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 خالصه 

 مقدمه
شود. بر این تر ميروز گستردهآموزان روزبهشناختي، هیجاني و تحصیلي دانشهای روانتوجه به مولفه

آموزان بر اساس جو عاطفي خانواده، تحصیلي دانش بیني سرزندگياساس هدف این پژوهش، پیش

  درگیری تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي بود.

 روش کار

آموزان دختر دانش کلیه شامل آماری روش پژوهش حاضر، توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه

گیری هنفر با روش نمون 613 ای به حجمنمونه که بود 4691-99متوسطه شهر ساوه در سال تحصیلي 

های درگیری تحصیلي )ریو و ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامهتصادفي خوشه

(؛ خودکارآمدی تحصیلي )مورگان و جینكز، 4931، برنهیل(؛ جو عاطفي خانواده )2044تسینگ، 

ها، داده ( بود. جهت تجزیه و تحلیل4694چاری، زاده و حسین( و سرزندگي تحصیلي )دهقاني4999

استفاده  SPSS23افزار آماری گیری از نرمرگرسیون چندگانه با بهره پیرسون و همبستگياز ضریب 

 شد.

 نتایج 

نتایج همبستگي پیرسون نشان داد که بین جوعاطفي خانواده، درگیری و خودکارآمدی تحصیلي با 

حلیل رگرسیون چندگانه نیز نتایج ت(. p<04/0سرزندگي تحصیلي رابطه مثبت و معناداری وجود دارد)

 42قادر به پیش بیني  جوعاطفي خانواده، درگیری و خودکارآمدی تحصیلينشان داد که متغیرهای 

، (=41/0β) سرزندگي تحصیلي هستند. خودکارآمدی تحصیلي با ضریب بتایدرصد از واریانس 

نقش  (=42/0β) و جوعاطفي خانواده با ضریب بتای (=49/0β) درگیری تحصیلي با ضریب بتای

 .بیني سرزندگي تحصیلي داشتندمعناداری در پیش

 نتیجه گیری

بیني نتایج پژوهش از توان درگیری تحصیلي، خودکارآمدی تحصیلي و جوعاطفي خانواده در پیش

 کند.آموزان حمایت ميسرزندگي تحصیلي دانش

 کلمات کلیدی
 سرزندگي تحصیليجو عاطفي خانواده، درگیری تحصیلي، خودکارآمدی تحصیلي، 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي نوشت:پی



 
 و همكاران جمیله فخاریان                                یلیتحص یو خودکارآمد یلیتحص یریدرگ خانواده، یبر اساس جو عاطف یلیتحص یسرزندگ ینبیشیپ -2932 

 

 مقدمه

در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلي تحصیل، بخش 

دهد، عالوه بر این کیفیت و مهمي از زندگي افراد را تشكیل مي

کند کمیت این تحصیل نیز نقش مهمي در آینده افراد ایفاد مي

(. نزدیک به یک قرن است که 0204، 4)وانگ و هولكامبي

شناسان به صورت گسترده در تالش برای شناسایي عوامل روان

باشند بیني کننده بهزیستي و پیشرفت تحصیلي ميپیش

آموزان در (. موفقیت دانش4691پور، )اعتماداهری و تختي

مدرسه، هدف اصلي هر نظام آموزشي است. موفقیت در مدرسه، 

شناختي، عاطفي، ر کلیه ابعاد روانهای مناسب دکسب تجربه

، 2زنگ، گان و چمشود )اجتماعي و رفتاری و زیستي را شامل مي

(. کسب این 2043، 6؛ ژائو، آن، دینگ، یانگ، ژانگ و گاه2003

تواند بر زندگي حال و آینده کودکان و ها در مدرسه ميتجربه

و سازی داشته باشد )عسگری، کهریزی نوجوانان تأثیر سرنوشت

شناسي ترین نگراني در زمینه روان(. یكي از مهم2046کهریزی، 

آموزان برای مواجهه با مدرسه، فهم چگونگي تالش دانش

، 1ای است )مگا، رونسني و دبنيمشكالت تحصیلي و مدرسه

2041.) 

آموزان هایي که در سازگاری تحصیلي دانشاز جمله توانمندی

پوتواین، است ) 1تحصیلي باید توجه شده، سازه کلیدی سرزندگي

سولبرگ، هوپكینز، اوماندسون و ؛ 2046، 3کونورس و سیمز

(. سرزندگي تحصیلي به صورت توانایي 2041، 3هالواری

های تحصیلي که آموزان برای موفقیت در برخورد با چالشدانش

در مسیر زندگي تحصیلي معمول هستند، تعریف شده است 

راسنستیل، اسچاتس و دویجن، ؛ 2001، 1)مارتین و مارش

های آموزشي (. مدارس و دیگر محیط2046، 9اسمالنبراك

های تحصیلي، موانع و فشارها، هایي هستند که در آنها چالشمكان

                                                           
1 Wang & Holcombe 
2 Zhang, Gan & Cham  
3 Xu, An, Ding, Yuan, Zhuang, Goh 
4 Mega, Ronconi & De Beni 
5 Academic Buoyancy 
6 Putwain &Symes &Connors 
7 Solberg, Hopkins, Ommundsen, Halvari 
8 Martin & Marsh 
9 Duijin, Rosenstiel, Schais, Smallenbroek 

حقیقت پایدار زندگي تحصیلي هستند، همین امر ممكن است 

آموزان در مدرسه گردد. وقتي باعث خستگي و دلسردی دانش

دهد نه تنها خودجوش انجام مي آموزی کاری را به طوردانش

دهد، بلكه احساس احساس خستگي و ناامیدی به او دست نمي

کند انرژی و نیروی او افزایش یافته است. به طور کلي حس مي

دار سالمت ذهني است )دوجان و دروني سرزندگي شاخص معني

(. در واقع سرزندگي تحصیلي به پاسخ مثبت، 2041همكاران، 

ها و موانعي که در عرصه مداوم و قي به انواع چالشسازنده و انطبا

شوند )پوتواین، کونورس، سایمس، جاری تحصیلي، تجربه مي

، 44؛ کامرفورد، باتسون و تورمي2044، 40اسبورن -دوگالس

آوری تحصیلي (. سرزندگي تحصیلي، یک شكل از تاب2041

های وضعیت آموزشي معمولي است است که مربوط به چالش

 (. 2046، 42ون)کارینگت

امروزه مطالعات بر این باورند عوامل بسیاری وجود دارد که 

بیني کننده و مؤثر بر سرزندگي تحصیلي هستند. حتي پیش

های زیادی برای افزایش کیفیت تحصیلي و مداخالت و آموزش

؛ فینیچ، 2046، 46اند )لسترسرزندگي تحصیلي شناسایي شده

. پیشایندهای سرزندگي (2041، 41پئاکوك، الزدوسكي و هوانگ

شناختي، عوامل مربوط به تحصیلي در سه سطح مختلف روان

محیط تحصیلي و مشارکت در فرآیند تحصیلي و عوامل مربوط به 

خانواده و همساالن مورد توجه قرار گرفته است )مارتین و مارش، 

آیند (. در پژوهش حاضر، جو عاطفي خانواده به عنوان پیش2001

همساالن، در فرآیند مقابله با نامالیمات تحصیلي  سطح خانواده و

(، در نظر گرفته شد. 2003، 41و فرایند تنیدگي )شوارز و کنول

برقراری و نگهداشت روابط فعال خانوادگي و برخورداری از 

های جمعي، به پویا حمایت اجتماعي و مشارکت در تعامل

یروی ( و ن2009، 43کند )آشنباخنگهداشتن فرد کمک شایاني مي

شود و به غني ای برای پشتیباني سالمت رواني محسوب ميبالقوه

                                                           
10 Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn 
11 Comerford, Batteson & Tormey 
12 Carrington 
13 Lester 
14 Finch, Peacock, Lazdowski & Hwang 
15 Schwarzer & Knoll 
16 Achenbaum 
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 36سال ، 2هشمار، 99تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1282

، 4انجامد )دیک و هولتزمنشدن احساس بهزیستي ذهني مي 

(. منظور از جو عاطفي خانواده، نحوۀ ارتباط و طرز برخورد 2046

افراد خانواده با هم است. نظر افراد خانواده نسبت به هم، 

گر و چگونگي دخالت یا عدم ها به یكدیاحساسات و عالقه آن

ها با ها در کارهای یكدیگر و همكاری یا رقابت آندخالت آن

؛ ترجمه 2003، 2دهد )کرسوها را نشان ميهم، نحوۀ ارتباط آن

 (. 4619صالحي، 

عالوه بر عوامل خانوادگي و محیط آموزشي از جمله پیشایندهای 

درگیری  شناختي تأثیرگذار بر سرزندگي تحصیلي، مفهومروان

پور و خلیلي ؛ فرهادی، قدم2001، 1است )زینگر 6تحصیلي

( که در 4693زاده، پور و قلي؛ جلیلیان، عظیم4691گشنیگاني، 

های آموزشي، به ویژه مدارس از عوامل مثبت در محیط

روند آموزان به شمار ميسرزندگي و موفقیت تحصیلي دانش

ای است ي سازه(. درگیری تحصیل2046، 1)کاسیوسو و هلگادو

که برای اولین بار جهت درك و تبیین افت و شكست تحصیلي 

های عنوان پایه و اساسي برای تالشمطرح گردید و به

گرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت )داتا و اصالح

(. درگیری تحصیلي بیانگر ورود فعال فرد در یک 2041، 3کینگ

ر کلي مفهوم درگیری تحصیلي بر تكلیف یا فعالیت است. به طو

نقش خودآگاهي در مطالعه، طراحي عقاید فراشناختي و خودنظم 

 1(. ریو و تسنگ2042و همكاران،  3کند )گریندهي تأکید مي

آموز در دانش ( درگیری تحصیلي را مشارکت سازنده2044)

دانند. در این نوع درگیری، تأکید بر فرایندی جریان آموزش مي

ي آن، دانش آموزان از روی قصد و تاحدودی فعاالنه است که ط

گیرند و نیز شرایط و کنند تا چیزی را که یاد ميتالش مي

های متعدد های یادگیری را شخصي و پربار کنند. پژوهشموقعیت

آموزان را هرچه بیشتر درگیر اند که اگر بتوان دانشنشان داده

توان به ر ميمسائل تحصیلي و تكالیف یادگیری کرد، بیشت

موفقیت تحصیلي آنان امیدوار بود )ابوالمعالي، راشدی و 

                                                           
1 Dyck & Holtzman 
2 Kerso 
3 Academic Engagement 
4 Zyngier 
5 Casuso-Holgado 
6 Datu, King 
7 Green 
8 Reeve, Tseng 

، 40؛ الرسون، بوتیاني، پاس، کاش و برادشاور2041، 9اجیلچي

2049.) 

های مطرح در همانطور که ذکر شد، در سطح رواني، یكي از سازه

توان در زمینه سرزندگي تحصیلي نیز حوزه تحصیلي، که مي

است  44اورهای خودکارآمدی تحصیليعاملي مهم تلقي شود، ب

؛ بارگي، پاریال، الروچ و 2049، 42تالسما، اسچاز و نوریس)

. خودکارآمدی تحصیلي باور (2041، 41؛ شن2049، 46دیكون

آموزان درباره توانایي خود برای فهمیدن یا انجام دادن دانش

تكالیف درس و رسیدن به اهداف در یک زمینه تحصیلي مشخص 

، 43؛ فتسكو و مک کلور2040و همكاران،  41است )آلتونسوی

(. کمبود خودکارآمدی تحصیلي منشاء بسیاری از مشكالت 2001

شناختي است. خودکارآمدی پایین افت تحصیلي و مشكالت روان

(. 2041، 43کند )ناساعزم و اراده را سست و عملكرد را مختل مي

یر اند که باورهای خودکارآمدی تحصیلي تاثتحقیقات نشان داده

ها و میزان تالش و سطح نیرومندی بر انگیزش پیشرفت، انتخاب

ها دارد پشتكار افراد و نهایتاً بر پیشرفت و موفقیت آن

(. 2049، 41گوستاگیوالس، الورانوس و کورفیاتیس)

آموزاني که باورهای خودکارآمدی تحصیلي باال دارند، دانش

ه اهدافشان بینند، نسبت بتكالیف دشوار را به عنوان چالش مي

افزایند مانند و در صورت شكست بر تالش خود ميمتعهد باقي مي

شود، اما برای ها موجب موفقیت ميو نهایتاً پشتكار آن

آموزان دارای باورهای خودکارآمدی تحصیلي پایین، دانش

تكالیف درسي دشوار در حكم تهدید شخصي هستند و مواجه 

شیدن از تالش و شدن با شكست، موجب درماندگي و دست ک

شود )زندر، براور، کراین و نهایتاً اکتفا به عدم موفقیت مي

 (.2043، 20؛ جانگ، ژائو و لي2041، 49هانوور

                                                           
9 Abolmaali, Rashedi & Ajilchi 
10 Larson, Bottiani, Pas, Kush, Bradshaw 
11 academic self-efficacy 
12 Talsma, Schüz, Norris 
13 Bergey, Parrila, Laroche, Deacon 
14 Shen 
15 Altunsoy 
16 Festco, McClure 
17 Nasas 
18 Kostagiolas, Lavranos, Korfiatis 
19 Zander, Brouwer, Jansen, Crayen, Hannover 
20 Jung, Zhou, Lee 
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با مرور فرآیندها و بروندادهای پژوهشي، جو عاطفي خانواده، 

درگیری تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي به عنوان سه متغیر از 

ای مسئلهگرفته شدند.  آیندهای سرزندگي تحصیلي در نظرپیش

-که موجب انجام پژوهش حاضر شد، این بود که بیشتر پژوهش

های انجام شده به تأثیر جداگانه جو عاطفي خانواده، درگیری 

آموزان تحصیلي و خودکارمدی بر سرزندگي تحصیلي در دانش

اند. و کمتر به تأثیر این عوامل به طور همزمان توجه نموده پرداخته

های علمي اندکي پیرامون سرزندگي که پژوهشنتر ایمهم

آموزان صورت گرفته است. از این رو، تحصیلي در جامعه دانش

است که آیا متغیرهای  سوالپژوهش حاضر به دنبال بررسي این 

جوعاطفي خانواده، درگیری تحصیلي و خودکارآمدی توان 

 آموزان دختر را دارند؟بیني درگیری تحصیلي دانشپیش

 ارک روش

جامعه آماری پژوهش حاضر توصیفي و از نوع همبستگي است. 

آموزان مدارس دولتي دختر دوره در این تحقیق شامل تمام دانش

بود که تعداد  4693-91متوسطه دوم شهر ساوه در سال تحصیلي 

ها مطابق با آمار اخذ شده از دفتر برنامه و بودجه آموزش و آن

با استفاده از جدول  ر بود.نف 1016پرورش این شهر برابر با 

کرجسي و مورگان و با توجه به حجم جامعه مورد نظر، تعداد 

)برای نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد  613

پرسشنامه توزیع  630جلوگیری از ریزش حجم نمونه تعداد 

ای گیری تصادفي خوشهکه این نمونه به شیوه نمونه گردید(

انتخاب گردید. پایه تحصیلي  متناسب با حجم بر حسب

گیری به صورت تصادفي و بر اساس لیست مدارس صورت نمونه

مدارس دولتي دختر دوره متوسطه از میان بدین ترتیب که  گرفت؛

های مدرسه به شیوۀ تصادفي انتخاب و از بین پایه 3 دوم شهر ساوه

اول، دوم و پیش دانشگاهي هر کدام دو کالس به صورت 

گرفته و آموزان قرار اب و پرسشنامه در اختیار دانشتصادفي انتخ

های از آنها درخواست شد که با حوصله کافي به پرسشنامه

 پژوهش پاسخ دهند. 

 ابزارهای پژوهش

 0پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

                                                           
1 Academic Buoyancy Questionnaire  

( 2001) 2پرسشنامه سرزندگي تحصیلي توسط مارتین و مارش

ماده آن  1ه ماده است ک 9تدوین شده است. این پرسشنامه شامل 

از نسخه انگلیسي پرسشنامه سرزندگي تحصیلي مارتین و مارش 

ای درجه 3ها بر مبنای مقیاس ( استخراج شده است. پاسخ2001)

متغیر خواهد بود و نمره  36تا  9شوند. نمره کل از محاسبه مي

بیشتر بیانگر سرزندگي تحصیلي باالتر است. مقیاس مارتین و 

و بازآزمایي مطلوب بود  مساني دروني( از نظر ه2001مارش )

( ضریب آلفای 33/0و ضریب بازآزمایي  10/0)آلفای کرونباخ 

چاری و کرونباخ این مقیاس در فرهنگ ایراني، از طریق حسین

و ضریب  10/0، برابر با 1( با حذف ماده 4694زاده )دهقاني

بین  ها با نمره کلبود. دامنه همبستگي ماده 36/0بازآزمایي برابر 

ها از همساني بود. همچنین نتایج نشان داد که ماده 31/0تا  14/0

بخشي برخوردارند. بررسي ساختار عاملي دروني و ثبات رضایت

آزمایي سازه( پرسشنامه با استفاده از تحلیل مولفه اصلي با )درستي

-برداری کیسرچرخش متعامد واریماکس، با میزان کفایت نمونه

نشانگر  344/630 آزمون کرویت بارتلتو  16/0اوکلین-میر

وجود شواهد کافي برای انجام تحلیل عامل بود. قابلیت اعتماد 

 13/0پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن 

آزمایي از روش تحلیل عاملي با به دست آمد. برای تعیین درستي

ماده  9بر های اصلي با چرخش واریماکس استفاده از تحلیل مولفه

و مقدار  19/0برابر  برداریپرسشنامه انجام شد. میزان کفایت نمونه

زاده، بود )دهقاني 4323/ 216آزمون کرویت بارتلت برابر 

(. در پژوهش حاضر 4696خشاب، چاری، مرادی و سلیمانيحسن

پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  قابلیت اعتمادمیزان 

 محاسبه شد. 11/0

 درگیری تحصیلی پرسشنامه

سوالي درگیری تحصیلي توسط ریو و تسینگ  22 پرسشنامه

ای از ( ساخته شده و در یک طیف لیكرت پنج درجه2044)

)به معنای همیشه یا  1یک )به معنای هرگز یا تقریباً هرگز( تا 

 1های آن شامل درگیری عاملیت تقریباٌ همیشه( قرار دارد. مولفه

ماده و  1ماده، درگیری عاطفي  1رفتاری  ماده، درگیری

شود. برای هر پاسخگو در هر یک ماده مي 1درگیری شناختي 

                                                           
2 Martin & Marsh 



 

 36سال ، 2هشمار، 99تیر-خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1282

هایي شامل تعداد آزمونهای درگیری که در قالب خردهاز جنبه 

شود. عالوه متفاوتي مطرح شده اند؛ نمره جداگانه ای محاسبه مي

ز یک ماده نی 22بر این، حاصل جمع نمرات هر فرد در مجموع 

دهد که نشانگر میزان کلي درگیری نمره کلي برای او به دست مي

تحصیلي فرد است. بدین سان دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین 

خواهد بود. شاخص پایایي و روایي این آزمون در حد  440تا  22

(. در 2044باال و قابل قبول گزارش شده است )ریو و تسینگ، 

(، روایي عاملي این پرسشنامه در 2044مطالعه ریو و تسینگ )

بخشي گزارش شده است و ساختار عاملي این سطح رضایت

پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین، پایایي درگیری 

و  11/0، درگیری شناختي 91/0، درگیری رفتاری، 12/0عاملیت 

به دست آمده است. به منظور استفاده از  31/0درگیری عاطفي 

( ابتدا 4691نامه در ایران، حاجي علیزاده و همكاران )این پرسش

عبارات آن به فارسي ترجمه کردند و اعتبار صوری آن با نظر 

نتایج ضریب آلفای کرونباخ متخصصان مورد تایید قرار گرفت. 

و برای خرده  94/0برای کل پرسشنامه در پژوهش حاضر 

و  30/0زشي ، انگی10/0، شناختي 33/0های درگیری رفتاری مؤلفه

ی ضرایب بدست آمده حاکي بدست آمد که همه 39/0عاملیت 

 باشد.از همساني دروني باالی سواالت مي

 پرسشنامه جو عاطفی خانواده
( به منظور 4931توسط هیل برن ) پرسشنامه جو عاطفي خانواده

والدین ساخته شده  -سنجش میزان مهرورزی در تعامالت کودك

سؤال است که هر  43خانواده شامل  است. کل مقیاس جو عاطفي

دو سؤال دربرگیرندۀ یک خرده مقیاس است. ابعاد پرسشنامه 

(، 3تا  1(، تأیید کردن )1تا  6(، نوازش )2تا  4شامل محبت )

(، تشویق کردن 40تا  9(، هدیه دادن )1تا  3های مشترك )تجربه

( 43تا  41( و احساس امنیت )41تا  46(، اعتماد )42تا  44)

های فرد مربوط به رابطه احساس آزمودني نسبت به باشد. سواليم

های زوج بیانگر همان رابطه و احساس نسبت به مادر پدر و سوال

های ای از پاسخباشد. همچنین، پاسخنامه این مقیاس پنج گزینهمي

(، خیلي زیاد 1(، زیاد )6(، در حد متوسط )2(، کم )4خیلي کم )

ه آزمودني بر حسب احساس خود یكي (، تشكیل شده است ک1)

زند. حداکثر نمره در این پرسشنامه ها را عالمت مياز این گزینه

( ضریب پایایي 4639جمشیدی ) باشد.مي 43و حداقل نمره  10

پرسشنامه جو عاطفي خانواده را از طریق آلفای کرونباخ و 

 برآورد گردید 16/0و  13/0بازآزمایي محاسبه کرد که به ترتیب 

( برای تعیین 4633(. موسوی شوشتری )4690)به نقل از ناهیدی، 

روایي محتوایي، این پرسشنامه را به پنج نفر از متخصصان داد، 

آوری گردید و سؤالهایي که مورد تأیید سپس نظرات آنها جمع

متخصصان بود و روی آنها توافق داشتند، نگهداری شد )به نقل از 

مورد  ضر، روایي صوری پرسشنامهدر پژوهش حا(. 4690ناهیدی، 

بررسي چند نفر از اساتید و کارشناسان قرار گرفت و از این طریق 

نتایج ضریب آلفای روایي صوری پرسشنامه مذکور تأیید گردید. 

محبت های مؤلفهو برای خرده 92/0برای کل مقیاس کرونباخ 

های مشترك ، تجربه32/0، تأیید کردن 34/0، نوازش کردن 34/0

و احساس  31/0، اعتماد 32/0، تشویق 33/0، هدیه دادن 31/0

ی ضرایب بدست آمده حاکي از که همهبدست آمد  32/0امنیت 

 باشد.همساني دروني باالی سواالت مي

 پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
 4جینكز -پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلي توسط مورگان

وال و سه مولفه س 60( ساخته شد. این پرسشنامه دارای 4999)

، 23، 23، 21، 22، 24، 49، 41، 41، 44، 40، 3، 3شامل استعداد )

، 43، 43، 41، 46، 42، 1، 1، 6( و بافت )9، 1، 2، 4(، کوشش )60

باشد. سواالت این مقیاس به صورت ( مي29، 21، 21، 26، 20

تا کامالً موافقم=  4ای )کامالً مخالفم=طیف لیكرت چهار درجه

به صورت  26، و 22، 20، 49، 43، 41، 1، 1های سؤال ( است و1

و حداقل نمره  420شود. حداکثر نمره گذاری ميمعكوس نمره

و  12/0باشد. ضریب پایایي کلي برای این پرسشنامه مي 60

های استعداد، بافت و تالش به ترتیب ضریب آلفا برای زیرمقیاس

استعداد دارای گزارش شده است. زیرمقیاس  33/0و  30/0، 31/0

(. 2009گویه است )الوورث،  1گویه و تالش  46گویه، بافت  46

( ضریب پایایي را برای خودکارآمدی 4611زاده و محسني )کریم

، سازه کوشش 33/0و برای سازه استعداد  33/0تحصیلي کلي 

اند. در پژوهش حاضر به دست آورده 30/0و سازه بافت  31/0

                                                           
1 Morgan & Jinks 



 
 و همكاران جمیله فخاریان                                یلیتحص یو خودکارآمد یلیتحص یریدرگ خانواده، یبر اساس جو عاطف یلیتحص یسرزندگ ینبیشیپ -2932 

 

های و خرده مؤلفه 31/0سشنامه برای کل پرآلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 30/0و بافت  33/0، کوشش 39/0استعداد 

 روند اجرای پژوهش

پس از هماهنگي و کسب مجوز الزم از آموزش و پرورش و 

سپس از طریق مدیر و معلمان مدرسه به صورت حضوری 

آموزان قرار گرفت. حداقل زمان الزم پرسشنامه در اختیار دانش

دقیقه بود. الزم به ذکر  60تا  20ها بین ن پرسشنامهبرای پر کرد

ها، ابتدا در یک مطالعه است که پیش از توزیع پرسشنامه

نفری از  60ها در اختیار یک نمونه مقدماتي پرسشنامه

ها آوری پرسشنامهآموزان قرار گرفت. پس از جمعدانش

و با آموزان قابل فهم نبود بازنویسي شد واژگاني که برای دانش

ترین واژه جایگزین گردید و سپس پایایي پرسشنامه در نزدیک

 630نمونه مورد مطالعه احراز گردید. پرسشنامه نهایي در اختیار 

پرسشنامه به صورت  46آموزان قرار داده شد که نفر از دانش

ناقص پر شده بود ، بنابراین از تحلیل کنار گذاشته شدند. برای 

های توصیفي )میانگین و از شاخصها تجزیه و تحلیل داده

های آماری همبستگي پیرسون و انحراف معیار(، و روش

 23SPSSافزار آماری رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم

 استفاده گردید.

 هایافته

آموزان دختر دوره نفر از دانش 613نمونه پژوهش شامل 

ها از هسال بود. برای تحلیل داد 32/43متوسطه با میانگین سني 

همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه شد. یكي از این 

ها، طبیعي بودن یا به هنجار بودن توزیع متغیرها است. فرضپیش

برای آزمون فرض طبیعي بودن متغیرهای اصلي 

پژوهش)درگیری تحصیلي، جوعاطفي خانواده، خودکارآمدی 

اسمیرونوف  -و سرزندگي تحصیلي( از آزمون کولموگروف

ارائه شده است. 4اده شد که نتایج آن در جدولاستف
 

 

: آزمون طبیعي بودن متغیرهای پژوهش4جدول  

 Z P متغیر

 419/0 46/4 درگیری تحصیلي

 004/0 22/2 جو عاطفي خانواده

 163/0 139/0 خودکارآمدی تحصیلي

 632/0 943/0 سرزندگي تحصیلي

 

ن نشا 4اسمیرنوف در جدول  -نتایج آزمون کولموگروف

(.  <01/0Pدهد توزیع نمرات همه متغیرها نرمال است )مي

توان نتیجه گرفت توزیع متغیرهای مورد بررسي بنابراین مي

فرض دیگر برقراری رابطه خطي بین طبیعي است. پیش

متغیرهاست که با استفاده از همبستگي پیرسون مورد بررسي قرار 

 گزارش شده است. 2گرفته و نتایج آن در جدول
 

 : میانگین، انحراف معیار و همبستگي بین متغیرهای پژوهش 2دول ج
 

 VIF آماره تحمل 1 6 2 4 انحراف معیار میانگین متغیرها

 63/4 302/0    - 41/42 03/31 .جو عاطفي خانواده4

 69/4 113/0   - 20/0** 23/41 14/36 .درگیری تحصیلي2

14/0 41/0** 33/3 96/16 .خودکارآمدی تحصیلي6 ** -  322/0 01/4 

60/0 49/0** 61/3 63/29 . سرزندگي تحصیلي1 ** 63/0 ** - - - 

 04/0 **P<  
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 جوعاطفي با شود بینمي جدول مشاهده در چنانكه

(، درگیری >P 04/0و  =41/0rخودکارآمدی تحصیلي )

 49/0( و سرزندگي تحصیلي )>P 04/0و  =20/0rتحصیلي )

r=  04/0و P<بین  داری وجود دارد.( رابطه مثبت و معنا

 04/0و  =14/0rدرگیری تحصیلي با خودکارآمدی تحصیلي )

P<(و سرزندگي تحصیلي )60/0 r=  04/0و P< رابطه مثبت و )

معناداری وجود دارد. همچنین خودکارآمدی با سرزندگي 

( دارای رابطه مثبت و معناداری >P 04/0و  =63/0rتحصیلي )

 باشد.مي

ش از رگرسیون همزمان استفاده شد برای بررسي سوال پژوه 

که نتایج آن در ادامه ارائه شده است. قبل از اجرای رگرسیون 

های آن مورد بررسي قرار گرفت. نرمال بودن توزیع فرضپیش

اسمیرنف مورد بررسي قرار  -متغیر وابسته با آزمون کلموگرف

(. <01/0Pگرفت و نتیجه آن نشان داد که توزیع نرمال است)

خطي بین متغیرهای مستقل و وابسته با همبستگي پیرسون رابطه 

مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد بین متغیرها رابطه خطي 

 -برقرار است. برای بررسي استقالل خطاها از آزمون دوربین

واتسون استفاده شد که نتایج نشان از عدم همبستگي بین خطاها 

قبول است(.  قابل 1/2تا  1/4، دامنه بین  =14/4D.Wدارد )

بین از عامل برای بررسي همخطي چندگانه بین متغیرهای پیش

( استفاده شد که Tolerance( و تحمل)VIFتورم واریانس)

نتایج نشان داد عدم همخطي بین متغیرها برقرار است )دامنه 

VIF  قابل قبول است(. نتایج  4/0و تحمل باالتر از  40کمتر از

 کنید.مشاهده مي 1و  6تحلیل رگرسیون را در جداول 
 

 

 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بیني سرزندگي تحصیلي توسط جوعاطفي خانواده و خودکارآمدی و درگیری تحصیلي 6جدول 
 

4مدل   R R2 سطح  معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

14/2214 رگرسیون  6 34/330  

96/41  004/0  61/0  42/0 34/43630 باقي مانده   616 32/13  

14/41312 کل  613  

 

،  =96/41و مقادیر به دست آمده ) 6با توجه به نتایج جدول 

004/0>Pمعنا که توان گفت مدل معنادار است بدین( مي

جوعاطفي، خودکارآمدی و درگیری تحصیلي قادر هستند میزان 

بیني درصد پیش 42آموزان را تا سرزندگي تحصیلي در دانش

 کنند.

 

يبرای پیش بیني سرزندگي تحصیلي توسط جوعاطفي خانواده، خودکارآمدی و درگیری تحصیل : ضرایب مدل رگرسیون1جدول   

 مدل

 روش همزمان

 t ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده
 

 سطح معناداری

B بتا خطای استاندارد 

61/6 مقدار ثابت  13/1  - 31/0  219/0  

43/0 خودکارآمدی  03/0  41/0  13/2  044/0  

40/0 درگیری تحصیلي  06/0  49/0  29/6  004/0  

03/0 جوعاطفي خانواده  06/0  42/0  23/2  026/0  

 

دهد که از بین متغیرها درگیری تحصیلي نشان مي 1نتایج جدول 

توانسته بیشترین نقش را در تبیین واریانس  49/0با ضریب بتای 

لي داشته باشد. خودکارآمدی با ضریب بتای سرزندگي تحصی

اند به توانسته 42/0و جو عاطفي خانواده با ضریب بتای  41/0

بیني درگیری تحصیلي نقش عنوان متغیرهای بعدی در پیش

 معناداری داشته باشند.
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 گیریبحث و نتیجه 

بیني سرزندگي تحصیلي بر اساس جو هدف پژوهش حاضر پیش

ری تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي عاطفي خانواده، درگی

بود در مورد ارتباط متغیرها بر اساس نظر کامفورد و همكاران 

توان گفت که همراه شدن تغییرات سریع شناختي و ( مي2041)

ها و فشارهای محیطي، لزوم هیجاني در دوران نوجواني با چالش

سازد. برخورداری نوجوان از توانایي انطباق را دوچندان مي

ها حاکي از آن است که در بین دانش آموزان یج بررسينتا

ز سرزندگي تحصیلي، حداقل میزان ترك تحصیل برخوردار ا

های دهد سرزندگي تحصیلي یكي از مفاهیم و سازهرخ مي

ی روانشناسي مثبت نگر است که با توجه و مطالعه بهنجار مورد

ز بهبود پیشرفت تحصیلي رابطه دارد؛ زیرا سرزندگي یكي ا

-شده است که دانشعوامل اثرگذار در تعلیم و تربیت شناخته 

های عنوان راهبرد مقابله با مسائل و چالشآموزان از آن به

 کنند. تحصیلي استفاده مي

نتایج نشان داد اثر جو عاطفي خانواده بر سرزندگي تحصیلي، 

دار است. این یافته با نتایج مطالعات چان و دیكسون معني

(، همخوان است. سنت و همكاران 2040نایلینگ )( و 2044)

ای با عنوان تاثیر روابط خانوادگي بر نحوۀ (، در مطالعه2009)

پردازش اطالعات و سازگاری آموزش مشخص کردند که 

وجود روابط بین والدیني ناایمن به طور غیرمستقیم با پیشرفت 

تحصیلي ضعیف و پردازش منفي اطالعات در وقایع استرس آور 

مرتبط با همساالن رابطه دارد که این وضعیت افزایش 

بیني آموزان در طي یک دورۀ یكساله را پیشناسازگاری دانش

کند. بدین ترتیب جو منفي در روابط خانواده باعث تنش و مي

مشكالت روانشناختي و افت تحصیلي و جو مثبت عاطفي در 

صیلي خانواده باعث اشتیاق و شادابي در وضعیت رواني و تح

 شود.آموزان ميدانش

بیني سرزندگي بر اساس نتایج متغیر درگیری تحصیلي توان پیش

فرهادی و همكاران های این یافته با پژوهش. تحصیلي را داشت

( همخواني دارد. نتایج 4693( و جلیلیان و همكاران )4691)

آموزاني که با درگیری تحصیلي دهد دانشها نشان ميپژوهش

شوند، بر موضوعات یادگیری سر کالس حاضر مي به طور منظم

کنند و به مقررات مدرسه پایبندند، در کل نمرات تمرکز مي

های پیشرفت تحصیلي عملكرد گیرند، در آزمونباالیي مي

تر و بهتری دارند و در آموزش و یادگیری خود، افرادی موفق

از سویي (. 2040تر خواهند بود )وانگ و هولكامبي، سرزنده

آموزان به انجام اعمالي مثل دیگر در درگیری تحصیلي دانش

برداری، مشارکت در حضور منظم در کالس درس، یادداشت

ها، طرح سوال، پایداری هنگام مواجه با مشكل، فعالیت فعالیت

بصورت  پردازند ومربوط به موضوعي خارج از کالس مي

ای الزم برای نیازهها و تكالیف پژوهشي یا پیشمستقیم با فعالیت

شوند، بنابراین چنین افرادی مراحل و موفقیت در آن درگیر مي

رسانند، از های تحصیل را به صورت عملي به انجام ميگام

ها و ابزارهای الزم برای توفیق هر چه بیشتر در ها، توانایيمهارت

گردند، به نقاط ضعف و قوت انجام امر آموزش آگاه مي

هایي برای ترمیم برند و تصمیمپي ميخویش در انجام تكالیف 

ها که از ها و توانایيگیرند. این آگاهينقاط ضعف خویش مي

تواند شود ميها حاصل ميدرگیری مستقیم در تكالیف و فعالیت

هایي که ها و تشویقها، موفقیتها، پیشرفتها، فرصتبه چالش

ي برد و تواند برای افراد به ارمغان آورد پپژوهش و تحصیل مي

به تفسیر و باورهای مثبتي از خود در زمینۀ تحصیل دست یافت. 

نیز خودکارآمدی ریشه ( 2049تالسما و همكاران )بر اساس نظر 

جا که درگیری در مباحث انگیزشي و شناختي دارد؛ از آن

تحصیلي بیشترین تأثیر را در سطح شناختي مربوط به 

گیری تحصیلي بر نماید که درخودکارآمدی دارد، طبیعي مي

داری آموزان تأثیر مثبت و معنيخودکارآمدی تحصیلي دانش

 داشته باشد.

بر اساس نتایج اثر متغیر خودکارآمدی تحصیلي بر سرزندگي 

( و مرادی 2041شن ) این یافته با پژوهش .معنادار بودتحصیلي، 

باشد. خودکارآمدی در ارزیابي ( همسو مي4691و همكاران )

دارد. در واقع افراد  طي نقش قابل مالحظه ایمطالبات محی

مطالبات بیروني را یا به صورت چالش و یا به صورت تهدید 

کنند. به عبارتي خودکارآمدی مهمترین عامل ارزیابي مي

دهیم. هایي هستند که ما انتخاب و انجام ميی فعالیتکنندهتعیین

هیچكدام از باورهای شناختي افراد به اندازه خودکارآمدی در 



 
 و همكاران جمیله فخاریان                                یلیتحص یو خودکارآمد یلیتحص یریدرگ خانواده، یبر اساس جو عاطف یلیتحص یسرزندگ ینبیشیپ -2932 

 

فردی و در برخورد با مشكالت  های سازگارانهمدیریت کارکرد

( نیز 2046زا اساسي نیستند. پوتوین و همكاران )و شرایط استرس

اعتقاد دارند که احساس خودکارآمدی، انگیزه ی یادگیرندگان 

را برای درگیری با تكالیف، شرایط نامطلوب موجود و 

 کند. یادگیرندگان با خودباوریهای پیشرو ترغیب ميچالش

توانند بر شوند و باور دارند که ميباال، پرانرژی نمایان مي

های ها غلبه کنند. چنین باوری به توانایيمشكالت و چالش

زای محیطي، با های استرسشخصي در برخورد با محرك

کارکردهای سازگارانه سرزندگي همراه است. افراد با 

پافشاری خودکارآمدی باال به دلیل به کارگیری تالش بیشتر و 

بر حل مسائل، از سرزندگي و عملكرد تحصیلي باالتری 

 برخوردارند.

آموزاني که دانش (2049بارگي و همكاران )بر اساس دیدگاه 

خودکارآمدی باالیي دارند، مشكالت تحصیلي را به عنوان 

گیرند و برای به دست آوردن فرصتي برای موفقیت در نظر مي

ل تحصیلي که ممكن است های الزم برای حل هر مشكمهارت

آموزان شان قرار گیرد، مشتاق هستند؛ بنابراین اگر دانشسر راه

این مسئله را باور داشته باشند که در زمینه تحصیلي موفق 

خواهند شد، همواره برای رسیدن به هدف خویش تالش کرده و 

آمیزی مواجه خواهد شد که احتماالً در آینده با نتایج موفقیت

 گردد.ن عوامل باعث افزایس سرزندگي تحصیلي ميایمجموعه 

توان به استفاده از ابزار از جمله محدودیتهای پژوهش مي

خودگزارشي بود. با استفاده از روش تحقیق کیفي از طریق 

تری دست یافت؛ زیرا های عمیقتوان به یافتههای ميمصاحبه

سد رسرزندگي تحصیلي از جمله متغیرهایي است که به نظر مي

با توجه به موقعیت و شرایط مختلف تعریف متفاوتي داشته باشد 

تواند ابزار مناسبي برای سنجش آن که پرسشنامه به تنهایي نمي

باشد. با توجه به گستردگي متغیر سرزندگي تحصیلي پیشنهاد 

شود با متغیرهای دیگری مورد بررسي قرار بگیرد. همچنین مي

ینده متغیرهای این پژوهش با های آشود در پژوهشپیشنهاد مي

توجه به جنسیت نیز مورد بررسي و مقایسه قرار گیرد.
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 Abstract 

Introduction: Attention to the psychological, emotional and educational 

components of students is becoming more and more common. according to 

this the purpose of this study was to predicting academic buoyancy based on 

family emotional climate, academic engagement, and academic self-

efficacy. 

Materials and Methods: The research method was descriptive 

correlational. The statistical population consisted of all high school female 

students in Saveh city in the academic year of 2018-2019 that 347 students 

were selected through cluster sampling. The tools used included the Rio and 

Tsing' academic engagement (2011), Morgan & Jinks academic self-efficacy 

(1999), Hillburn's family emotional climate (1964), Dehghanizadeh and 

Husseinchari academic buoyancy questionnaires (2012). Pearson correlation 

coefficient and multiple regression were used for data analysis Using SPSS 

23 software. 

Results: Pearson correlation results showed that there is a positive and 

significant relationship between family emotional climate, academic 

engagement, and academic self-efficacy with academic buoyancy (p <0.01). 

The results of multiple regression analysis also showed that family 

emotional climate, academic engagement and academic self-efficacy were 

able to predict 12% of the variance of academic buoyancy. Academic self-

efficacy with beta coefficient (β = 0.15), academic engagement with beta 

coefficient (β = 0.19) and family emotional climate with beta coefficient (β 

= 0.12) had significant role in predicting of academic buoyancy. 

Conclusion: The results support the ability of academic involvement, 

academic self-efficacy and family emotional climate in predicting students' 

academic buoyancy.  

Key words: family emotional climate, academic engagement, academic 

self-efficacy, academic buoyancy 
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