
کند که پاسخ مناسب و سازگارانه هایی را تجربه میآموزي در زندگی تحصیلی خود شکستدانش
رو،  تگی دارد. از اینهاي فردي و محیطی است بسها به سطح توانایی او که متأثر از ویژگیبه آن

هاي انجام شده نماید. مرور پژوهشیافتن متغیرهایی که از این سازگاري پشتیبانی کنند ضروري می
رویکرد بیشتر این مطالعات بین و مالك مورد مطالعه، حاکی از آن است که پیرامون متغیرهاي پیش

هایی مورد آوري تحصیلی در پژوهشاند یعنی رابطه الگوي ارتباطی خانواده و تابمستقیم داشته
ولی در این )، 1392، به نقل از رنجبر، 2004کوئرنر و مکاي، بررسی و تأیید قرار گرفته است (

هاي زیربنایی این ارتباط، مورد بررسی قرار نگرفته است و احتمال وجود ها، مکانیزمپژوهش
شواهد تحقیقاتی نشان  همچنیناست.  مسیرهاي غیر مستقیم در رابطه بین این دو متغیر بررسی نشده

(انواري، کجباف، منتظري و سجادیان، دهد که بین الگوهاي ارتباطی خانواده با خودکارآمدي می
و نیز بین خودکارآمدي تحصیلی  )1391چاري، زاده و حسین؛ دهقانی1389، ؛ تجلی و اردالن2014

؛ رضایی، گلستانه و 2013؛ کی و پیجن، 2003(هامیل، آوري تحصیلی رابطه وجود دارد با تاب
اي خودکارآمدي تحصیلی لذا این پژوهش به دنبال آن است تا با بررسی نقش واسطه). 1392موسوي، 

آوري تحصیلی، خأل پژوهشی موجود در مطالعات در رابطه بین الگوهاي ارتباطی خانواده و تاب
 1در مدل پیشنهادي پژوهش که در شکل  جه قرار دهد.قبلی را در قالب مدل واسطه زیر مورد تو

متغیر واسطه اي و خودکارآمدي تحصیلی آمده است، ابعاد الگوي ارتباطی خانواده متغیر برون زاد؛ 
 متغیر درون زاد در نظر گرفته شده است.تاب آوري تحصیلی 

 : مدل پیشنهادي پژوهش1نمودار

 

 ابعاد الگوهاي ارتباطی خانواده
 جهت گیري گفت و شنود

 جهت گیري همنوایی

 تاب آوري تحصیلی خودکارآمدي تحصیلی
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 پژوهش عبارتند از:هاي باتوجه به مدل مفهومی فوق، فرضیه
آوري بین مثبت تابگیري گفت و شنود،  پیشبین منفی و جهتگیري همنوایی، پیشجهت) 1

 آموزان هستند.تحصیلی دانش

 آموزان است. آوري تحصیلی دانشبین مثبت تابخودکارآمدي تحصیلی، پیش) 2

آوري تحصیلی، نقش تاب خودکارآمدي تحصیلی در رابطه بین ابعاد الگوي ارتباطی خانواده و) 3
 کند.ایفا می ايواسطه

 
 پژوهش روش

ی است که با روش تحلیل مسیر انجام شده از نوع همبستگ یفیک مطالعه توصی ،پژوهش حاضر
 .است

 کنندگان پژوهششرکت
 متوسطه پایه اول مقطعل در یمشغول به تحصآموزان پسر شامل کلیه دانشپژوهش جامعۀ آماري 

 291کننده، تعداد که به منظور انتخاب اعضاي گروه شرکت بود 93-92سال تحصیلی در  شیراز شهر
اي، انتخاب گردیدند. به این صورت که از اي چند مرحلهنفر با استفاده از روش نمونه گیري خوشه

هاي ناحیه به تصادف انتخاب، و از مجموع دبیرستان 1مجموع چهار ناحیه آموزش و پرورش شیراز، 
کالس درس به صورت تصادفی انتخاب  2دبیرستان و از هر دبیرستان  6در این ناحیه تعداد پسرانه 

به منظور کنترل نقش احتمالی متغیرهاي جنسیت و پایه تحصیلی، ها پاسخ دادند. شدند و به پرسشنامه
 دامنه سنیدهند. آموزان پسر سال اول دبیرستان تشکیل میجامعه و نمونه پژوهش را تنها دانش

 ).61/0و انحراف استاندارد  77/14سال بود ( میانگین  16تا  14کنندگان بین شرکت
 هاي پژوهشابزار

این مقیاس که توسط کوئرنر و فیتزپاتریک  خانواده: یارتباط يد نظر شده الگوهایتجد) ابزار 1
نه یدر زم گویه 26باره  دردهنده را )، ساخته شده است، درجه موافقت یا مخالفت پاسخ2002(

مربوط  گویه اول11سنجد. یتا کامال مخالفم م ازکامال موافقم ی به شیوه لیکرتیارتباطات خانوادگ
کوئرنر و . باشدیمي گفت و شنود ریگمربوط به جهت گویه بعد 15یی و همنوا يریگبه جهت

(دامنه  89/0 بعد گفت و شنود ياس را برایکرونباخ) مق يب آلفای(ضر، پایایی )2002( کیتزپاتریف
جوکار در ایران نیز  ) گزارش کردند.73/0 تا84/0 (دامنه 79/0یی بعد همنوا ي) و برا82/0تا  92/0

و  88/0، با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، ضریب پایایی بعد گفت و شنود را )1386(ی میو رح
ش تحلیل عاملی، روایی گزارش نمودند. آنها با استفاده از رو 84/0ضریب پایایی بعد همنوایی را 

 KMOابزار را مورد بررسی قرار دادند و ضمن تأیید وجود دو عامل در ابزاز مورد استفاده، مقدار 
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معنادار  )P> 001/0(گزارش کردند که در سطح  90/1948و ضریب آزمون بارتلت را برابر  85/0را 
 .به دست آوردنداس ین مقیا يبرا یمطلوبیی ایو پایی روا) نیز، 1392صبري، البرزي و بهرامی (بود.  

هاي اصلی و با چرخش جهت تعیین روایی از روش تحلیل عاملی به روش مؤلفه در پژوهش حاضر
براي این  KMOمقدار ضریب واریماکس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 

ها براي تحلیل عاملی مناسب که دادهدهد بوده و نشان می 7/0است که باالتر از  82/0تحلیل برابر با 
هاي ). براي بررسی معنادار بودن ماتریس همبستگی داده1391، 1است (میرز، گامست و گارینو

بود که  62/2352پژوهش از آزمون بارتلت استفاده شد. ضریب به دست آمده از این آزمون برایر با 
س ارزشهاي ویژه باالتر از یک، وجود دو ) معنادار بود. بر اسا=P 001/0به لحاظ آماري در سطح (

از کل واریانس  %6/41درمجموع  عامل گفت و شنود و همنوایی تأیید شد. این دو عامل در مجموع 
و بار عاملی  38/0تا  68/0بین  بعد گفت و شنود ها مرتبط با مقیاس را تبیین کردند. بار عاملی گویه

 متغیر است. 43/0 تا 71/0بین  بعد همنواییسؤاالت مرتبط با 
ابعاد گفت و  يبراکه کرونباخ استفاده شد  يب آلفایروش ضر نیز از ییاین پاییجهت تع

  دست آمد.ه ب 83/0و  82/0ب یب ضرایبه ترت ییشنود و همنوا

اي که بر اساس طیف لیکرت و در دامنه گویه7: این پرسشنامه ) پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلی2
شود، توسط گرین، میلر، کراسون، دوکی و گذاري می(کامال موافقم) نمره 5تا (کامال مخالفم)  1بین 
این  آموزان تهیه شده است.گیري اعتقادات خودکارآمدي تحصیلی دانش)، براي اندازه2004( 2آکی

هاي آموز به تواناییپرسشنامه گویه معکوس نداشته و نمره باال به معنی اعتقاد و باور باالي دانش
جهت انجام تکالیف درسی و موفقیت در مدرسه است. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران خود 

)، مطلوب گزارش شده است. ضمن آنکه نامبردگان با استفاده از 1390توسط شمس و تابع بردبار (
، به منظور تعیین روایی در پژوهش حاضرها را تأیید نمودند. تحلیل عاملی وجود یک عامل در گویه

پرسشنامه، همبستگی هر گویه با نمره کل پرسشنامه محاسبه گردید. نتایج حاکی از این بود که 
جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفاي کرونباخ  متغیر بودند.  70/0تا  42/0ضرایب بین 

  به دست آمد.  78/0استفاده شد و ضریب 
)، 1392، به نقل از رنجبر، 2003( 3مارتین : این پرسشنامه توسطآوري تحصیلیپرسشنامه تاب) 3

ها، شرایط فشار و استرس آموزان در برخورد با موانع، چالشآوري دانشبه منظور سنجش تاب
باشد که هر گویه با مقیاس لیکرت از کامال مخالفم گویه می 6تحصیلی طراحی شده است و شامل 

)، پایایی این 1392رنجبر ( است. در پژوهشبندي شده ) درجه5) تا کامال موافقم (نمره 1(نمره 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - Meyers, Gamst, Gurino 
2 Green, Miller, Crowson, Duke, Akey 
3 Martin 
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گزارش شده است.  ضمن آنکه جهت 77/0پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، برابر با 
ها با نمره کل پرسشنامه محاسبه گردیده که ضرایب به دست تک گویهبررسی روایی، همبستگی تک

جهت تعیین روایی از روش همسانی حاضر، گزارش شده است. در پژوهش  77/0تا  56/0آمده، بین 
درونی استفاده شد. براي این منظور، همبستگی هر سؤال با نمره کل پرسشنامه محاسبه گردید که 

جهت تعیین پایایی پرسشنامه، از روش  متغیر بودند.  68/0تا  52/0ضرایب به دست آمده، بین 
 آمد.به دست  79/0ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضریب  

 هایافته
ــدول  ــه1در ج ــاتریس ، یافت ــز م ــتاندارد و نی ــراف اس ــانگین و انح ــامل می ــیفی ش ــاي توص ه

آوري همبســتگی متغیرهــاي ابعــاد الگوهــاي ارتبــاطی خــانواده، خودکارآمــدي تحصــیلی و تــاب
 نشان داده شده است.تحصیلی 

 

 ارتباطی خانواده،میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی ابعاد الگوي : 1جدول 

 آوري تحصیلیخودکارآمدي تحصیلی و تاب 

 M SD 1 2 3 4 متغیرها

     35/9 41/40 جهت گیري گفت و شنود -1

    -11/0 56/8 00/37 جهت گیري همنوایی -2

   -21/0* 39/0* 25/3 09/20 خودکارآمدي تحصیلی -3

  48/0* -17/0* 42/0* 59/2 20/23 تاب آوري تحصیلی -4

               *P<0/001      

ــان می 1که جدول  گونههمان ــیلی دهد، جهتنش ــنود با خودکارآمدي تحص گیري گفت و ش
)01/0<P ،39/0r=01/0آوري تحصـــیلی ()  و تاب<P ،42/ 0 r= داراي رابطه مثبت و معنادار ،(

ـــت. عالوه براین، جهت ) و =P ،21/0- r>01/0گیري همنوایی با خودکارآمدي تحصـــیلی (اس
، نتایج همچنین)، داراي رابطه منفی و معنادار اســـت.  =P ،17/0- r>01/0آوري تحصـــیلی (تاب

ــیلی و تاب ــت که بین خودکارآمدي تحص ــیلی (حاکی از آن اس )، =P ،48/0 r>01/0آوري تحص
 همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد. 
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 هاآزمون فرضیه
هاي پژوهش، از روش تحلیل رگرســیون چندگانه به روش همزمان به منظور بررســی فرضــیه      

ــد. اما ــتفاده ش ــی قرار گرفت. به همین فرضقبل از آن، برخی پیش اس ــیون مورد بررس هاي رگرس
نده ما ـــی نرمال بودن توزیع  طهمنظور براي بررس ـــ طه و واس ـــ اي از  آزمون هاي متغیرهاي واس

شاپیرو  شد. ن 1ویلک –ناپارامتریک  ستفاده  سطح (تیجه این آزمون براي متغیر تابا  09/0آوري در 
 =p ) 06/0) و براي خودکارآمدي تحصـــیلی در ســـطح  =p .عدم معناداري این ) غیر معنادار بود

ـــتگی کنند.ها از توزیع نرمال تبعیت میدادهآزمون حاکی از این بود که  ـــی همبس هاي براي بررس
شخیص هم خطی متغیرهاي  سنجش ت صهمتقابل و  شاخ شبین نیز از  و عامل تورم  2هاي تحملپی

 432/0استفاده گردید که نتایج به دست آمده در موارد مختلف، براي شاخص تحمل بین  3واریانس
شاخص عامل تورم واریانس، بین  858/0تا  شان می 31/2تا  16/1و براي  دهند بین متغیر بود که ن

 بین، همخطی وجود نداشته است. متغیرهاي پیش
هـاي الزم، بـراي ارزیـابی مـدل مفهـومی فـرضپس از حصـول اطمینـان از رعایـت پـیش
ــی ــارون و کن ــنهادي ب ــل پیش ــژوهش، از مراح ــه 1986( 4پ ــه، در مرحل ــد. در نتیج ــتفاده ش )، اس

ــاب ــیون ت ــدولاول، رگرس ــانواده (ج ــاطی خ ــوي ارتب ــاد الگ ــیلی روي ابع ــرا 2آوري تحص )، اج
دي تحصــیلی روي ابعــاد الگــوي ارتبــاطی خــانواده شــد. در مرحلــه دوم، رگرســیون خودکارآمــ

ــاب3(جــدول ــه ســوم، رگرســیون ت آوري تحصــیلی روي خودکارآمــدي تحصــیلی )، و در مرحل
 )، اجرا گردید.  4با کنترل ابعاد الگوي ارتباطی خانواده (جدول

 (مرحله اول)آوري تحصیلی براساس ابعاد الگوي ارتباطی خانواده بینی تاب: پیش2جدول 

<p T β R2 R P< F بینمتغیرهاي پیش 

001/0 89/5 39/0 
17/0 42/0 01/0 2/20 

 گیري گفت و شنودجهت 

N.S 65/1 11/0-  گیري همنواییجهت 

 
تایج مندرج در جدول  آوريتاببین، اثر معناداري بر ، مجموع متغیرهاي پیش2با توجه به ن

، نتیجه تحلیل رگرسیون حاکی از همچنین). 01/0Pr ،2/20 =Fآموزان داشته است (تحصیلی دانش
آوري تحصــیلی اســت کننده مثبت و معنادار تاببینیگیري گفت و شــنود پیشآن اســت که جهت

)01/0Pr ،39/0=βآوري تحصیلی نیست بین معنادار تابگیري همنوایی، پیش). ضمن آنکه، جهت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Shapiro – Wilk 
2 tolerance 
3 Variance inflation factor 
4 Baron & Kenny 
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)12/0 =P ،11/0 - =βله عاد ـــت که در این م به ذکر اس  17بین، ، مجموع متغیرهاي پیش). الزم 
 اند. آوري تحصیلی را تبیین نمودهدرصد از واریانس تاب

 : رگرسیون خودکارآمدي تحصیلی روي ابعاد الگوهاي ارتباطی خانواده (مرحله دوم)3جدول

P T β 2R R P< F متغیرهاي پیش بین متغیر مالك 

0/01 83/5 38/0 
19/0 44/0 0/01 14/22 

خودکارآمدي 
 تحصیلی

 گیري گفت و شنودجهت

 گیري همنواییجهت -16/0 46/2 0/01

بین، اثر معناداري بر خودکارآمدي ، مجموع متغیرهاي پیش3با توجه به نتایج مندرج در جدول
صیلی دانش ست (تح شته ا سیون حاکی همچنین). 01/0Pr ،14/22=Fآموزان دا ، نتایج تحلیل رگر

)،  و 01/0Pr ،38/0=βکننده مثبت و معنادار (بینیگفت و شــنود پیشگیري از آن اســت که جهت
ـــتند (بینیگیري همنوایی پیشجهت ، 05/0Prکننده منفی و معنادار خودکارآمدي تحصـــیلی هس

16/0- =βنابر این، فرضـــیه دوم پژوهش نیز مورد تایید قرار می که مالحظه  گونههمانگیرد. )، ب
ـــود، مجموع متغیرهاي پیشمی ـــد از واریانس خودکارآمدي تحصـــیلی را تبیین  19بین، ش درص

  .اندنموده
 آوري تحصیلی بر روي خودکارآمدي تحصیلی با کنترل ابعاد الگوي ارتباطی خانواده (مرحله سوم):  رگرسیون تاب4جدول

P< T β R2 R P< F بینمتغیرهاي پیش متغیر مالك 

01/0 70/3 25/0 

27/0 53/0 0/01 18/25 
آوري تاب

 تحصیلی

 گیري گفت وشنودجهت

N.S 78/0 05/0- گیري همنواییجهت 

 خودکارآمدي تحصیلی 37/0 38/5 01/0

 
آوري بین، اثر معناداري بر تاب، مجموع متغیرهاي پیش4با توجه به نتایج مندرج در جدول 

تحلیل رگرسیون حاکی از ، نتایج همچنین). 01/0rr ،18/25=rآموزان داشته است (تحصیلی دانش
ضریب بتاي جهت ست که گرچه  ست، آن ا سبت به مرحله اول کاهش یافته ا شنود ن گیري گفت و

ــیلی میبین مثبت و معنادار  تاباما این بعد همچنان پیش ــد (آوري تحص ). 01/0rr ،25/0=βباش
باشد ري تحصیلی میآوکننده مثبت و معنادار تاببینیعالوه براین، خودکارآمدي تحصیلی نیز پیش

)01/0rr ،37/0 =βـــوم پژوهش، مورد تایید قرار می گیرد. با توجه به )، که در نتیجه فرضـــیه س
ــد از واریانس تاب 27بین، ، مجموع متغیرهاي پیش4در جدول  2Rمقدار  ــیلی را درص آوري تحص

 .اندتبیین نموده
الگوهاي ارتباطی خانواده خودکارآمدي تحصیلی در رابطه بین اي جهت بررسی نقش واسطه 
صیلیوتاب سیرهاي جهتآوري تح ضرایب م شنود و همنوایی از مرحله یک ،  گیري هاي گفت و 

گیري دهد که ضریب رگرسیون جهتنتایج مقایسه نشان میبه مرحله سه مورد مقایسه قرار گرفتند. 
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سوم، سیر  سیر اول به م شنود از م ست. 25/0به  39/0کاهش یافته ( گفت و  ) اما همچنان معنادار ا
ــیلی در رابطه بین جهت ــنود و تاببنابراین، خودکارآمدي تحص ــیلی گیري گفت و ش آوري تحص

ایفا نموده است. ضمن آنکه ضریب رگرسیون بعد همنوایی از  سهمیاي آموزان، نقش واسطهدانش
خود را از دست داده است. لذا، گرچه اثر مستقیم مسیر اول به مسیر سوم کاهش یافته و معناداري 

 آوري تحصیلی معنادار نبوده ، اما این متغیر به صورت غیر مستقیم و با گیري همنوایی بر تابجهت
صیلی بر تاب سطه خودکارآمدي تح ست. با توجه به این نتایج، وا شته ا صیلی اثر دا آوري تح

ــیه چهارم پژوهش هم مورد تایید قرار می ــده  2مدل نهایی پژوهش، در نمودار گیرد. فرض آورده ش
 است.

 
 گري آموزان با واسطهدانش آوري تحصیلیتاب: مدل تاثیر ابعاد الگوهاي ارتباطی خانواده بر 2نمودار

 خودکارآمدي تحصیلی

 گیريبحث و نتیجه
گري خودکارآمدي تحصیلی در رابطه بین بررسی نقش واسطه هدف اصلی پژوهش حاضر،
آوري تحصیلی بر بینی تابآوري تحصیلی بود. عالوه بر این، پیشالگوهاي ارتباطی خانواده و تاب

گیري همنوایی) و نیز، گیري گفت و شنود و جهتاساس ابعاد الگوهاي ارتباطی خانواده (جهت
در  بینی خودکارآمدي تحصیلی توسط الگوهاي ارتباطی خانواده، از دیگر اهداف مورد نظر بود.پیش

 شود.هاي پژوهش به شرح زیر به بحث گذاشته میهاي مطرح شده، یافتهراستاي این اهداف و فرضیه
کننده بینیگیري گفت و شنود از الگوي ارتباطی خانواده، پیششد جهتبینی میهمانطور که پیش
، کهولت رجوکاکه این یافته همراستا با پژوهش  آوري تحصیلی فرزندان استمثبت و معنادار تاب

آوري تحصیلی فرزندان گر این است که احتمال افزایش و ارتقاء تابو بیانباشد ) می2011( و ذاکري
هایی که فضاي گفتگو و تعامل سازنده بر آنها حاکم است بیشتر خواهد بود، احتماال به در خانواده

این دلیل که در فضاي تعامل و گفتگو، فرصت ابراز نظر و بیان احساسات و عقاید براي همه افراد 
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رود که در این فضا فرزندان از همفکري، همراهی و همکاري سایر خانواده وجود دارد و انتظار می
تواند به عنوان یک عامل حمایتی و عضا خانواده برخوردار باشند و این پشتوانه خانوادگی میا

آوري تحصیلی را افزایش دهد. ) و تاب2004؛ ماستن و رید، 1993گارمزي، حفاظتی عمل کرده (
 گر، به نحو بهتري نسبت به استرس واکنشهاي حمایت، فرزندان خانوادهاینکهتبیین احتمالی دیگر 

هاي ) و بنابراین، زمانی که با چالش2007،  43نشان می دهند (هیل، استافورد، سیمن، روس و بریگید
 آوري باالتري از خود بروز دهند. توانند تابشوند میمختلف مواجه می

-در بخشی دیگر، پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدي تحصیلی به صورت معناداري تاب

افرادي که از ویژگی خودکارآمدي توان گفت دهد. در تبیین این یافته میمیآوري تحصیلی را افزایش 
برانگیز زندگی هاي چالشتوانند به نحو مؤثري با شرایط و موقعیتبرخوردارند، معتقدند که می

مواجه شوند و به خوبی موانع را پشت سر گذاشته و بر آنها غلبه نمایند. بنابر این، در کارها استقامت 
، همچنین). 1390کنند (شولتس و شولتس، دهند و اغلب در سطح باالیی عمل میج میبه خر

هاي تحصیلی میشود آموزان براي گذر از چالشباورهاي خودکارآمدي موجب ارتقا انگیزه دانش
 آموزاندانشتوان انتظار داشت، ). از این رو، می1394خشاب، زاده و سلیمانی(مرادي، دهقانی

خودکارآمدي تحصیلی باال، در مواجهه با مشکالت و در مواقع رویارویی با تجارب برخوردار از 
به توانایی و کارایی خود ایمان دارند، تسلیم افکار ناامیدکننده نشده و به  کهاینکننده به دلیل ناکام

 تالش جهت رسیدن به مراحل باالي رشد ادامه دهند.
فرزندان توسط ابعاد  خودکارآمدي تحصیلیبینی هاي پژوهش حاضر، توان پیشاز دیگر یافته

الگوهاي ارتباطی خانواده بود. به این ترتیب که، بعد گفت و شنود به صورت مثبت و بعد همنوایی 
بینی نمودند. در تبیین رابطه بین بعد گفت و شنود و به صورت منفی خودکارآمدي تحصیلی را پیش

گیري در بیان نطرات هاي با این جهتفرزندان خانوادهتوان بیان نمود که خودکارآمدي تحصیلی می
خود آزادند و محیط خانواده این امکان براي آنها فراهم نموده است که در مسایل مختلف ابراز عقیده 

؛ کوئرنر و 1997کوئرنر و فیتزپاتریک، نموده و در مواقع لزوم، پیشنهادات خود را ارایه نمایند (
-حلیجه، این احساس در آنها به وجود آمده که قادرند براي مشکالت راهدر نت ).2002فیتزپاتریک، 

توانند به توانایی خود ایمان هاي مناسبی پیدا کنند، که با تعمیم این توانمندي به حوزه تحصیل، می
در فضاي گفت و گو و تعامل، فرزندان  کهاینداشته و کارآمدي باالتري را تجربه نمایند. به عالوه 

تواند، اعتماد ند بدون ترس و مالحظه، از نقاط قوت و ضعف خود سخن بگویند، این امر میتوانمی
هایی پیدا کنند که نتیجه هاي خود نیز راه حلآنها را به نقاط قوت خود تقویت نموده و براي ضعف

ر تواند موجب افزایش خودکارآمدي تحصیلی شود. به منظور تبیین نقش بعد همنوایی داین امر، می
هایی که نگرش خانوادهفضاي حاکم بر توان اشاره نمود، بینی خودکارآمدي تحصیلی، میپیش
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دهد اي است که فرزندان را به سمت همنوایی و همرنگی با دیگران سوق میبه گونه همنوایی دارند
ها، گرشدهد که ن) . عالوه بر این، همواره آنان را تحت فشار قرار می2004(فیتزپاتریک و کوئرنر، 

اطاعت بی چون و چرا از والدین ها و عقاید خود را با دیگران همسان و هماهنگ کنند و  ارزش
در مواجهه با  توان انتظار داشت کهاز این روي، می). 2002داشته باشند (کویرنر و فیتزپاتریک، 

نداشته و منتظر استقالل رأي قابل قبولی مشکالت گوناگون زندگی و از جمله مشکالت تحصیلی، 
، سطح تواند ضمن کاهش احساس شایستگیتصمیمات و اقدامات دیگران باشند. این امر می

خطرپذیري آنان نیز کاهش دهد و فرصت چالش با مشکالت را از آنان سلب نماید. و در نتیجه 
را تجربه تري از خودکارآمدي ها و قابلیتهاي خود را از دست داده و سطح نازلاعتماد به توانمندي

 نمایند. 

آوري دیگر نتایج نشان داد که گفت و شنود عالوه بر تأثیر مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز تاب
دهد. اما، بعد همنوایی، قادر است که فقط به تحصیلی را تحت تأثیر قرار داده و آن را افزایش می

ي تأثیرگذار باشد. این یافته آورصورت غیر مستقیم و از طریق کاهش خودکارآمدي تحصیلی بر تاب
خودکارآمدي گیري گفت و شنود با پرورش فرزندانی با هاي  داراي جهتگر آن است که خانوادهبیان

گیري هاي با جهتشوند و خانوادهها میآوري تحصیلی در آنباال، موجب افزایش تاب تحصیلی
کنند، موجب ی خود دچار تردید میهاي تحصیلفرزندان را نسبت به توانایی کهاینهمنوایی ضمن 

 ها نیز کاهش یابد.آوري تحصیلی آنشوندکه تابمی
تواند دانش ما را در مورد متغیرهاي مورد مطالعه و نیز روابط ها به لحاظ نظري مینتیجه این یافته

مشاوره ها، افراد، مراکز ها گسترش دهد و از جهت کاربردي و عملی  مورد استفاده خانوادهبین آن
هاي آموزش خانواده و نهادهایی مثل آموزش و پرورش قرار گیرد و خصوصا از نتایج آن در برنامه

کنندگان در پژوهش بود که تنها حاضر، گروه شرکت پژوهش هايمحدودیت یکی ازاستفاده شود. 
ین گروه از شد که با توجه به شروع دوران بلوغ در اآموزان سال اول متوسطه دوم را شامل میدانش
هاي ها از فضاي خانواده، متفاوت از سایر گروهتوان انتظار داشت که ادراك آنآموزان پسر میدانش

هاي دیگر و با شرایط سنی دیگر ها به گروهسنی باشد. از این روي، ضروري است که در تعمیم یافته
آموزي نیز هاي دیگر دانشوهشود مطالعاتی از این دست در گربنابر این، پیشنهاد میاحتیاط شود. 

آوري تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی، ممکن انجام شود. عالوه بر این، از آنجا که متغیرهاي تاب
است متأثر از متغیرهاي آموزشگاهی متعددي باشند که در چارچوب تحقیق حاضر بررسی نشده اند، 

آموزشگاهی به عنوان متغیرهاي هاي ویژگیهاي بعدي، شود که در پژوهشبنابر این پیشنهاد می
ها روي متغیرهاي واسطه متعامل با ابعاد الگوي ارتباطی خانواده وارد مدل شوند و تأثیر همزمان آن

 .  و وابسته بررسی شود
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Introduction 

The scientific study of resilience dates back to the time when it was observed that a 
number of endangered children had a positive adaptation to their environment (Masten, 
2001). These studies sought to find an answer to the question of how some children and 
young people can be successful and act well when their growth is threatened by factors 
such as poverty, abuse, war, violence and racism (Wright, Masten and Narayan, 2013). 
The researchers' eagerness to find an answer to this question has caused attention to 
resilience in many areas of research (Masten, 2014). According to Maesten (2014), 
resilience expresses the capacity of a dynamic system for successful adaptation with 
disturbances that threaten the performance, existence, or growth process of the system. 
Accordingly, people are considered to be resilience to positive results in spite of their 
compatibility with known threats (Cicchetti, 2010). 

Resilience is a multi-dimensional structure that is affected by environmental issues 
(Werner and Smith, 1992; Connor and Davidson, 2003). Therefore, some researchers 
have tried to identify various aspects of the resilience in specific areas and fields (Sicchetti 
and Rogosch, 1997). Academic resilience is defined as the ability of a student to deal with 
academic failures and educational stresses (Martin & Marsh, 2003). Accordingly, 
students with high academic resilience do their homework better and are more skillfully 
(Finn and Rock, 1997). 

There is no doubt that humans have a high capacity to tolerate hardships and adapt to 
changing conditions. But in order to take advantage of this capacity, they need some 
supportive resources (Southwick, 2014). Hence, family status has been considered a 
supportive factor (Wieders, 2014), and researchers such as Masten, Cutuli, Janette, Hinz, 
Obradovic, Wenzel (2014) emphasize the role of the family in relation to academic 
resilience.  

A model is proposed by Fitzpatrich and Rithchie (1994) about how the family 
influences children’s expectations, beliefs, and ways of interacting with the world around 
them. This model, which reflects how parents communicate with their children (Huang, 
2010), has two dimensions, namely, conversation orientation and conformity orientation. 
These dimensions determine how much family members talk about and express their 
thoughts and feelings. 

In addition to family, another variable expected to be predictive of academic resilience 
is academic self-efficacy (Keye & Pidgeon, 2013). Self-efficacy is defined as one's belief 
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in his abilities and competencies for the successful completion of a particular 
assignment (Bandura, 1977). Individuals who possess this feature believe that 
they can effectively deal with events and situations, and expect to be successful in 
overcoming obstacles, persevering in work, and often act at a high level. According to 
Bandura, Pastorelli, Barbaranelli and Caprara (1999), self-efficacy is a multi-dimensional 
variable and should be evaluated in different domains. Accordingly, they considered three 
areas of academic, emotional and social self-efficacy. According to Muris (2001), 
academic self-efficacy expresses a person's ability to learn about learning activities, 
encompasses curriculum subjects, and fulfills academic expectations. In line with these 
studies, some studies have also suggested predictive self-efficacy and academic self-
efficacy by family communication patterns. 
 
Hypothesis 

1- Conformity orientation is a negative predictor and conversation orientation is a 
positive predictor of students' academic resilience. 
2- Academic self-efficacy is a positive predictor of students' academic resilience. 
3- Academic self-efficacy has a mediating role in the relationships between 
dimensions of family communication and academic resilience. 
 

Method  
All first-grade high school students in Shiraz who enrolled in the academic year 2013-

2014 were taken as the statistical population, of which 291 were selected through 
multistage cluster random sampling method. To collect the data, family communication 
patterns scale, Student’s Academic Self-efficacy questionnaire, and Academic Resilience 
Scale were used. To verify the validity and reliability of the instruments, the internal 
consistency and Cronbach's alpha coefficient were used, respectively. Using SPSS 
software, simultaneous multiple regression and Barron and Kenny method were 
conducted to examine the mediating role of academic self-efficacy.  

 
Results: 

Direct hypothesis examination indicated that: (1) the style conversation orientation 
was a positive predictor of academic resilience and academic self-efficacy (2) the 
conformity orientation was a negative predictor of academic self-efficacy (3) academic 
self-efficacy was a positive predictor of academic resilience. Indirect hypothesis 
examination indicated that conversation orientation has both a direct and indirect effect 
on academic resilience. However, conformity orientation only indirectly affects academic 
resilience. Calculation of the effect size of independent variables on dependent ones 
indicated that 27 percent of the changes in Academic Resilience, and 19 percent of the 
changes in Academic Self-Efficacy are explained by the proposed model. 

 
Discussion and Conclusion  

Investigating the mediating role of academic self-efficacy in the relationship of family 
communication patterns and academic resilience found that academic self–efficacy has a 
mediating role in the relationship between conversation orientation and academic 
resilience. This indicates that conversation orientation affects and increases academic 
resilience both directly and indirectly through the mediation of academic self-efficacy 
whereas conformity orientation cannot predict academic resilience. This finding 
demonstrates that families with conversation orientation bring up children with higher 
academic self-efficacy which correspondingly increases their academic resilience.  
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As a result, for increases academic self – efficacy and resilience in children it seems 
necessary that families accept the possible mistakes of children and create an open space 
for them to express their feelings and ideas and provide them with a warm and friendly 
environment for their emotional support.  

 
Key word: family communication patterns, academic resilience, academic self-
efficacy  
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