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 چکیده 

ر همیی   بی توانید ایفیا نمایید.    آموزان نقشي برجسته در آینده یک کشور میي عملكرد تحصیلي دانش مقدمه:

 هیای ررزنیدپروری و عملكیرد تحصییلي بیا نقیش      بیی  سیبک   اساس پژوهش حاضر با هدف تبیی  مدل علیي 

 آموزان مقطع متوسطه انجام شد.گری سرزندگي تحصیلي در دانشواسطه

امل روش پژوهش، توصیفي از نوع همبستگي و معادالت سیاتتاری بیود. جامعیه آمیاری آن شی      روش کار:

  آنهیا بودنید   و والیدی  1397-98لي آموزان دتتر و پسر دوره دوم متوسطه شهر رسا در سال تحصیهمه دانش

 248آمیوز ) شنفیر دانی   493ای چندمرحلیه ای،  گیری تصادري توشیه که از بی  آنها با استفاده از روش نمونه

ری سیبک ررزنیدپرو  هیا از مقییاس   آوری دادهدتتر( انتخاب شدند. در ای  پژوهش جهیت جمیع   245پسر و 

سیرزندگي  و مقییاس   عملكیرد تحصییلي  ، مقییاس  NEO_FFIپین  عیاملي شخصییت    ، مقیاس بامریند دیانا

هیای حاصیل از ایی  پیژوهش بیا      ها، تجزییه و تحلییل داده  آوری پرسشنامهاستفاده شد. پس از جمع تحصیلي

 صورت گررت. یابي ساتتاریدلههای همبستگي پیرسون  و معااستفاده از روش

گیری  حصییلي نقیش واسیطه   سیرزندگي ت  یابي معادالت سیاتتاری نشیان داد  های حاصل از مدلیارته نتایج:

ییه  ل علیي ارا کند. همچنیی  مید  های ررزندپروری با عملكرد تحصیلي ایفا ميمعناداری را در رابطه بی  سبک

 شده از برازش توبي برتوردار است.

ت تحصیلي بایست در ررایند عملكرد و مورقیهای پژوهش حاضر، ميبر اساس یارته: گیرینتیجه

ر ای  بگذار های ررزندپروری والدی  و سرزندگي تحصیلي به عنوان متغیرهای اثرسبک آموزان بهدانش

 ررایند توجه جدی صورت پذیرد.

 لي، سرزندگي تحصیليعملكرد تحصی های ررزندپروری،سبک: کلمات کلیدی

 باشد.ميای  مطالعه راقد تضاد منارع پي نوشت: 
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 مقدمه

بهبود کیفیت آموزش و  در هر نظام آموزشي بیش از هر چیز

آموزان از اهمیت باالیي برتوردار است، توانمند کردن دانش

چرا که از جمله عوامل توسعه دهنده در ابعاد مختلف جامعه 

گردد و محققان در ای  عرصه بیش از پیش تالش محسوب مي

بخشي و دارند تا عوامل تاثیرگذار و نقش آنها را در کیفیت

، 1شناسایي نمایند )میتیماني و دانیلس آموزانتوانمندی دانش

با عملكرد تحصیلي مناسب مورد تأیید و  آموز(. دانش2020

نفس و گیرد و عزتپذیرش همساالن، معلمان و والدی  قرار مي

شود، در مقابل ررد با احساس کفایت و لیاقت او بیشتر مي

عملكرد تحصیلي نامناسب و ضعیف به توانایي و کفایت تود 

کند و لیاقتي و حقارت ميکفایتي، بيکند و احساس بيشک مي

ماند )روالدی، کجباف و از ادامۀ تحصیل و یادگیری باز مي

های آموزان بر جنبهعملكرد تحصیلي دانش (.1395قمراني، 

مهمي از زندگي آنان از جمله ارتقا به مقاطع تحصیلي باالتر، 

طر تاثیر کسب شغل و جایگاه اجتماعي مناسب و رضایت تا

 توانایي معنای به تحصیلي (. عملكرد2020، 2گذارد )میشرامي

 ریزیطرح آن برای که است پیامدی اکتساب در مورقیت اثبات

 (.2018 ،3است )کرتچیان شده ریزیبرنامه و

های زندگي مربوط به دوران بخش قابل توجهي از چالش

ها و شود. از ای  رو انطباق و سازگاری با ررصتتحصیل مي

های تحصیلي مورد توجه پژوهشگر ان تعلیم و تربیت بوده چالش

سان، عواملي که موجب سازگاری هرچه بیشتر آدمي است. بدی 

تری  شوند، بنیادیها و تهدیدهای زندگي ميبا نیازها، چالش

، 4)پتوس باشندرویكرد مثبت مي های موجود مورد بررسيسازه

ا و استعدادها که موجب سازگاری هز جمله ای  توانایي(. ا2006

در حیطه  ها و رشارهاارراد در برابر تهدیدها، موانع، سختي

 يلیتل ي وصادق) است 5شود، سرزندگي تحصیليتحصیلي مي

کیویستو، پوتوی ، آهون  و  -هیروون ، یلي ؛1395 ،يگانیگشن

(. مورقیت در محیط آموزشي مستلزم احساس 2019، 6کیارا

، 7تورمي و است )کامررورد، باتیسون انرژی و سرزندگي

                                                           
1. Mthimunye, Daniels 
2. Mishra 
3. Kertechian, 
4. Pettus 
5. academic buoyancy 
6. Hirvonen, Yli-Kivistö, Putwain, Ahonen, Kiuru 
7. Comerford, Batteson, Tormey 

 8و مارش مفهوم سرزندگي تحصیلي توسط مارتی (. 2015

های سازنده و مثبت برای به عنوان روش بررسي واکنش( 2009)

آموزان در دوره جاری انواع موانع تجربه شده به وسیله دانش

تحصیلي یا مدرسه از قبیل رشارهای امتحانات پر مخاطره، 

 ریکثآلشده است ) ت ضعیف و امثال آن، مطرحدریارت نمرا

پوتوای ، کونورس، سایمز و  (.1396 زاده،بیحبي و سلطان

 به صورت را کاری رردی (. وقتي2011، 9اسبورن –داگالس 

 تستگي نكرده، بلكه احساس تنها دهد، نهمي انجام تودجوش

 ،بشرپور ي ومانینر ي،نیعکند )مي انرژی و نیرو ارزایش احساس

(. 2014، 10؛ دویج ، راسنستیل، اسچاتس و اسمالنبراك1398

 است مهمي هایشاتص از یكي سرزندگي تحصیلي چنی هم

گذارد مي تأثیر دانشجویان آمیزیادگیری مورقیت و تربیت بر که

ها به توانایي ها ولیاقت آنجا در و (1396، انیعرو  ارروزآتش)

)سولبرگ،  شوديم حاصل های علميپیشررت و نشیندمي بار

 (.2015، 11هوپكینز، اوماندسون و هالواری

با توجه به ای  که اکثر کودکان و نوجوانان در محیط تحصیلي 

هایي را که با ای  مات تحصیلي و راهالیزم است که نامالهستند، 

. بنابرای  ، مورد شناسایي قرار گیرندکنندت برتورد ميالمشك

تأثیرگذار بر روی ظرریت  بهتر است که پیشایندها یا عوامل

های تحصیلي را که موجب آموزان در برتورد با چالشدانش

توان سبک گردد که از جمله آنها مي سرزندگي است، شناسایي

را مدنظر قرار داد. بررسي پیشینه تحقیقات نشان  12ررزندپروری

های ررزندپروری و سرزندگي تحصیلي دهد که بی  سبکمي

؛ 1390ی،تضر ي ولواسان يغالمعلای، هرابطه وجود دارد )اژ

(. 1396؛ بطیار و طاهر، 1394، القیی ينیشه و پوريعالمرادیان، 

در پژوهشي دریارت که  (2016) 13گراسیم و مایرن -دیاکونا

ررزندپروری سالم رواني و ررهنگي ررزندان در های سبکوجود 

ن هایي که ررزندان آناگرو یک نكته اساسي است؛ یعني تانوده

برند، یک نكته مشترك در در سالمت روان کامل به سرمي

کنند و آن عبارت است از های تربیتي تود اعمال ميشیوه

رابطه آموزشي  وجودتانواده و  کنار اعضاءحضور والدی  در »

رجب تباردرویشي، )« ارتباط کالمي مؤثر با ررزندان داشت و نیز 

                                                           
8. Martin & Marsh 
9. Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn 
1 0. Duijin& Rosenstiel& Schais &Smallenbroek 
1 1. Solberg, Hopkins, Ommundsen, Halvari 
1 2. Parenting style 
1 3. Diaconu-Gherasim, Măirean 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139119301180#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X1830304X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147281171730407X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608019300172#!
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608016300954#!
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دپروری، به ررزنهای سبک (.1395، زاده و حسینيیحیي

معیني از والدی  اشاره دارد که به طور منفرد و در  ررتارهای

گذارند و کودك اثر مي ارتباط با یكدیگر بر پیامدهای تحولي

گر بودن والدی  است در برگیرنده میزان پاسخگو بودن و مطالبه

های حداقل سه روش برای روش 15بامریند(.  2017، 14)اسمتانا

مقتدر »، «مستبدانه»شناسایي کرد  الیدی تیادیبي و مهیارگری و

معموالً انتظار  مقتیدر منطقیي والیدی . «رگییآسیان» و« منطقي

دارند از ررزندانشان ررتارهای پخته ببینند و موازی  ررتاری 

کنند کنند، کودکانشان را ترغیب ميآنها وضع مي روشني برای

ی ارتباطات تعاملي پذیر براو انعطیاف تا مستقل باشند و نظام بیاز

برای  والدی  مسیتبد معمیوالً ارزش زییادی .با ررزندانشان دارند

حفظ اقتدار تود قائلند و هرگونه تالش از جانب ررزندان برای 

کودکان مجاز ، کنندای  اقتدار را سرکوب مي به چالش کشیدن

والدی   تصمیم بگیرند. نیستند با والدی  بحث نموده و یا سرتود

 دهند ررتارهای تود را تنظییمیر به ررزندانشان اجازه ميآسان گ

نموده و برای تودشان تصمیم بگیرند، اما به ندرت قواعدی 

بامریند، )کنند کودکانشان وضع مي برای نظارت بر ررتارهیای

منطقي  سبک ررزندپروری مقتدر تاثیرات مثبت (. بامریند1996

مورقیت  گییر را بیرهیای مسیتبدانه و آسیانو اثرات مضر سبک

آموزان و دانشجویان آمریكایي اروپیایي تبیار تحصیلي دانش

 (. 2020، 16ژائو)یانگ و هاینشیان داده اسیت 

های قابل توجه پژوهش حاضر بررسي از جمله ویژگي

های ررزندپروری است که به همراه ویژگي رردی بارزی سبک

ورت یک مدل مانند سرزندگي تحصیلي به طور همزمان و به ص

های مذکور از یک علي مورد بررسي قرار گررتند. اهمیت یارته

سو و رقدان مطالعات مربوط به بررسي تعاملي ای  متغیرها در 

تری  برانگیزاننده انجام بارت آموزشي کشور از سوی دیگر، مهم

پژوهش حاضر بوده است. در ای  راستا، کوشش شد تا نقش 

های ر ارتباط بی  سبکای سرزندگي تحصیلي دواسطه

آموزان بررسي و ررزندپروری آنها با عملكرد تحصیلي دانش

تبیی  شود. بنابرای  ررضیه پژوهش حاضر در قالب زیر بیان و 

گری بررسي گردیده است: سرزندگي تحصیلي نقش واسطه

                                                           
1 4. Smetana 
1 5. Dianabamrind 
1 6. Yang, huiZhao 

های ررزندپروری با عملكرد معناداری را در رابطه سبک

 کند.وسطه ایفا ميآموزان مقطع متتحصیلي در دانش

 
های ررزندپروری و عملكرد مدل ررضي رابطه علي بی  سبک-1شكل

 تحصیلي با نقش واسطه گری سرزندگي تحصیلي

 کار روش

پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگي از نوع مدل سازی 

لیل تح مسیر و تحلیل ي ازترکیب اساساً معادالت ساتتاری بود که

های ررزندپروری به بک. در ای  پژوهش، سعاملي تاییدی است

سطه زاد، سرزندگي تحصیلي به عنوان متغیر واعنوان متغیر برون

د. ودنزاد ایفای نقش نمو عملكرد تحصیلي به عنوان متغیر درون

آموزان دتتر و پسر دوره جامعه آماری ای  پژوهش همه دانش

ه در بودند ک 1397-98دوم متوسطه شهر رسا در سال تحصیلي 

 شهر رسا مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه هایدبیرستان

ای بود که در آن ای چندمرحلهگیری، تصادري از نوع توشه

بي راتمارراد گروه نمونه به صورت تصادري و با توجه به سلسله 

 ه،)از واحدهای بزرگتر به کوچكتر( از واحدهای مختلف جامع

رس دا  مانتخاب شدند. انتخاب آنها به ای  صورت بود که از بی

سه شهر رسا به طور تصادري چهار مدرسه دتترانه و چهار مدر

یت پسرانه انتخاب و از هر مدرسه دو کالس انتخاب و در نها

های مورد نظر از کالسهای منتخب برگزیده شدند که نمونه

ند. آموزان نیز در نمونه آماری مشارکت نمودوالدی  همان دانش

های ل آماری روی دادهتحلی ها،آوری مقیاسپس از جمع

نهایي  دتتر( به عنوان نمونه 245پسر و  248نفر ) 493حاصل از 

 انجام شد.

 پژوهش ابزار

 (1973) سبک ررزندپروری دیانابامریندمقیاس 

ای  ابزار اقتباسي است از نظریه اقتدار والدی  که براساس نظریه  

از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقي « بامریند»

های ررزند پروری الدی  جهت بررسي الگوهای نفوذ و شیوهو

ماده است  30ساتته شده است. ررم اولیه ای  پرسشنامه دارای 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301282#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740920300797#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740920300797#!
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 10طراحي وساتته شده است.  (1973که توسط دیانا بامریند )

ماده به شیوه استبدادی و  10ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق، 

الدی  در امر پرورش ررزند ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقي و 10

(، 1374هیای اسیفندیاری )نتای  پیژوهش شود.مربوط مي

( بیه نقیل از 1378مهراریروز ) ( و1375رضیایي )

های نشیان دادنید کیه ایی  پرسشینامه از مشخصه (1386رراهیاني،

گییری دییدگاه اولییه سنجي مناسب برای انیدازهروان

باشد. در های ررزندپروری ميوه(در زمینه شی1971بامرینید)

پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ بدست آمده برای سبک 

 95/0و  84/0، 89/0مقتدرانه، آسان گیر و مستبدانه به ترتیب 

باشد. برای تعیی  روایي ای  پرسشینامه از تحلییل عیاملي مي

  هیایتأیییدی اسیتفاده شید و شیاتص

RMSEA=0/04،AGFI= 0/89 ،GFI=90  حاکي از نقش

های گیری عاملها در اندازهمهم و معنادار هریک از سیؤال

میزان پایایي  در پژوهش حاضر  های ررزندپروری است.سبک

 ای  مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در سه سبک

و  89/0، 86/0به ترتیب  آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقي

 محاسبه شد.   79/0

 لکرد تحصیلیعممقیاس 

برای سنجش عملكرد تحصیلي از آزمون عملكرد تحیصیلي 

سؤال  48( اسیتفاده شیده است. ای  آزمون دارای 1383درتیاج )

ها رقط در یک عامیل میؤثر بیوده و برتیي است. برتي از سؤال

دیگر در بیشتر از یک عامل میؤثر هیستند. ایی  پرسیشنامه پین  

ریزی، عدم یرات هیجاني، برنامهعامیل تودکارآمیدی، تیأث

سنجد. میزان اعتبار ایی  آزمیون کنترل پیامد و انگیزش را مي

( با روش همساني دروني )آلفای کرنباخ، 1383توسیط درتاج)

(  بدست آمیده اسیت. مییزان اعتبیار بدست آمده در 73/0

های مربوط به عملكرد تحصیلي عبارتنید از: هرکدام از حیطه

( عامل 73/0( عامل سوم)93/0(، عامل دوم )92/0ل )عامیل او

پرسشنامه عملكرد  .(72/0( و عامیل پینجم )74/0) چهارم

( در  1999) 17های رام و تیلورتحصیلي اقتباسي از پژوهش

حوزه عملكرد تحصیلي است که برای جامعه ایران ساتته شده 

(. ای   1383به نقل از درتاج،  ؛1999است )رام و تیلور، 

حوزه مربوط به عملكرد تحصیلي به  5سؤال،  48رسشنامه با پ

                                                           
1 7. Fam and Taylor 

( میزان 1385نورمحمدیان ) شرح ذیل را اندازه گیری نماید:

در ای  تحقیق  .. برآورد نموده است/74پایایي ای  آزمون را 

برای آگاهي از پایایي پرسشنامه از روش بازآزمایي استفاده شد. 

آزمایي پایاني از روش بازگیری ( نیز برای اندازه1389قلتاش )

آزمون مجدد( استفاده کرد. پس از اجرای  -)روش آزمون

به  آزمون بر روی گروه نمونه مجدداً پس از دو هفته آزمون،

هایي که در مرحله اول شرکت داشتند داده چهل نفر از آزمودني

ها در دو نوبت ) های آزمودنيشد. ضریب همبستگي بی  نمره

/. بدست آمد که ضریب پایاني قابل  89دد ( آزمون و آزمون مج

. در پژوهش حاضر نیز روایي صوری ای  مقیاس از باشدقبول مي

طریق ارایه به اساتید دانشگاه آزاد و پیام نور رسا که دارای 

تخصص در حوزه روانشناسي و علوم تربیتي بودند مورد تایید 

رنباخ انجام قرار گررت و پایایي آن نیز از طریق محاسبه آلفای ک

تودکارآمدی و برای  92/0شد که مقدار آن برای کل مقیاس 

برای   ،88/0برای تأثیرات هیجاني ، 91/0 ریزیبرای برنامه، 84/0

بدست  79/0و برای مؤلفه ی انگیزش  82/0رقدان کنترل پیامد 

   آمد.

 سرزندگی تحصیلیمقیاس 

 برای سنجش مقیاس سرزندگي تحصیلي، از مقیاس سرزندگي

( استفاده شد. ای  1383زاده )تحصیلي حسی  چاری و دهقاني

مقیاس بر اساس نسخه انگلیسي مقیاس سرزندگي تحصیلي 

آیتم است، ایجاد شد.  4 ( که دارای 2006مارتی  و مارش )

 7( بر روی مقیاس  2006ها در مقیاس مارتی  و مارش )پاسخ

(  7موارق  تا کامالً 1ای از نوع لیكرت )کامالً مخالف درجه

های همساني شوند. مقیاس مارتی  و مارش از جنبهمحاسبه مي

و 80/0دروني و بازآزمایي پایا بود )آلفای کرونباخ،

( برای اجرای ای  مقیاس در ررهنگ ایراني، 67/0بازآزمایي،

های ای  مقیاس ترجمه شد. برای اجرای مقدماتي و ابتدا گویه

 30آموزان )گروهي از دانش ها بر رویررع نقیصه ها، ای  گویه

دتتر( دبیرستاني شهر  مهریز، اجرا شد. پس از اجرای  30پسر و 

ها نسخه نهایي مورد بازنویسي قرار گررت،  که حاصل  ای  گویه

های مذکور در یک مطالعه ی بازنویسي گویه بود. سپس گویه

آموزان نفر از دانش 186ای شامل مقدماتي مجدداً روی نمونه

ای تصادري انتخاب شدند، اجرا و تان که به روش توشهدبیرس

ضرایب آلفای کرونباخ  د.شسنجي آن بررسي تصوصیات روان
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و  ضریب  80/0برابر با  ،8به دست آمده با حذف گویه 

ها با بود. همچنی  دامنه همبستگي گویه 73/0بازآزمایي برابر با 

بیانگر ای  است  باشد. ای  نتای  مي 68/0تا   51/0نمره کل  بی  

بخشي تها از همساني دروني و ثبات رضایکه گویه

برتوردارند. به منظور بررسي ساتتار عاملي )روایي سازه( 

های اصلي با چرتش متعامد پرسشنامه از تحلیل  مؤلفه

واریماکس در سطح گویه استفاده شد. نتای  به طور کلي نشان 

ایایي آزمون که ارزایشي در ضریب پ 8 دهد که حذف سؤالمي

حذف شد. نتای    8کند. بنابرای  سؤال بود، ایجاد مي 75/0

 الكی -میر-های میزان کفایت نمونه برداری کیسرآزمون

(83/0KMO= ) ( نشان از 611/360و آزمون کرویت  بارتلت )

وجود شواهد کاري برای انجام تحلیل عامل بود. نمودار سنگ 

التر از یک نشان داد که یک های ویژه باریزه و مقادیر ارزش

 37/0گویه مذکور  9عامل قابل  استخراج است.  در مجموع 

در پژوهش حاضر نیز روایي  درصد واریانس را تبیی  کرد.

صوری ای  مقیاس از طریق ارایه به اساتید دانشگاه آزاد و پیام 

شناسي و علوم تربیتي نور رسا که دارای تخصص در حوزه روان

یید قرار گررت و پایایي آن نیز از طریق محاسبه بودند مورد تا

 87/0آلفای کرنباخ انجام شد که مقدار آن برای کل مقیاس 

 بدست آمد. 

 نتایج

های توصیفي متغیرهای تحقیق و سپس، در ای  بخش ابتدا یارته

های توصیفي مربوط به شوند. یارتهنتای  آزمون مدل، ارائه مي

ها های آزمودنيی  و بیشتری  نمرهمیانگی ، انحراف معیار، کمتر

 نشان داده شده اند. 1روی متغیرهای پژوهش در جدول 

 مونه مورد بررسينهای توصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش در یارته -1جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگی  متغیر

 24 12 43/2 60/17 سبک آزادگذارانه

 29 16 66/2 92/22 سبک مستبدانه

 19 10 98/3 94/14 سبک مقتدرانه

 45 32 58/7 45/38 سرزندگي تحصیلي

 70 28 20/6 40/59 ریزیبرنامه

 18 5 81/2 84/11 رقدان کنترل پیامد

 37 8 90/5 83/23 تأثیرات هیجاني

 65 21 22/5 72/52 انگیزش

 38 15 25/5 20/31 تودکارآمدی

 

 ای پژوهشماتریس همبستگي پیرسون بی  متغیره -جدول 

 
سبک 

 آزادگرانه

سبک 

 مستبدانه
سبک 

 مقتدرانه

سرزندگي 

 تحصیلي

رقدان  ریزیبرنامه

کنترل 

 پیامد

تاثیرات 

 هیجاني

 انگیزش

       1 **0.62 سبک مستبدانه

      1 **-0.76 **0.79 سبک مقتدرانه

     1 **0.67 **-0.61 **0.53 سرزندگي

    1 **0.32 **0.19 **-0.16 *0.17 برنامه ریزی

رقدان کنترل 

 پیامد

0.15-** 0.18** 0.21-

** 

0.29-** 0.17-** 1   

-0.30 **0.28 **-0.27 تاثیرات هیجاني

** 

0.40-** 0.21-** 0.55** 1  
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 1 **-0.32 **-0.17 **0.81 **0.50 **0.35 **-0.30 **0.27 انگیزش

 **0.82 **-0.51 **-0.30 **0.78 **0.46 **0.31 **-0.27 **0.22 تودکارآمدی8

**P≤01/0     *P≤05/0 

آموزان بیشتری  دهد در کل دانشنشان مي 2همانطور که جدول 

( و 0.82ضریب همبستگي مربوط به سبک تودکارآمدی با انگیزش )

کمتری  ضریب همبستگي مربوط به رقدان کنترل پیامد با سبک 

ابي معادالت یباشد. برای استفاده از روش مدل( مي0.15آزادگذارانه )

های ها مورد بررسي قرار گررتند و دادهساتتاری ابتدا پیش ررض

ها با میانگی  متغیر ترمیم شدند، گمشده از روش جایگزیني داده

گویای ای  بود  zهای متغیری از روش محاسبه نمرههای پرت تکداده

ي انحراف باال یا پایی  میانگی  نبودند و برای بررس 2که هیچ متغیری، 

به همراه سطح  18های پرت چند متغیره، راصله ی ماهاالنوبیسداده

معناداری برای متغیرهای مشاهده شده محاسبه شد. در بررسي نرمال 

استفاده  20و آزمون داگوستینو 19ها از آزمون جارکوی برابودن داده

شد. با توجه به اینكه مقادیر سطح معناداری در تمام متغیرها باالتر از 

د، بنابرای  بیانگر بهنجار بودن متغیرهای پژوهش بود. در بو 0.05

بررسي هم تطي چندگانه، آماره تحمل به دست آمده برای متغیرها 

و مقادیر عامل ارزایش واریانس به دست آمده کوچكتر از  0.10باالی 

باشند. مدل بودند که نشان دهنده عدم وجود هم تطي چندگانه مي 10

نمایش داده  2در حالت استاندارد در شكل تحلیل شده پژوهش حاضر 

 شده است.

                                                           
1 8. Mahalanobis Distance 
1 9. Jarque-Bera test 
2 0. Dagostino test 





 
 و همکاران  ر سهیلیمنصو                                            گری سرزندگی تحصیلیهای فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با نقش واسطهمدل علّی سبک -2478 

 های شخصیتي با عملكرد تحصیلي با میانجیگری سرزندگي  تحصیليهای ررزندپروری و ویژگيمدل علي رابطه سبک -2شكل

 

 پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم متغیرها در کل نمونه-جدول 

 مسیر
ضرایب 

 استاندارد

ضرایب 

 دغیراستاندار

تطای 

 معیار

نسبت 

 بحراني

سطح 

 معناداری
 نتیجه

های ررزندپروری به سرزندگي سبک

 تحصیلي

 تایید 0.01 3.58 0.084 0.30 0.25

های ررزندپروری به عملكرد سبک

 تحصیلي

 تایید 0.01 2.01 0.220 0.44 0.18
 تأیید 0.01 7.51 0.054 0.40 0.43 تحصیلي سرزندگي تحصیلي به عملكرد

 ارائه شده است. 4های برازندگي مدل پژوهش در جدول شاتص 

 های برازش مدل پژوهششاتص -جدول 

 Chi/Df RMSEA GFI AGFI NFI CFI IFI 

 0.98 0.98 0.96 0.93 0.98 0.07 4.37 شاتص ها

 <0.9 >0.08 >5 وضعیت مطلوب

های برازش دهد، با توجه به شاتصنشان مي 4ونه که جدول همانگ 

باشد. گزارش شده، مدل پژوهش دارای سطح برازش مطلوبي مي

دهد ارائه شده است که نشان مي 2روابط مستقیم متغیرها در شكل

های ررزندپروری به سرزندگي تحصیلي ضرایب استاندارد سبک

(0.25= β، 0.01≥ P)ررزندپروری به سرزندگي تحصیلي  های، سبک

(0.18= β، 0.01≥ P) و سرزندگي تحصیلي به عملكرد تحصیلي 

(0.43 =β ،0.01≥ P) باشد. برای بررسي روابط مثبت و معني دار مي

 5غیر مستقیم متغیرها از طریق روش بوت استراپ انجام شد. جدول 

های ررزندپروری با م متغیر سبکآزمون میانجیگری روابط غیرمستقی

عملكرد تحصیلي بر اساس متغیر میانجي سرزندگي تحصیلي را با 

 دهد.روش بوت استراپ نشان مي

 

وش تحصیلي با ر های ررزندپروری با عملكرد تحصیلي بر اساس متغیر میانجي سرزندگيآزمون میانجیگری روابط غیرمستقیم متغیرهای سبک -جدول 

 بوت استراپ

 شاتص یرمس

 حد باال حد پایی  تطا سوگیری بوت داده

های ررزندپروری به عملكرد تحصیلي از طریق سرزندگي سبک

 تحصیلي

0.364 0.367 0.0023 0.0703 0.249 0.537 

سبک آزادگذارانه به عملكرد تحصیلي از طریق سرزندگي 

 تحصیلي

0.714 0.707 0.0065- 0.1662 0.047 0.189 

 1.090 0.532 0.1412 0.0063 0.792 0.785 ه عملكرد تحصیلي از طریق سرزندگي تحصیليسبک مستبدانه ب

 1.546 0.775 0.1966 0.0078 1.123 1.115 سبک مقتدرانه به عملكرد تحصیلي از طریق سرزندگي تحصیلي

های نشان داد که رابطه غیر مستقیم سبک 5نتای  جدول 

سرزندگي تحصیلي،  ررزندپروری به عملكرد تحصیلي از طریق

صفر را در بر نمي گیرد. از ای  رو ررضیه تحقیق مورد تائید قرار 

گر گیرد. به عبارتي دیگر متغیر )سرزندگي تحصیلي( میانجيمي

زا های ررزندپروری( و متغیر درونارتباط متغیر برون زا )سبک

 باشد.)عملكرد تحصیلي( مي
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 بحث و نتیجه گیری 

ررسي نقش واسطه گری سرزندگي پژوهش حاضر به منظور ب

های ررزندپروری با عملكرد تحصیلي در روابط بی  سبک

آموزان دوره متوسطه دوم انجام گررت. در ای  تحصیلي دانش

ها به روش معادالت های حاصل از تحلیل دادهرابطه یارته

ساتتاری حاکي از آن بود که سرزندگي تحصیلي میانجي گر 

های ررزندپروری( و عملكرد سبکزا )ارتباط متغیر برون

ي سلطان ریکثآلهای پژوهش باشد. ای  یارته با یارتهتحصیلي مي

(، 1395ي )گانیگشن يلیتل ي وصادق(، 1396) زادهبیحبو 

(؛ 2013( و پوتوی  و همكاران )2019هیروون  و همكاران )

( همسویي 1396) انیعرو  ارروزآتش(، 1398عیني و همكاران )

سرزندگي  توان گفتتبیی  ای  یارته تحقیق ميدارد. در 

شناسي مثبت برتاسته و سازه ای است که از درون روان تحصیلي

آموزان را توانا کند تواند دانشبه ای  واقعیت اشاره دارد که مي

های تحصیلي همچون مورقیت آمیز با موانع و چالش شكلي تا به

واری که در نمرات ضعیف، رشار امتحان، تكالیف سخت و دش

دهد به مقابله بر تیزند )مارتی  و طول تحصیل و مدرسه رخ مي

ها و استعدادها که موجب ز جمله ای  توانایيا (.2008مارش، 

در  ها و رشارهاسازگاری ارراد در برابر تهدیدها، موانع، سختي

مارتی  و  .شود، سرزندگي تحصیلي استحیطه تحصیلي مي

که  ندآموزان متوسطه نشان دادش( با بررسي دان2006مارش )

میزان سرزندگي در کاهش یا ارزایش انگیزه تحصیلي 

-( در مطالعه دانش2002آموزان نقش مهمي دارد. مارتی  )دانش

های تودکارآمدی، کنترل، آموزان متوسطه نشان داد که عامل

ریزی، اضطراب پایی  و پشتكار و تالش به عنوان پیش بیني برنامه

آموزان هستند. سطوح دانش تحصیليمهم سرزندگي های کننده

های مثبت و منفي را پیش بیني ، هیجانتحصیليباالتر سرزندگي 

های مثبت به ارراد دارای سرزندگي کمک کند. تجربه هیجانمي

توان های روزمره بهتر کنار بیایند. ميکند که بتوانند با استرسمي

ه عوامل موثر بر از جملهای ررزندپروری والدی  گفت سبک

گراسیم  -دیاکوناروند )به شمار مي تحصیليارزایش سرزندگي 

های در ای  میان سبک (.2017، اسمتانا ؛2016و مایرن، 

آیند سرزندگي تحصیلي ررزندپروری به عنوان عوامل پیش

 بر 2008 ساید وایت و توانند بر آن موثر بوده و چنانكه براونمي

 در نوجوانان با والدی  تعامل و ارتباط کیفیت و والدی  نقش

 و تودکارآمدی ارزایش و مثبت تودپنداره گیری شكل

کنند. همچنی  براساس یارته مي تاکید نوجوانان در نفسعزت

توان ای  مطلب را توصیفي بدست آمده در ای  پژوهش مي

مجددا یادآوری و تاکید نمود که با رراهم کردن زمینه مناسب 

در تانواده از طریق انتخاب سبک مناسب رشد و تعالي 

آموزان از محیط ام  شوند تا دانشررزندپروری باعث مي

تانواده و با دلبستگي ایم  که در تانواده و تحت تاثیر سبک 

مناسب تربیتي والدی  کسب نموده اند وارد مدرسه شده و هم 

آموزان و معلمان مورق باشند و هم در ارتباطات تود با دانش

ها انند در سایه امنیت بوجود آمده و جو ایم  موجود با چالشبتو

های موجود در تحصیل مقابله نمایند و احساس مورقیت و سختي

های نموده و عملكرد بهتری از تود نشان دهند. بر اساس یارته

توان پذیررت که بدست آمده در پژوهش حاضر نیز مي

انجي گر بی  تواند به عنوان متغیر میسرزندگي تحصیلي مي

های ررزندپروری با عملكرد تحصیلي باشد، بدی  معني که سبک

آموزان دوره متوسطه شهرستان در جامعه مورد بررسي که دانش

ها بطور معمول درصد از تانواده41رسا بودند، نتای  نشان داد که 

کنند که بی  میزان درتواست و پاسخ هایي استفاده مياز سبک

کنند به همان میزان که از نند و تالش ميکتوازن برقرار مي

ررزندانشان انتظار دارند در مقابل نیز به آنها توجه نشان دهند. 

تحسی  کنند و ارتباط و تعامل مناسبي را برقرار نمایند به همان 

آموزان امید بیشتری برای رسیدن به اهداف و میزان نیز دانش

مشكالت  کسب مورقیت تواهند داشت، در مقابل مسائل و

تحصیلي شانه تالي نمي کنند و پرتوان و پر انرژی به سمت 

آموزان تحت تاثیر شیوه کنند ای  دانشاهداف حرکت مي

تربیتي والدی  تود توانسته اند تمام توان تود را برای رسیدن به 

توان پیش بیني نمود دهند و ميعملكردی مناسب بروز مي

ر چنی  محیط و تحت آموزان دیگر نیز دچنانچه همه دانش

سبک ررزند پروری مناسب قرار گیرند با انرژی مضاعف و 

سرزندگي باال به عملكرد مورد نظر والدی  و مربیان تود برسند. 

بنابرای  احساس سرزندگي تحصیلي در آنها تقویت شده و تود 

هایي کند تا بتوانند در دروس مختلف مورقیتزمینه ای رراهم مي

توان عملكرد بهتری از تود نشان دهند. ميرا کسب نمایند و 

آموزان در محیط تانوادگي تود تحت انتظار داشت وقتي دانش

گیرند در مدرسه نیز های ررزندپروری مناسب قرار ميتاثیر شیوه

با توان مضاعف. پشتكار بیشتر و نشاط گسترده تری به تحصیل 
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درنتیجه نمایند وهای بیشتری نیز تجربه ميپرداتته و مورقیت

توان بود. از جمله شاهد عملكرد مطلوب آنها نیز مي

های پژوهش حاضر اینكه به دلیل ماهیت همبستگي محدودیت

 که ای  به توجه پژوهش، در استنباط علي باید احتیاط نمود با

 و آموزش دوم  متوسطه آموزاندانش روی بر حاضر تحقیق

 به نتای  نیز لتع همی  به و است، گردیده اجرا رسا شهر پرورش

تعمیم  دهي تعمیم و دارد کاربرد جامعه همی  برای آمده دست

سني و تحصیلي دیگر بایستي جانب های نتای  آن به گروه

. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش برای احتیاط را رعایت نمود

آموزان و والدی  از ابزارهای تودگزارشي استفاده شده دانش

. است بوده نامه پرسش تنها که ابزار از استفاده بود ومحدودیت

 دلیل به دیگر مطالعات از بسیاری همچون حاضر مطالعه نتای 

 ممك  واقعي ررتار مطالعه جای به تودگزارشي ابزار از استفاده

 بر مبتني های شیوه از استفاده به را کنندگان مشارکت است

 منظور به دیگر، عبارت به. کند ترغیب اجتماعي تأیید کسب

با  .نشد استفاده ررتاری مشاهده از تودگزارشي های مقیاس تایید

توجه به اینكه برای ارزیابي برازندگي مدل پیشنهادی از روش 

نتیجه گیری  مدل یابي معادالت ساتتاری استفاده شده است،

شود در علت و معلولي باید با احتیاط صورت گیرد. پیشنهاد مي

های تحصیلي سایر دوره آموزان درهای بعدی دانشپژوهش

متوسطه اول و دوم  با تفكیک جنسیت و بررسي رابطه آنها  نیز 

شود متغیرهای جمعیت مورد بررسي قرار گیرند. پیشنهاد مي

اجتماعي .  –شناتتي همچون جنسیت، س ، وضعیت اقتصادی 

سواد تحصیلي  و میزان درآمد تانوار در ارتباط با مدل 

 سي قرار گیرد. پیشنهادی پژوهش مورد برر
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 Abstract 

Introduction: the students’ academic performance plays a dramatic role in 

the future of every country. Therefore, the present study was conducted 

aiming to explain the causal model of parenting styles and academic 

performance with the mediator role of academic buoyancy in high school 

students. 

Materials and Methods:  the research method was descriptive in correlational 

and structural equations type. The statistical population included all male 

and female secondary high school students in the city of Fasa in academic 

year 2018-19 and their parents from whom 493 students (248 boys and 245 

girls) were selected through multi-stage clustered random sampling method. 

Diana Baumrind’s parenting style scale, NEO-EFI five factor personality 

scale, academic performance scale and academic buoyancy scale were used 

in order to collect data. The data analysis was done after collecting the 

questionnaires via Pearson correlation and structural equation methods. 

Results: the results of structural equations modeling revealed that the 

academic buoyancy plays a significant mediator role in the relationship 

between parenting styles and academic performance. Moreover, the offered 

causal model enjoys an acceptable goodness of fit. 

Conclusion: according to the findings of the present study, the parents’ 

parenting styles and academic buoyancy should be seriously paid attention 

to in the process of the students’ academic performance and success as 

effective variables on this process. 

Key words: Parenting styles, academic performance, academic buoyancy 

 

Acknowledgement: There is no conflict of interest. 

 

 

mailto:kazemi_edu@yahoo.com

