
 6931 زمستان، 4ی شاپور، سال هشتم ،شمارهی آموزش جندیتوسعهپژوهشی -ی علمیفصلنامه

خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی از طریق ی باورهای هدف پژوهش حاضر، شناخت رابطه چكيده:

برداری های بین دو جنس در این متغیرها بود. از طریق نمونه   نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسهههه و تتاو      

شه    صادفی خو شهر پل   دانش 483ای، ت ستانی مدارس دولتی  سر،   898دختر )آموز دبیر دختر( انتخاب  881پ

شرکت    شنامه      هکنندگان مقیاسشدند.  س سه و پر صیلی، درآمیزی با کار مدر  یای باورهای خودکارآمدی تح

نشان داد   اهتحلیل دادهابزارها از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند.  سرزندگی تحصیلی را تکمیل کردند.  

 ،2R,  33/0  =β=89/0)ی معنادار دارد که باورهای خودکارآمدی تحصههیلی با سههرزندگی تحصههیلی رابطه 

0008/0>P)  سه نیز قادر به پیش صیلی می   و از طریق درآمیزی با کار مدر سرزندگی تح شد  بینی  =   34/0)با

β، 8000/0>P )ند رابطه  و جنس نمی تایج   (rZ=14/0؛ N.S) ی این متغیرها را تعدیل کند    توا . همچنین، ن

باالتر از پسههران اسههت. بر این نشههان داد که میزان باورهای خودکارآمدی تحصههیلی دختران به طور معناداری 

توان گتت باورهای خودکارآمدی تحصههیلی با ارتقای ضههریآ درآمیزی با کار مدرسههه، به افزایش  اسههاس می

الگوی شههناختی اجتماعی بندورا، -ی شههناختیکند. نتایج در قالآ نظریهآموزان کمک میسههرزندگی دانش

 آموزان دبیرستانی در ایران مورد بحث قرارگرفتند. انشهای خاص بافت اجتماعی اثرگذار بردو ویژگی الزاروس

 .باورهای خودکارآمدی تحصیلی، درآمیزی کار مدرسه، سرزندگی تحصیلی، جنس واژگان کليدی:

 

 
 
 
 

 شاپوری آموزش جندیتوسعهمجله ی                      

 ی آموزش علوم پزشکیتوسعهو  مرکز مطالعا  یفصلنامه

 91 زمستان، 3ی سال هشتم، شماره

                      

 باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛

 نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس 
ضی مرادی  شجوی دکتری، گروه روان  :*مرت شکده     دان سی تربیتی، دان شگ     ی علوم تربیتی و روانشنا سی، دان اه  شنا

      شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
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 شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.     .

شناس  زاده:صدیقه شهاب   سی، گروه روان  ارشد روان کار سی بالینی،  شنا شکده علوم تربیتی و روان  شنا س  دان ی، شنا
 واحد علوم تحقیقا  فارس، شیراز، ایران.-دانشگاه آزاد

 شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور یزد، یزد، ایران.شناسی، گروه روانارشد روانکارشناس البنين شيبانی:ام

شناس  سميه مرادی:  شکده     کار شی، دان شد علوم تربیتی، گروه مدیریت آموز شگاه     ی ار سانی، دان ادبیا  و علوم ان
 آباد، ایران.لرستان، خرم

شناس  مونا حوری: سی، گروه روان  ارشد روان کار شکده علوم تربیتی و روان    شنا سی بالینی، دان ش    شنا سی، دان گاه  شنا
 واحد علوم تحقیقا  یزد، یزد، ایران.-آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤ سنده ینو * شجوی   ول:ی م شکده    دکتری، گروه رواندان سی تربیتی، دان ش    ی علوم تربیتی و روانشنا سی، دان گاه  شنا
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 مقدمه   
چالش          بل توجهی از  قا ی های دوره امروزه بخش 

چالش  دهد.   های تحصهههیلی تشهههکیل می   نوجوانی را 

خت و        چالش  پایین، دروس سههه یل نمرا   هایی از قب

 هایناپذیر، اسههترسپیچیده، معلّمان ضههعیو و انعطاف

سرد و غیرهمدالنه   سه، محیط  ی کالس از جمله یمدر

ها همراه با تغییرا  این موارد اسهههت. وجود این چالش

شهههناختی و اجتماعی سهههریعی که در این دوره اتتا   

(، وضهههعیتی دشهههوار را برای 0000، افتد )اسههه یرمی

به وجود می دانش آورد که حتی ممکن  آموزان نوجوان 

است به شکست یا انصراف آنان از تحصیل منجر شود.        

های  درک این شههرایط و سههازگاری با چالش از این رو 

یادشهههده باید مورد توججه جدی پژوهشهههگران تعلیم و  

ای هسههان، سههازگاری در محیطتربیت قرار بگیرد. بدین

شی که از آن تحت عنوان   صیلی یاد     آموز سازگاری تح

سازه شود، از بنیادی می های مورد توججه محققان ترین 

ساز   این حوزه می شد. این محققان  صیلی را  با گاری تح

به توانمندی فراگیران در انطبا  با شهههرایط و الزاما        

هایی که مدرسهههه به عنوان یک نهاد  تحصهههیل و نقش

ماعی فراروی آن  هد، تعریو می ها قرار می اجت ند   د کن

 (.0001 ،پیتوس)

توانههایی            در دیههدگههاه ههها و  هههای مختلو مجموعههه 

دخالت ی این سازگاری استعدادهای درونی که در نحوه

ند  ته اسههههت.     ،دار ججه قرار گرف له این  مورد تو از جم

ها و اسهههتعدادها که موجآ سهههازگاری افراد در توانایی

ی ها و فشههارها در حیطهبرابر تهدیدها، موانع، سههختی

شود، سرزندگی تحصیلی است. سرزندگی       تحصیلی می 

صیلی منعکس   یآوری در زمینهی متهوم تابکنندهتح

صیلی و حوزه  سی مثبت   لی روانی کتح ست.  شنا گرا ا

( سهههرزندگی تحصهههیلی را به    0008مارتین و مارش )  

نایی موفقیت   آموزان در برخورد با موانع و  آمیز دانشتوا

انههد. همچنین      هههای تحصهههیلی تعریو کرده        چههالش 

سهرزندگی تحصهیلی به پاسهث مثبت، متید، سهازنده و      

ی ها و موانعی که در عرصهههه  انطباقی به انواع   چالش   

شههوند، اشههاره دارد داوم و جاری تحصههیلی، تجربه میم

(. 0084، ؛ ساره، پال و لیزا  0088 ،)پوتواین و همکاران

در واقع سههرزندگی تحصههیلی راهی سههاده و متید برای 

آموزان در بافت  سههازی بهزیسههتی دانش درک و متهوم

 (. 0084 ،تحصیلی است )ساره و همکاران

 -های آموزشیدر محیطبا توججه به اینکه اکثر نوجوانان 

سبت به چالش       ست، هم ن ستند، الزم ا صیلی ه   ها وتح

های برخورد با  نامالیما  تحصههیلی و هم نسههبت به راه

ها  این نامالیما  معرفت حاصههل شههود. حال که چالش

یدار محیط         پا پذیر و  نا قت گریز های تحصهههیلی   حقی

هستند، پس مجهزسازی فراگیران و توانمندسازی آنان    

شگی آنان    با این چالش در برخورد سالت همی ها باید ر

گذار رتأثیباشد. از این رو شناسایی پیشایندها یا عوامل     

ها  آموزان در برخورد با این چالشبر روی ظرفیت دانش 

باشههد.   اش سههرزندگی اسههت، ضههروری می  که نتیجه

پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در سه سطح مختلو       

ارکت ، و عوامل روانی، عوامل مربوط به مدرسههه و مشهه

مربوط به خانواده و همسهههاالن مورد توجه قرار گرفته     

ست )مارتین و مارش  ضر تنها  0008 ،ا (. در پژوهش حا

شههناختی موثر بر سههرزندگی تحصههیلی  به عوامل روان

 توجه شده است.

مل روان   از  له عوا ندگی     جم ناختی موثر بر سهههرز شههه

تحصیلی، باورهای خودکارآمدی است که توسط آلبر     

ن  اجتماعی مطرح   -ی شهههناختی دورا در قالآ نظریه   ب

اجتماعی،   -(. در دیدگاه شناختی0080 ،گردید )باسول

سان  ساس    نمی متأثرها تنها از محیط ان شوند بلکه بر ا

توانند بر محیط نیز اثر  فرایندهای شهههناختی خود می    

سان  ستند.  بگذارند. بنابراین، خود ان ها دارای عاملیت ه

ترین سهههاز و کار عاملیت      ( مهم0008به نظر بندورا )  

مدی اسههههت.          کارآ های خود باور شهههخصهههی افرد، 

های ی ظرفیتخودکارآمدی به باورهای شخصی درباره  

ها در سطوح معین  خود برای یادگرفتن یا انجام فعالیت

  -ی شهههناختی(. در نظریه8991 ،اشهههاره دارد )بندورا

شود که باورهای  ( فههههرض می8981اجتماعی بندورا )

یت      عال مدی، در تعیین ف بال     خودکارآ که افراد دن هایی 

ههها برای پیگیری      کننههد، میزان تالشهههی کههه آن      می 

گیرند و سهههطوح متمایز مقاومت       ها به کار می   فعالیت  

شد موانع احتمالی، مهم میافراد در مواجهه با    ،)گری با

ندورا ) 0001 باورهای خودکارآمدی      0008(. از نظر ب  )

ترین عامل  اسههاس عاملیت انسههانی اسههت و آن را مهم 

 کنیم.میداند که انتخاب هایی میی فعالیتکنندهتعیین
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جآ می      مدی مو کارآ به   خود تا پس از تجر ی شهههود 

سهههرخوردگی یا ناکامی هنوز هم به فعالیت خود ادامه      

ندورا )   یه 8998بدهیم. در واقع ب مل  ( از بین کل ی عوا

دام  ککارکردهای انسههانی، هی ها و گذار بر فعالیتتأثیر

مدی نمی   را مؤ کارآ ند ثرتر از خود مدی       .دا کارآ خود

ندورا و        نگ اسههههت )ب به فره دارای ویژگی مختص 

ی (؛ یعنی درجههه   0000 ،؛ زیمرمن   8999 ،همکههاران  

مدی در حوزه      کارآ به    باالیی از خود خاص منجر  ای 

شهههود. بنابراین،  ی دیگر نمیمدی باال در حوزهخودکارآ

های مختلتی مانند تحصهههیلی،     خودکارآمدی در حوزه  

شد و    شغلی یا روابط خانوادگی می  شته با تواند وجود دا

(. 8991ا، ها اثر بگذارد )بندوربر رفتار افراد در آن حوزه

به    ی تحصهههیلی، دانشمثالً در حوزه نان  آموزان اطمی

به شهههیوه   ند و   ای مختلتی پرورش میه خود را  ده

شتری دارند،     هایی که به مهار آن شان اطمینان بی های

شتر خود را در فعالیت  صیلی درگیر می بی نند  کهای تح

ندورا ) 0000 ،کوچ)مک  ( معتقد اسهههت که    8994(. ب

باورهای خودکارآمدی بیش از توانایی، دانش و موفقیت 

ارند.  دهای تحصیلی نقش  قبلی در دستیابی به موفقیت 

ه  اند ک  کرده تأکید  برای مثال، نتایج برخی از مطالعا      

درصد تغییرپذیری  83تا  88ی تحصیلی، بین در زمینه

نمرا  پیشهههرفههت تحصهههیلی، از طریق بههاورهههای           

  ،شهههود )کان و ناتا   خودکارآمدی تحصهههیلی تبیین می  

0008). 

باورهای خودکارآمدی تحصههیلی بیانگر اطمینان فرد به 

 آمیز تکالیو تحصیلی، درانجام موفقیت توانایی خود در

شخص، می    سطح م شانک   یک  شد ) ؛ بانگ و  8998 ،با

سکالویک  صیلی از  0004 ،ا (. باورهای خودکارآمدی تح

نه         گا هار های چ ند عاطتی،     طریق فرای ناختی،  ی شههه

آموزان را برای ی دانشانگیزشهههی و انتخههابی، انگیزه

  و درگیری با تکالیو رشدی، شرایط نامطلوب تحصیلی   

یآ می     چالش  نده ترغ ند. دانش های آی با   ک آموزان 

ی تحصهههیلی، پرانر ی خودباوری باال، در فرایند و بازده

توانند بر مشکال  و  شوند و باور دارند که می نمایان می

به         چالش  باوری  ند. چنین  به کن های تحصهههیلی غل

نایی  با محرک    توا های   های شهههخصهههی در برخورد 

کارکر  اسهههترس با  نه     زای محیطی،  گارا های سهههاز ی د

 (.0008 ،سرزندگی همراه است )ماستن

هد تجربی نیز نشههههان داده   های         شهههوا باور که  ند  ا

خودکههارآمههدی، تالش و مقههاومههت فراگیران را برای 

دهد   مواجهه با مطالبا  زندگی تحصهههیلی افزایش می     

بایرس  نت و همکاران  0008 ،وینسهههتون و فواد -)  ،؛ ل

وارتر و مهک  (. همچنین نتهایج مطهالعها  لوزو   0008

به       0008) باورهای خودکارآمدی در غل ( بر نقش مهم 

( 0008کنند. آکین )می تأکیدهای تحصههیلی بر چالش

نیز نشهههان داد که باورهای خودکارآمدی بر اسهههترس    

شده   ی محیط تحصیلی اثر مستقیم منتی دارد.  ادراک 

که    های مختلو نشههههان داده در مجموع پژوهش ند  ا

ی صهههیلی با انتخاب رشهههته    باورهای خودکارآمدی تح    

(،  0001 ،آموزان )بریتنر و پجریس        تحصهههیلی دانش    

 ،و همکاران  نمرا  باالی آنان در دبیرسهههتان )کاپرارا     

ستمر فراگیران )بندورا     0008 صیلی م شرفت تح   ،(، پی

 ،؛ مییرا و داسهههتین0001 ،؛ بریتنر و پجریس8991

کاران، ؛ ونتیگم، 0084 مال    0083 و هم کاهش احت  ،)

(، 0008 ،آموزان )کههاپرارا و همکههاران    نش مردودی دا 

 ،سهههطوح پایین اضهههطراب آنان )اسهههکالویک و رانکین

(، عملکرد مناسههآ در 8999 ،؛ زیدنر و اسههچلیر8991

شگاه )رابینز و همکاران  (، نوع 0001 ،؛ گری0003 ،دان

مان  کاران     های آر ندورا و هم (، 0008 ،تحصهههیلی )ب

نک   ؛ 0003 ،خودتنظیمی تحصهههیلی )زیمرمن و شههها

(، 0083 و همکاران،  ؛ ووگال 0088 ،کاپرارا و همکاران  

(، 8991 ،؛ اسهههکالویک  8991 ،انگیزش درونی )بندورا 

  ،چاریزاده و حسهههینسهههرزندگی تحصهههیلی )دهقانی

( و بهزیسهههتی 8494 ،زاده و همکاران ؛ دهقانی 8498

یدفرد )تمنایی روانی  طه ( 0083 ،فر و مق نادار  راب ی مع

 دارد.

شایندهای روان  از سرزندگی   ؤشناختی م دیگر پی ثر بر 

صیلی، می  سه نام   تح توان از متغیر درآمیزی با کار مدر

برد. درآمیزی با کار مدرسهههه به عنوان حالت مثبت و          

متمرکز ذهن )در انجام تمامی امور مدرسهههه و نه فقط 

صیل( که با انر ی  شارکت، و     امر تح ستمرار م گذاری، ا

ست، تعریو می دریافت نتیجه همراه  سالمیال شود  ا (-

کننده در  (. فراگیران مشهههارکت 0080همکاران،  آرو و 

های مدرسه، در جریان تحصیل با تکالیو رشدی    برنامه

ری آوبرخورد فعاالنه دارند، سطوح باالیی از انر ی و تاب

شان می     سایر وظایو تحصیلی ن   دهند ورا در مطالعه و 

دبار هسهههتند    یل بر های تحصههه در رویارویی با چالش   
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آموزان/ (. چنین دانش0080، آرو و همکاران-)سههالمیال

کنند، زندگی  دانشهههجویانی خود را وقو تحصهههیل می

هام اند، التحصههیلی بامعنایی دارند، به تحصههیل مشههتا 

سربلندند و از تماس با      شهودی دارند، در امر یادگیری 

ها خشهههنودند   تکالیو تحصهههیلی و پیشهههرفت در آن   

گزینی  ( و در اهداف 0080 همکاران،  آرو و-)سهههالمیال

؛ 0000 ،گیری تسهههلطی هسهههتند )میگلیدارای جهت

یا، و  جام شهههده     (. پژوهش0009همکاران،   گون های ان

اند که درآمیزی با کار مدرسههه با تنوعی از نشههان داده

آرو و  -پیامدهای سهههازگارانه همراه اسهههت )سهههالمیال      

سهههطوح  آموز با(. مثالً نوجوانان دانش0080 همکاران،

پایین درآمیزی، عالئم افسههردگی بارزتر و فرسههودگی   

آرو و  -دهند )سههالمیالتحصههیلی بیشههتری نشههان می  

جو با  در مجموع فراگیران مشهههارکت(.0009 ،همکاران

های آموزش برقراری تماس مداوم با مدرسههه و کسههآ 

هار   یت    الزم، دانش و م های ضهههروری را برای موفق

همین سرمایه در جهت  آورند و باتحصیلی به دست می

کنند  بخش تحصهههیلی تالش میایجاد محیط رضهههایت

ین میههان، برخی       (.0080 همکههاران،   )وانههگ و در ا

یل و        پژوهش های افراد در امر تحصههه باور ها شهههد  

های تحصهههیلی را  مشهههارکت فعال در مقابله با چالش      

؛ 0080 و همکاران، دانند )مومانییوابسته به جنس می 

 (.0001 ،ریچاردسون

ی مهمی اسههت ی جنس، پدیدهها بر پایهتتاو  انسههان

ندگی روزمره      عاد ز مامی اب حت  که ت  تأثیر ی افراد را ت

(. باتوجه به بدیع  8999 ،دهد )بوسههی و بندوراقرار می

ندکی      ندگی، در این مورد پژوهش ا بودن متغیر سهههرز

انجام شهههده اسهههت. با این حال، در پژوهش مرادی و      

  دو جنس در متغیر        (، عههدم تتههاو 8494چراغی )  

که        حالی  ندگی تحصهههیلی گزارش شهههد، در  سهههرز

 ها را تایید کرد. ( این تتاو 8498زاده )دهقانی

های بین های انجام شههده در مورد تتاو نتایج پژوهش

مدی تحصهههیلی نیز         کارآ های خود باور دو جنس در 

( با  8489چاری )ناهماهنگ اسهههت. اردالن و حسهههین

های جنسهههی ی تتاو ینه ها در زم مرور برخی پژوهش

در بهاورههای خودکهارآمهدی، گزارش کردنهد در این      

های ها، خودکارآمدی پسههران در برخی رشههته پژوهش

ورزشی، ظواهر فیزیکی، دروس ریاضی و رایانه، و تعامل  

اجتماعی با همساالن بیشتر از دختران بوده است؛ حال 

یانی،            عادا  ب باورهای خودکارآمدی دختران در  که  آن

ندن و نوشتن از پسران پیشی گرفته است. در مورد     خوا

ها به عدم     خودکارآمدی تحصهههیلی نیز برخی پژوهش  

مدی       ند )افروز و معت یافت تاو  دو جنس دسههههت    ،ت

شیث 8483 سالمی و احمدی ؛  و برخی این ( 8490 ،اال

؛ 8498 و همکاران،الهی، یید کردند )ذبیحها را تأتتاو 

سون  (. این 0080، ؛ مومانیی و همکاران0001 ،ریچارد

تاو   به    ت تاو   تأثیر ها  فردی و محیط های درون ت

نقههل از حجههازی و     0004 ،برینههک و پنتری        )لینن   

حی      ی ب بع         (، 8481 ،حصههههاریذ منهها تتههاو   م ثر  ا

ندورا          مدی افراد )ب باورهای خودکارآ مدی بر  ،  خودکارآ

 رد ا  قالبی در مورد نقش جنسیتی تأثیر( و نیز 8991

نگ  کاران،     فره مانیی و هم ( 0080 های مختلو )مو

نسههبت داده شههده اسههت. همچنین تنها پژوهش انجام 

ی ی درآمیزی با کار مدرسهههه بر پایه      شهههده در زمینه 

جنس، نشههان داد پسههران نسههبت به دختران سههطح   

شان      پایین سه را از خود ن شارکت در امور مدر تری از م

 (.0080 همکاران،آرو و -سالمیال)دهند می

های             باور به روشهههنی بر نقش  یان شهههده  لآ ب طا م

خودکارآمدی تحصههیلی و درآمیزی با کار مدرسههه در  

 حتیورزند. می تأکیدی سهههرزندگی تحصهههیلی مطالعه

ههها بر امکههان تههدوین مههدلی علّی از        برخی پژوهش    

گذارند. مثالً شهههواهد متغیرهای یادشهههده صهههحه می   

طریق دهد باورهای خودکارآمدی از پژوهشی نشان می  

شش )درآمیزی  برانگیختن فعاالنه ی فرد به تالش و کو

فعال با وظایو تحصهههیلی(، مقاومت فراگیران را برای       

دهد   مواجهه با مطالبا  زندگی تحصهههیلی افزایش می     

سون   -؛ بایرس0008 ،)لنت و همکاران و همکاران، وین

مدی تضهههمین         0008 کارآ های خود باور (. در واقع 

فعاالنه با تکالیو را به فرد  موفقیت به شههرط درآمیزی 

مک  می با     0000کوچ )دهد.  قد اسهههت افراد  ( نیز معت

ی  هاباورهای خودکارآمدی باال، بیشتر خود را در فعالیت

بر این اسههاس و با توججه به کنند. تحصههیلی درگیر می

سیت     یافته شی در خصوص نقش تعدیلی جن های پژوه

حاضهههر، تعیین      هدف پژوهش  های تحقیق،  در متغیر

ی باورهای خودکارآمدی تحصههیلی با سههرزندگی  رابطه

تحصیلی و آزمون نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسه  

خت           نا به همراه شههه یت  عدیلی نقش جنسههه و اثر ت

های دو جنس در هر سهههه متغیر اسهههت. به این تتاو 
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ترتیآ با توججه به مطالآ ذکر شهههده، و اینکه تا کنون          

ش حاضهههر را  پژوهش مجزایی ارتباط متغیرهای پژوه  

مورد کنکاش قرار نداده اسهت، مدلی علّی از متغیرهای   

 (.  8پژوهش تدوین شد )نمودار 

 

 
 مدل علّی مفهومی پژوهش .1ی نمودار شماره

 
 شود:های زیر هدایت میسؤالپژوهش حاضر از طریق 

آیا بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی و  -8

 سرزندگی تحصیلی رابطه وجود دارد؟

بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی و آیا  -0

 درآمیزی با کار مدرسه رابطه وجود دارد؟

های             -4 باور مدرسهههه بین  کار  با  یا درآمیزی  آ

صیلی       سرزندگی تح صیلی و  خودکارآمدی تح

 کند؟نقش واسطه ایتا می

ی بین تواند رابطهآیا متغیر جنس می -3

 متغیرهای پژوهش را تعدیل کند؟

خودکارآمدی تحصیلی، آیا میزان باورهای  -5

درآمیزی با کار مدرسه و سرزندگی تحصیلی 

 در دختران و پسران متتاو  است؟

 هامواد و روش

روش این پژوهش توصیتی از نوع همبستگی است.        

آموزان پسهههر و  ی آماری پژوهش شهههامل دانشجامعه  

سطه  شهر پل دختر مدارس دولتی متو دختر در ی دوجم 

ی الزم با  . حجم نمونهاسههت 90-94سههال تحصههیلی  

 438( تعداد 8910توججه به جدول کرجسی و مورگان )

نتر لحاظ شد. لیکن برای کتایت بهتر نمونه و احتراز از  

نه      مالی، نمو فت احت به حجم  ا به روش   300ای  نتر 

ای و به کمک سههه واحد برداری تصههادفی خوشهههنمونه

برداری مدرسه، رشته و کالس درس انتخاب شد.     نمونه

ای به  فرم مخدوش، نمونه   81در نهایت، پس از حذف    

پسهههر )میانگین سهههنی     898نتر شهههامل   483حجم 

دختر  881( و 89/0، و انحراف اسهههتهانهدارد   81/81

( به 81/0، و انحراف اسههتاندارد 90/81)میانگین سههنی 

سایر ویژگی   شناختی نمونه به  های جمعیتدست آمد. 

آمده   8تحصههیلی در جدول ی تتکیک جنس و رشههته

 است.
 ی تحصیلیشناختی نمونه به تفکیک جنس و رشتههای جمعیتویژگی .1ی جدول شماره

 نمونه             

 ی تحصیلیرشته

 کل پســـــــــــــــــر دختـــــــــــــــر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 12/33 111 15/12 26 33/11 55 فیزیک-ریاضی

 51/31 161 55/11 52 26/12 25 تجربیعلوم 

 36/35 112 51/63 53 15/11 22 علوم انسانی

 3/133 351 51/51 125 13/15 152 کل

 در این پژوهش از ابزارهای زیر بهره گرفته شد:

زاده و  ی سههرزندگی تحصههیلی )دهقانی  پرسههشههنامه  

 یهبر اساس نسخ   پرسشنامه  این (. 8498چاری حسین 

صیلی مارتین و مارش       سرزندگی تح سی مقیاس  انگلی

مقیاس  آیتم اسهههت، ایجاد شهههد. 3( که دارای 0001)

به      مارش از جن های همسههههانی درونی و    مارتین و 

باخ،         تای کرون یا بود )آل پا بازآزمایی،     80/0بازآزمایی  و 

ی  در مطالعه  ی پارسهههی این مقیاس   نسهههخه (. 11/0

گویه و بر  9در  ،(8498چاری ) حسهههینو ده زادهقانی 

ساس مقیاس   ای از نوع لیکر  )کامالً مخالتم  درجه 1ا

 ( توسعه داده شد. در این مطالعه،  1تا کامالً موافقم  8

 

ضریآ بازآزمایی    80/0ضریآ آلتای کرونباخ برابر با   و 

ستگی بود. همچنین دامنه 14/0برابر با  ها  گویه ی همب

باشد. این می 18/0ا هههههههههههه ت 58/0ین ی کل ببا نمره

ها از همسههانی درونی و  نتایج بیانگر این اسههت که گویه

 ثبا  رضایت بخشی برخوردارند 

یایی از روش   در پژوهش حاضهههر برای    پا تای  احراز  آل

شنامه    برای کل کرونباخ س ضریآ       پر شد که  ستتاده  ا

برای بررسهههی روایی نیز از روش به دسهههت آمد.  81/0

های اصههلی اسههتتاده شههد. نتایج   با مولته تحلیل عامل

ی باالتر از یک   یک عامل دارای ارزش ویژه   نشهههان داد 

  -میر-کیسههر ضههریآقابل اسههتخراا اسههت. همچنین 

با     الکین یل برابر  قدار آزمون   81/0برای این تحل و م
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سطح   شد  004/8081کرویت بارتلت معادل با  که در 

0008/0P<       یه عاملی گو بار  نادار بود.  ا نیز بین ه مع

بود. همچنین از روش همبسهههتگی هر  11/0تا   14/0

سی روایی  گویه با نمره شنا   ی کل نیز برای برر س  مهپر

 18/0تا  18/0بین  ی ضرایآ آن استتاده شد که دامنه  

معنادار بود. مجموع  >08/0Pقرار داشههت و در سههطح 

 این نتایج حکایت از روایی و پایایی مطلوب ابزار دارد.

سالمیال   مقیاس درآ سه ) آرو و آپادیایا  -میزی با کار مدر

مادجه و بر اساس طیو لیکر   9(. این مقیاس در 0080

شده    1( تا هر روز )0ای، از هرگز )هتت درجه ساخته   )

( روایی و پایایی  0080آرو و آپادیایا )-اسههت. سههالمیال 

نان مطلوب           یان نوجوا کاربرد در م هت  یاس را ج مق

( 8495ی مرادی و همکاران )ارزیابی کردند. در مطالعه   

گزارش کردند و روایی آن را نیز  15/0پایایی مقیاس را 

های برازش، مطلوب ارزیابی    با اسهههتتاده از شهههاخص   

 کردند.  

حاضهههر برای   یایی از روش   در پژوهش  پا تای  احراز  آل

شنامه    برای کل کرونباخ س ضریآ       پر شد که  ستتاده  ا

از روش برای بررسهههی روایی نیز به دسهههت آمد.  85/0

های اصههلی اسههتتاده شههد. نتایج   تحلیل عامل با مولته

ی باالتر از یک سههه عامل دارای ارزش ویژهنشههان داد 

  -میر-کیسههر ضههریآقابل اسههتخراا اسههت. همچنین 

با     الکین یل برابر  قدار آزمون   88/0برای این تحل و م

سطح   شد  004/8081کرویت بارتلت معادل با  که در 

0008/0P<  .نادار بود یه     مع عاملی گو ها نیز بین  بار 

بود. همچنین از روش همبسهههتگی هر  19/0تا   10/0

سی روایی  گویه با نمره شنا   ی کل نیز برای برر س  مهپر

 88/0تا  19/0بین  ی ضرایآ آن استتاده شد که دامنه  

معنادار بود. مجموع  >08/0Pقرار داشههت و در سههطح 

 د.ر داراین نتایج حکایت از روایی و پایایی مطلوب ابزا

پرسههشههنامه باورهای خودکارآمدی تحصههیلی )زا اکووا، 

( 0005(. زا اکووا و همکاران )0005لین  و اسهه نشههاد 

ی باورهای خودکارآمدی ی جدید پرسههشههنامه نسههخه

یاس متهوم       ند. در این مق عه داد تحصهههیلی را توسههه

تکلیو  01باورهای خودکارآمدی تحصهههیلی از طریق      

شگ   ساس   مربوط به محیط تحصیلی )دان سه( بر ا اه/مدر

نامطمئن  »ای لیکر  از درجه  80یک مقیاس    « کامالً 

گیری ( در چهار بعد اندازه   80« )کامالً مطمئن »( تا  8)

ضریآ پایایی در  8490شود )شکری و همکاران،   می  .)

مکههاران )        ه کووا و  هش زا ا بعههاد     0005پژو برای ا  )

به دسههت آمد. شههکری و   90/0تا  10/0چهارگانه، بین 

مکههارا    لعههه   8490ن )ه مطهها جی    ی روان(، در  ن سههه

سشنامه   ضریآ پایایی عامل کلی باورهای   پر ی مذکور، 

گزارش کردنههد.    93/0خودکههارآمههدی تحصهههیلی را      

ی یاد شهههده همبسهههتگی منتی و    همچنین درمطالعه  

ی کلی بههاورهههای خودکههارآمههدی معنههادار بین نمره   

ی اسههترس تحصههیلی، روایی همگرای تحصههیلی و نمره

 (.08/0P<  39/0-  =r) تایید کردابزار را 

حاضهههر برای   یایی از روش   در پژوهش  پا تای  احراز  آل

شنامه    برای کل کرونباخ س ضریآ       پر شد که  ستتاده  ا

برای بررسهههی روایی نیز از روش به دسهههت آمد.  98/0

های اصههلی اسههتتاده شههد. نتایج   تحلیل عامل با مولته

از یک ی باالتر چهار عامل دارای ارزش ویژهنشههان داد 

ی قابل اسهههتخراا اسهههت؛ ولیکن بر اسهههاس پیشهههینه

ی کل، معیار  پژوهشی ابزار، در پژوهش کنونی نیز نمره 

سر  ضریآ تحلیل قرار گرفت.  ی این برا الکین -میر-کی

با     یل برابر  لت         91/0تحل بارت یت  قدار آزمون کرو و م

 >0008/0Pکه در سههطح  شههد 133/1188معادل با 

عاملی گویه      بار   81/0تا   83/0ها نیز بین  معنادار بود. 

ی بود. همچنین از روش همبسهههتگی هر گویه با نمره  

شد ک   پرسشنامه  کل نیز برای بررسی روایی   ستتاده  ه ا

قرار داشت و در   81/0تا  13/0بین  ی ضرایآ آن دامنه

معنادار بود. مجموع این نتایج حکایت  >08/0Pسطح  

 یی مطلوب ابزار دارد.از روایی و پایا

ها از آزمون همبسهههتگی گشهههتاوری    برای تحلیل داده 

و تحلیل فیشهر   Z، آزمون پیرسهون، تحلیل رگرسهیون  

و برای بررسی  SPSSافزار واریانس چند متغیری با نرم

سیر با نرم  افزار مدل متهومی پژوهش از روش تحلیل م

AMOS .استتاده شد 

 هایافته
جدول        به    شهههاخص 0در  های توصهههیتی مربوط 

صیلی، درآمیزی با   باورهای خمتغیرهای  ودکارآمدی تح

به کار مدرسههه و سههرزندگی تحصههیلی در کل نمونه و  

تتکیک جنس نشان داده شده است.
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ارد متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسمیانگین و خطای انحراف استاند .6ی جدول شماره

 نمونه

 متغیــــرها

 کل پســــــــــــــــــر دختــــــــــــــــــــتر

M SD M SD M SD 

 31/11 33/126 26/16 23/152 13/12 25/635 باورهای خودکارآمدی تحصیلی

 13/11 62/151 51/52 22/125 11/11 51/122 درآمیزی با کار مدرسه

 25/5 63/33 32/5 12/33 11/2 13/36 تحصیلیسرزندگی 

 

ی بین متغیرهای پژوهش از ضههریآ برای تعیین رابطه

ستگی             ضریآ همب شد.  ستتاده  سون ا ستگی پیر همب

صیلی        سرزندگی تح صیلی و  باورهای خودکارآمدی تح

 38/0ی زنان  ، نمونه 34/0ی مردان برابر با  برای نمونه 

ضرایآ      33/0و در کل نمونه  شد. تمامی این  سبه  محا

سطح خطای کمتر از   ستتاده   م 08/0در  عنادار بود. با ا

کان پیش    یل رگرسهههیون ام ندگی    از تحل بینی سهههرز

صیلی در       ساس باورهای خودکارآمدی تح صیلی بر ا تح

کل نمونه مورد بررسههی قرار گرفت که مثبت و معنادار  

بر این    (. 2R  ،33/0  =β ، 8000/0>P=89/0بود ) 

ساس، رابطه مثبت   صیلی با   ا باورهای خودکارآمدی تح

سههرزندگی تحصههیلی مورد تایید قرار گرفت و پاسههث    

 اول پژوهش مشخص شد. سؤال

همچنین ضهههریآ همبسهههتگی باورهای خودکارآمدی   

 ی مردانتحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه برای نمونه  

 43/0و در کل نمونه    48/0ی زنان  ، نمونه 41/0برابر با  

معنادار   08/0خطای کمتر از محاسبه شد که در سطح    

ینی  ببود. با اسههتتاده از تحلیل رگرسههیون، امکان پیش 

درآمیزی با کار مدرسه بر اساس باورهای خودکارآمدی    

تحصهههیلی در کل نمونه مورد کنکاش قرار گرفت که        

بود )          عنههادار  م ثبههت و   ، 2R ،43/0 =β=؛81/0م

0008/0>P .) باورهای    مثبت  ی بر این اسهههاس، رابطه

سه مورد     صیلی با درآمیزی با کار مدر خودکارآمدی تح

پاسهههث        فت و  ید قرار گر دوم پژوهش نیز  سهههؤالتای

 مشخص شد.

سوم پژوهش، مبنی بر وارسی  سؤالگویی به برای پاسث

باط          مدرسههههه در ارت کار  با  یانجی درآمیزی  نقش م

باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با  

های  (، ابتدا متروضه PAتحلیل مسیر)  استتاده از روش 

تایج      به  فت. ن کارگیری این روش مورد آزمون قرار گر

ها مورد تایید است و لذا مجوز نشان داد رعایت متروضه

 ارزیابی الگوی علّی پیشنهادی با روش تحلیل مسیر 

 

(PAمقدور می )    ،ساس شد. بر این ا ها  تمامی تحلیلبا

ستتاده از نرم  ست   AMOSافزار با ا ( انجام و  08)ویرا

با           هادی  ندگی الگوی پیشهههن یت براز تا جهت تعیین ک

شاخص داده ستتاده  ها، ترکیبی از  های برازندگی مورد ا

ستقیم        سیرهای م ستاندارد م ضرائآ ا قرار گرفت. ابتدا 

الگو اسهههتخراا شهههد که حاکی از معنادار بودن تمامی  

 روابط مستقیم الگوی پژوهش است. 

های  ررسهههی برازش مدل از شهههاخص در ادامه، برای ب  

به درجه آزادی     2Xمجذور کای )   ( ، نسهههبت خی دو 

(/df 2X        ( برازش یی  کو ی ن  ،)Goodness of fit 

index            ( قی طبهها ن برازش ا یی  کو ی ن  ،)Adjusted 

goodness of fit index)،      برازنههدگی افزایشهههی

(Improvmental fit index)،  سه ای برازندگی مقای

(Comparative fit index        و مجههذور میههانگین )

 Root mean squareمربعهها  خطههای تقریههآ )      

error of approximation  .این  ( اسهههتتاده شهههد

یافته تا چه حد به  برازش ی اینکه مدلها دربارهشاخص

برازندگی کامل نزدیک اسهههت، اطالعا  مناسهههبی را        

پژوهشههگران شههاخص   (. 8488آورند )هومن فراهم می

/df0χ  (، شههههاخص 0080)کالین  4کمتر ازCFI  ،

GFI ،AGFI و ،NFI یا مسههههاوی   بزرگ  90/0تر 

 08/0کمتر از   RMSEA(، و شههاخص 0008)براون 

شانه 8999)هو و بنتلر  سآ و از  ( را از ن های برازش منا

صه    دانند. نتایج  های مطلوب برای ارزیابی مدل میشاخ

،  2X ،/df 2X ،GFIهای برازش نشههان داد شههاخص  

CFI ،AGFI  ،NFI  وRMSEA      به ترتیآ برابر با

 90/0، 95/0، 91/0، 98/0، 10/0، 03، 80/51ضههرائآ 

بر این اسههاس، مدل علّی پیشههنهادی هسههتند.  03/0و 

 این پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.

ای از روش داری نقش واسهههطههه   برای تعیین معنی         

(  0008اسههتراد در دسههتگاه ماکرو پریچرز و هیز )بو 

ستتاده شد.    های اطمینان حاکی از قرار نگرفتن  فاصله ا
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صله    ستقیم    ها و معنیصتر در این فا سیرغیرم داری م

باشههد )مسههیر غیرمسههتقیم باورهای    مدل حاضههر می

خودکارآمدی تحصیلی به سرزندگی تحصیلی از طریق    

 درآمیزی با کار مدرسه(.

تر روابط بین متغیرهههای مههدل،           برای درک روشهههن 

ستاندار      ضرایآ ا سیرهای مدل برازش یافته به همراه  م

 نمایش داده شده است.  0شده در نمودار 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پژوهشمدل نهایی و برازش شده .6ی نمودار شماره

  

شاهده می همان شود باورهای خودکارآمدی   گونه که م

تحصهههیلی از طریق درآمیزی با کار مدرسهههه قادر به        

یگر،  باشد. به عبار  دبینی سرزندگی تحصیلی میپیش

مدرسهههه توانسهههته اسهههت بین   متغیر درآمیزی با کار   

صیلی        سرزندگی تح صیلی و  باورهای خودکارآمدی تح

یانجی  به            نقش م ید. در مجموع روابط  ما تا ن مل ای کا

درصد واریانس    48دست آمده در مدل نهایی، توانست   

 سرزندگی تحصیلی را تبیین نماید.  

سث به    در ادامه سی و در پا چهارم پژوهش   سؤال ی برر

متغیر جنس در روابط متغیرهای  مبنی بر نقش تعدیلی 

ضرایآ         Zپژوهش، آزمون  شد   شان داد که  شر ن فی

ی زنان و مردان تتاو  معناداری  همبسهههتگی در نمونه

چهارم  سههؤالبنابراین پاسههث  (.N.S ،14/0=rZ)ندارد 

شد: متغیر جنس قادر به تعدیل       شخص  پژوهش نیز م

ی مورد ی بین متغیرهای مدل پژوهشی در نمونه رابطه

 .نیستبررسی 
بههه منظور تعیین تتههاو  دو جنس در              نهههایههت در 

سی از تحلیل واریانس چندمتغیری   متغیرهای مورد برر

شان داد در      یک شد. آزمون اثر هتلینگ ن ستتاده  راهه ا

متغیر باورهای خودکارآمدی تحصهههیلی، بین دو گروه       

،  P=0008/0تههتههاو  مههعههنههادار وجههود دارد )     

= اثر هتلینگ(. نتایج  F ،039/8441(0و483)=039/8441

آمده است. 4های تک متغیری در جدول آزمون

ی دو جنس در متغیرهای پژوهشآزمون تحلیل واریانس به منظور مقایسه .3ی جدول شماره

باورهای  شود، در مالحظه می 4طور که در جدول همان

تر از خودکارآمدی تحصههیلی در سههطح خطای کوچک 

بین دختران و پسههران تتاو  معنادار وجود دارد.   08/0

ساس میانگین  شده در جدول  بر ا توان ، می0های ارائه 

 SS DF MS F متغیرهای وابسته منبع تغییرات

 جنس

 11/3* 16/63622 1 16/63622 باورهای خودکارآمدی تحصیلی

 62/6 52/125 1 52/125 درآمیزی با کار مدرسه

 33/6 25/113 1 25/113 سرزندگی تحصیلی

 خطا

   353 15/1111615 باورهای خودکارآمدی تحصیلی

   353 23/15563 درآمیزی با کار مدرسه

   353 52/12255 سرزندگی تحصیلی

 درآمیزی با کار مدرسه

 سرزندگی تحصیلی

باورهای خودکارآمدی 

 تحصیلی

43/

0 

 34/0 
00/0 

40/0 

 گذاریانرژی استمرار مشارکت

 دریافت نتیجه

40/0 64/0 64/0 
00/0 

43/ 0 

40/0 

 سرزندگی تحصیلی
34/0 

 دریافت نتیجه

00/ 0 40/ 0 
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صیلی دختران به     دریافت که باورهای خودکارآمدی تح

  طور معناداری بیش از پسران است.

 گيریبحث و نتيجه
با هدف تعیین رابطه           باورهای    پژوهش حاضهههر  ی 

صیلی و آزمون      سرزندگی تح صیلی با  خودکارآمدی تح

سهههنجش اثر  نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسهههه و

شناخت تتاو      های دوتعدیلی نقش جنسیت به همراه 

نتایج نشان داد    جنس در هر سه متغیر به انجام رسید.  

  48دار است و  مطلوبی برخور مدل پیشنهادی از برازش 

صیلی را تبیین می      سرزندگی تح صد واریانس  ند.  کدر

همچنین نتایج نشان داد متغیر درآمیزی با کار مدرسه    

قادر اسهههت ارتباط باورهای خودکارامدی تحصهههیلی با  

، کل  سههرزندگی تحصههیلی را واسههطه نماید. در ادامه   

های به دسهههت آمده به تتکیک مورد بحث قرار        یافته  

-ی شههناختیهای مذکور در قالآ نظریهگیرد. یافتهمی

  هایو ویژگی الگوی شناختی الزاروس اجتماعی بندورا، 

آموزان دبیرستانی  خاص بافت اجتماعی اثرگذار بر دانش

 شود.ایرانی به بحث گذارده می

ته   باورهای خودکارآمدی        یاف ی نخسهههت نشهههان داد 

نادار  ی مثبت و معتحصیلی با سرزندگی تحصیلی رابطه

  ،؛ ماستن 8994 ،. این یافته با نتایج پیشین )بندورا دارد

؛  0004 ،؛ بانگ و اسههکالویک0008 ،؛ کان و ناتا0008

کاران  مارتین و    0001 ،؛ گری0005 ،زا اکووا و هم ؛ 

؛ مرکر و  0009 ،؛ کههارول و همکههاران0008 ،مههارش

( 8498 ،چاریزاده و حسههین؛ دهقانی0088 ،همکاران

توان دو تبیین همسههو اسههت. برای توجیه این یافته می

 ارائه کرد:

به         باور  نانی و  که احسههههاس خوداطمی نخسههههت آن

آموزان را برای ی دانشخودکههارآمههدی خویش، انگیزه

درگیری با تکالیو رشدی، شرایط نامطلوب تحصیلی و     

یآ می     چالش  نده ترغ ند. دانش های آی با   ک آموزان 

ی تحصهههیلی، پرانر ی فرایند و بازده   خودباوری باال در  

توانند بر مشکال  و   شوند و باور دارند که می نمایان می

به         چالش  باوری  ند. چنین  به کن های تحصهههیلی غل

نایی  با محرک    توا های   های شهههخصهههی در برخورد 

نه       اسهههترس گارا کارکردهای سهههاز با  ی  زای محیطی، 

(. از طرف دیگر،  0008 ،سرزندگی همراه است )ماستن   

آموزان با باورهای خودکارآمدی باال، در صهههور        انشد

های دیگر   عدم موفقیت، تمایل به انتخاب و آزمون راه       

را داشهههته و برای رسهههیدن به موفقیت و عملکرد بهتر 

 (.8990 ،ورزند )مارشتالش و اصرار می

تبیین احتمالی دیگر آن است که باورهای خودکارآمدی  

نه       گا ندهای چهار عاطتی،    ی شهههاز طریق فرای ناختی، 

هند. از دقرار می تأثیرانگیزشی و انتخابی رفتار را تحت 

نظر شهههناختی، ادراک فرد خودکارآمد از یک تکلیو یا  

ست که باید بر آن          شی ا صور  چال شوار به  شرایط د

مسهههلط شهههود، نه آسهههیبی که باید از آن دوری کند     

بنههدورا  نش       8994 ،) چون دا ین،  برا بنهها موز دارای  (.  آ

های  ودکارآمدی تحصههیلی باال، کمتر چالش باورهای خ

کند،  تحصههیلی را به صههور  موانع نازدودنی ادراک می

ی  های زندگبیشتر برای برداشتن موانع و عبور از چالش

ا  شود. از منظر عاطتی نیز افراد بتحصیلی برانگیخته می

یدگی، افسهههردگی و اضهههطراب        باال، تن مدی  خودکارآ

یت  یآ    کمتری در موقع چالش زا های آسههه برانگیز  و 

(. از نظر انگیزشی، فرد  8991 ،کنند )بندورااحساس می

  هاواجد خودکارآمدی تحصیلی باالتر، در عبور از چالش 

و حل مشههکال ، تالش و پافشههاری بیشههتری نشههان    

دهد که این تالش احتمال شکست را کم و احتمال   می

سرزندگی می  شتر می موفقیت را که به  ند.  کانجامد، بی

حا  ند انتخابی نیز، دانش  از ل باورهای    ظ فرای آموز دارای 

کنههد   خودکههارآمههدی تحصهههیلی بههاالتر، تالش می          

هایی را برای عملکرد انتخاب کند که احتمال       موقعیت 

ا  هموفقیت بیشتری برای او داشته باشد که این انتخاب   

 انجامد.  به افزایش سرزندگی تحصیلی می

شناختی الزاروس )   همچنین  ساس الگوی  (،  8999بر ا

باورهای فردی مانند باورهای خودکارآمدی در ارزیابی            

ای دارند. الزاروس مطالبا  محیطی نقش قابل مالحظه    

کند که افراد مطالبا  بیرونی را به صههور  اشههاره می

کنند. مثالً چمرس،  ارزیابی می « چالش »یا  « تهدید  »

یا )    گارسههه (  8990( و پنتریج و دگرو  )0008هو و 

باال،         نشهههان دادند که     باورهای خودکارآمدی  با  افراد 

شی ارزیابی می      صور  چال شتر به  ند.  کنمطالبا  را بی

چالش      به صهههور   یک تکلیو  که  یابی   وقتی  انگیز ارز

ای  شهههود، فرد به احتمال زیاد از یک راهبرد مقابله       می

ستتاده می  کند و در مواجهه با موانع احتمالی،  کارآمد ا

تری از خود نشهههان  برای انجام تکلیو، مقاومت بیشههه   

آموزان دارای توان گتت دانشدهد. بر این اساس میمی
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خودکارآمدی باال، مطالبا  زندگی تحصههیلی خویش را 

ید از آن        با که  چالش و موانعی  ند،      به عنوان  گذر ها ب

با   کنندآموزانی سههعی میکنند. چنین دانشارزیابی می

  های ترقی تدبیر و تالش تهدیدها را به فرصهههت و پله       

صیلی      سازند. از این رو از رویارویی با چالش تح تبدیل 

رغم بزرگ یا طوالنی مد  بودن این  هراسند و علینمی

ها را سازی یا سازگاری با آن  ها، سعی در برطرف چالش

 دارند و این کار عین سرزندگی تحصیلی است.

باورهای خودکارآمدی       ی دوم حاکی از آن بود که  یافته  

به پیش    قادر  کار      تحصهههیلی  با  بت درآمیزی  بینی مث

توان از الگوی ها میدر تبیین این یافتهمدرسههه اسههت. 

سههیسههتمی  -سههیسههتمی کمک گرفت. مدل خود-خود

بیانگر نوعی تحول انگیزشهههی پویای فرض شهههده بین     

جارب افراد از   فت   »ت و  « درآمیزی/تترد»، «خود»، «با

(. در این  0009 ،اسههکینر و همکاراناسههت )« پیامدها»

ظایو تحصهههیلی و        « خود»مدل   با و مل  عا از طریق ت

مدی،               کارآ ثل خود مدرسههههه م فت  با مل فردی/ عوا

گیری هدف توسهههعه    خودپنداره، ارزش تکلیو و جهت  

نه        می گا ند مدل چ بد. طبق  ید    یا قا ی درآمیزی، این ع

خود( )مثل خودکارآمدی، خودپنداره یا حرمت      « خود»

عال می به درآمیز  یک،     ی ف مد )فردر جا کاران، ان   و هم

ساس می 0003 سعه   (. بر این ا شد و تو ی توان گتت ر

ته   فرویدی -که مطابق نظر نو  « خود»انواع  ی ها هسههه

اصلی شخصیت است، ضریآ درآمیزی تحصیلی را در         

دهد و همین  فراگیران به طرز چشههمگیری افزایش می

ها  یدرآمیزی فعال در موفقیت تحصیلی و کسآ دانستن

کند )فین   های مورد نیاز نقش حیاتی ایتا می    و مهار  

  ،؛ وانگ و ایکلز0080 ،؛ وانگ و هولکومآ8991 ،و راک

مت    0080 مد و دارای حر کارآ باال، از  (. افراد خود خود 

ای برخوردارند و همین ویژگی به   خودهای رشهههدیافته   

موفقیههت و پیشهههرفههت آنههان و در نهههایههت ارتقههای  

 انجامد.ی تحصیلی میشان در حیطهبهزیستی

ته    یانجی   یاف حاکی از نقش م گری  ی سهههوم پژوهش، 

های             باور باط بین  مدرسههههه در ارت کار  با  درآمیزی 

ست.      سرزندگی تحصیلی ا به   خودکارآمدی تحصیلی با 

که برخورداری از   مدی       این معنی  کارآ های خود باور

های خود، به شهههخص و اطمینان به تواناییتحصهههیلی 

ی  احی، اجرا و درآمیزی فعاالنهجسار  و صالحیت طر  

ی اعمالی که به موفقیت و شههرایط سههرزندگی در حوزه

 دهد.  انجامد، را میتحصیلی می

درآمیزی با کار مدرسهه و درآمیزی تحصهیلی به عنوان   

یادگیری )زینگر    (، برای موفقیت  0008 ،منادیان مهم 

؛ وانگ و  8991 ،تحصههیلی ضههروری اسههت )فین و راک

( بیان  0009(. اسهههکینر و همکاران )0080 ،هولکومآ

دارند درآمیزی نه تنها انگیزش تحصهههیلی را حت     می

ها/ پیامدهای تحصهههیلی را نیز به       کند، بلکه فعالیت    می

قان    بینی میصهههور  مسهههتقیم پیش ند. این محق ک

( همچنین معتقدند بین درآمیزی تحصهههیلی و    0009)

نی  ی دوسههویه اسههت؛ یع های تحصههیلی رابطهموفقیت

آموزان با تکالیو یادگیری، موجآ    درآمیزی فعال دانش 

شههود و شههیرینی همین   موفقیت آنان در مدرسههه می

های حاصل از این پیامدهای مثبت،   ها و تقویتموفقیت

سه می   سائل مدر شود.   موجآ درآمیزی مجدد آنان با م

فراگیرانی که در فرایند تحصهههیل با       توان گتت  لذا می 

صیلی     شدی تح سطوح فعاالنه درمیتکالیو ر  آمیزند و 

ظایو         جام و جه مسهههتمر را در ان باالیی از انر ی و تو

های  دهند و در رویارویی با چالشتحصههیلی نشههان می

تحصیل بردبار هستند، به نتایج مطلوب تحصیلی دست   

(. این گونه 0080 همکاران،آرو و  -یابند )سهههالمیالمی

  کنند،میآموزان/ دانشجویان خود را وقو تحصیل دانش

شتا      صیل م صیلی بامعنایی دارند، به تح ند  ازندگی تح

ا  ه و از تماس با تکالیو تحصهههیلی و پیشهههرفت در آن     

(. چنین 0080همکاران، آرو و  -خشههنودند )سههالمیال 

های   آموزانی با تماس مسهههتمر و فعال با آموزش    دانش

هار     یت     مدرسههههه، دانش و م های الزم برای موفق

و به رضههایت تحصههیلی    کنندتحصههیلی را کسههآ می 

 (.0080 ،شوند )وانگ و ایکلزروزافزون نائل می

ی تواند رابطه  ها نشهههان داد جنس نمی همچنین یافته  

متغیرهای مدل پژوهش را تعدیل کند. به عبار  دیگر         

ی متغیرهای مدل برای دو جنس متتاو   شههد  رابطه

ای وجود ندارد تا این یافته با  ی پژوهشههینیسههت. یافته

قایسه شود. این نکته قابل تامل است که اثر مثبت آن م

باورهای خودکارآمدی تحصههیلی در افزایش سههرزندگی  

تحصههیلی از طریق درآمیزی با کار مدرسههه، به جنس   

سته نیست؛ از این رو، تقویت باورهای خودکارآمدی     واب

تواند به  تحصههیلی هم در دختران و هم در پسههران می 

در تکالیو مدرسهههه     یک اندازه آنان را به مشهههارکت      



 423         مرادی و همكاران

 6931زمستان ، 4یشماره ،هشتمسال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

تارهای سهههرزندگی       ند که در افزایش رف سهههاز  برانگیزا

 باشد.  آموزان متید میدانش

در نهایت نتایج نشهههان داد که باورهای خودکارآمدی           

تحصههیلی در بین دختران و پسههران به طور معناداری   

متتاو  اسههت. بدین صههور  که باورهای خودکارآمدی  

این یافته با  تحصههیلی دختران بیش از پسههران اسههت.  

(،  0080هههای مومههانیی و همکههاران )   نتههایج پژوهش    

الهی و  ( و ذبیح8489وند )(، ظهره0001ریچاردسههون )

ست، اگرچه جهت تتاو  در    8498همکاران ) ( همسو ا

های گذشههته عمدتاً به نتع پسههران بوده اسههت. پژوهش

تایج پژوهش افروز و معتمدی         با ن یافته  همچنین، این 

( و 8488لواسههههانی و همکههاران )(، غالمعلی    8483)

ناهمسههوسههت. در این باره باید گتت احتماالً در منابع   

باورهای خودکارآمدی تحصهههیلی دختران و پسهههران      

که         نان  تاو  وجود دارد، چ تانی ت گان   دبیرسههه گیلی

قل از ظهره  8994) ند ن یان می ( 8489 ،و که     ب ند  ک

ی اعتماد به خود دختران نقش اصلی دیگران در توسعه 

بازخوردهای محیطی           به  دارند، در حالی که پسهههران 

توان گتت که  تر هسههتند. بر این اسههاس، می حسههاس

یافتن       بازخوردهای منتی محیطی مبنی بر دشهههواری 

ا  هالتحصیالن دبیرستانشغل و درآمد مناسآ برای فارغ

شگاه  صیلی  و دان ها به کاهش باورهای خودکارآمدی تح

دختران کمتر از  شههود، در حالی که پسههران منجر می 

 شوند.  می متأثرچنین بازخوردهای محیطی 

باط                تایج پژوهش حاضهههر مبنی بر ارت به ن با توجه 

مثبت باورهای خودکارآمدی تحصهههیلی با درآمیزی با          

کار مدرسههه و سههرزندگی تحصههیلی، تالش در جهت   

آموزان ارتقای باورهای خودکارآمدی تحصهههیلی دانش      

و تربیت به احتمال زیاد   توسهههط نهادها و عوامل تعلیم

افزایش ضهههریآ مشهههارکت آنان در امور مدرسهههه و        

سهههرزندگی تحصهههیلی آنان را در پی خواهد داشهههت.  

شان داد که دختران نسبت به پسران     همچنین، نتایج ن

از باورهای خودکارآمدی تحصیلی بیشتری برخوردارند.   

تاو       که همین ت مال وجود دارد  ها یکی از  این احت

اشد.   ها بگرفتن قبولی دختران در دانشگاه دالیل پیشی  

این یافته لزوم توجه بیشهههتر پژوهشهههگران و متولیان       

سران در متغیر    تعلیم و تربیت را به کاوش علل ضعو پ

مدی تحصهههیلی گوشهههزد می       کارآ های خود ند.   باور ک

همچنین نتایج پژوهش حاضههر بیانگر اهمیت درآمیزی 

ست    آموزان در امر ی دانشو مشارکت فعاالنه  تحصیل ا

کاربردی مورد توجه قرار     میو   ند از منظر نظری و  توا

یان می   تایج این پژوهش ب ما       بگیرد. ن چه  که هر  ند  ک

یت کنیم،          دانش باال ترب مدی  نابع خودکارآ با م آموزانی 

یت کنیم و          نان مبنی بر توانسهههتن را تقو های آ باور

شهههان را تکریم نماییم،  شهههخصهههیت، عقاید و سهههالیق

جو را دکار، خودگردان، فعال و مشهههارکتفراگیرانی خو

پرورش خواهیم داد که بر حتاظت، نظار  و چگونگی      

پیدا کردن مسههیر موفقیت تحصههیلی توانا هسههتند و با  

همین توانایی، زندگی خود را مدیریت و در امر تحصیل 

سههرزنده خواهند بود. همچنین این باور در آنان شههکل  

یطی  مح-ههای فردی خواههد گرفهت کهه محهدودیهت     

ست، بلکه هدف     شت نی گزینی و درآمیزی فعال با  سرنو

رین  توظیته و تکلیو تا حصول به هدف و موفقیت مهم 

 رکن زندگی است.

های  های پژوهش حاضهههر باید در بافت محدودیتیافته

آموزان ها )دانشآزمودنی سههن و پایه آن تتسههیر شههود.

شههناختی پژوهش )همبسههتگی(   دبیرسههتانی( و  روش

یت    حدود نه   م ته   هایی را در زمی یاف ها،   ی گسهههترش 

سنادهای علت    سیرها و ا سی    تت شناختی متغیرهای برر

آورد که باید در نظر گرفته شهههود. در      شهههده پدید می  

ندک          عا  ا طال حاضهههر در قلمرو م مجموع، پژوهش 

صیلی در دانش   سازه  سرزندگی تح « مکمل»آموزان، ی 

ای رگردد بشود و پیشنهاد میتلقی می« دهندهبسط»و 

باورهای خودکارآمدی   تأثیرتر تر و دقیقبررسههی جامع

تحصههیلی بر سههرزندگی تحصههیلی و کشههو متغیرهای  

  -های علی ی بیشهههتر، از روشکننده میانجی و تعدیل   

ای و آزمایشی نیز استتاده شود. همچنین تکرار    مقایسه 

نه  یه     پژوهش در نمو پا های   های دانشهههجویی و نیز 

آتی، امکان تعمیم هر    های تحصهههیلی دیگر در پژوهش

 سازد.  ها را فراهم میچه بیشتر یافته

 تقدیر و تشكر
بدین وسیله نویسندگان مقاله، از مدیریت آموزش         

دختر و مدارس مورد مطالعه که  و پرورش شهرستان پل

در اجرای این فرایند، همکاری صمیمانه داشتند، کمال    

 تشکر را دارند.   
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Abstract :The aim of the present study was to examine the relationship between 

academic self-efficacy beliefs and academic buoyancy through mediating roles of 

schoolwork engagement and gender differences in this variables. Through the cluster 

random sampling, 384 students of Poldokhtar public high school (198 males and 186 

females) were selected. The Participants completed the Academic Self-Efficacy 

Beliefs scale, Schoolwork Engagement Scale and Academic Buoyancy 

Questionnaire. All the tools enjoyed appropriate validity and suitability. Then the 

data analysis indicated that the academic self-efficacy beliefs had significant 

relationship with academic buoyancy (R2=0.19, β= 0.44, P< 0.0001), and also 

schoolwork engagement could predict the academic buoyancy (β= 0.43, P< 0.0001); 

moreover, gender couldn’t play a moderating role in the relationship between these 

variables (Zr= 0.63, N.S). Also, the results indicated that amount of academic self-

efficacy beliefs of female students significantly was more than males. Accordingly, 

it can be claimed that academic self-efficacy beliefs contribute to increase academic 

buoyancy of student along with improving the income schoolwork engagement. The 

outcomes were discussed within the social cognitive theory, Lazarus cognitive modal 

and social-specifics affecting the high school students in Iran. 

Keywords: academic self-efficacy beliefs, schoolwork engagement, academic 

buoyancy, gender 

   Corresponding author: Ph.D. Candidate of Psychology, Department of Educational 

Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of 

Ahvaz, Ahvaz, Iran. 
 

 

 

 

 

 


