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 Aim: The aim of this study was to develop a model of academic buoyancy 
based on school connection, family emotional atmosphere, motivation, self-
efficacy, and academic engagement of students.  

Methods: This research was of descriptive-correlational. The statistical 
population of the study included all first and second grade high school students in 
Isfahan in 2018-2019. From among them, a sample of 375 people were selected by 
multi-stage cluster random sampling. The tools for  data collection included the 
following questionnaires: Dehghanizadeh and Hosseini Chari Academic Buoyancy 
Scales (2013), Panaghi et. al School Connection Questionnaire (2011), Razavieh 
Vesamani Family Emotional Atmosphere (2000), Patrick, Hicks and Ryan (1997) 
Academic Self-Efficacy Scale, Reeve, Agentic Engagement Scale (2013), and The 
Harter Academic Motivation Scale (1981).  

Results: The results showed that at 95% confidence level, the direct effect of 
school connection on academic buoyancy was confirmed with an impact factor of 
0.207. Also, academic engagement has an effect on academic buoyancy, with an 
impact factor of 0.356, and self-efficacy has an impact on academic buoyancy 
with an impact factor of 0.202.  

Conclusion: Findings showed that the indirect effect of school relationship on 
academic buoyancy mediating academic engagement is confirmed, so that the 
intensity of the indirect effect is equal to 0.206, the indirect effect of family 
emotional atmosphere on academic buoyancy mediated academic engagement was 
also confirmed, and  that the indirect effect is equal to 0.055. Furthermore, the 
indirect effect of academic motivation on academic buoyancy is mediated by self-
efficacy, the intensity of the indirect effect is equal to 0.084 (p <0.05). 

Keywords: Academic engagement, educational motivation, academic 
buoyancy, academic  self-efficacy, school connection, family emotional 
atmosphere 
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هرردپ: هرردپ از انجررام ایررن پررژوهش ترردوین مرردل سرررزندگی تحصرریلی بررر اسرراس ارتبرراب بررا مدرسرره، جررو عرراطفی 
همبسرتگی برود.  -پژوهش، توصیفیآموزان بود. از نظر روش  خانواده، انگیزش، خودکارآمدی و درگیری تحصیلی دانش

سررال  در مقطرر  متوسرطه دوم شررهر اصرفهان های اول و دوم آمروزان پایرره جامعره آمراری پررژوهش شرامل تمررامی دانش
 975تعداد  به ای ای، نمونه ای چندمرحله خوشه تصادفی گیری نمونه روش به میان آنها از بودند. که 3932-3937

هرای  های موردنیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد کره شرامل مقیاس ی دادهآور منظور جم  شدند. به انتخاب نفر
(، جررو عرراطفی 3939(، ارتبرراب بررا مدرسرره پنرراغی و همکرراران )6939زاده وحسررینی چرراری ) سرررزندگی تحصرریلی دهقررانی
ری تحصریلی (، مقیراس درگیر3337(، خودکارآمدی تحصیلی پاتریرو، هریک  و رایران )3973خانواده رضویه وسامانی )

 ( بود.3323( و مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر )6939ریو )
درصد تاثیر مسرتقیم ارتبراب برا مدرسره برر سررزندگی تحصریلی  35نتایج به دست آمده نشان داد در سطح اطمینان 

و  952/9تای د شد. همینین درگیری تحصیلی دارای تاثیر بر سرزندگی تحصریلی برا ضرریج تراثیر  697/9با ضریج تاثیر 
 است.  696/9خودکارآمدی دارای تاثیر بر سرزندگی تحصیلی با ضریج تاثیر 

گررری درگیررری  ها: یافترره یافترره ها نشرران داد کرره اثرغیرمسررتقیم ارتبرراب بررا مدرسرره بررر سرررزندگی تحصرریلی بررا میررانجی 
انواده برر سررزندگی است، اثر غیرمستقیم جوعاطفی خ 692/9شود که شدت اثر غیر مستقیم برابر با  تحصیلی تای د می
اسرت، همینرین  955/9شود کره شردت اثرر غیرر مسرتقیم برابرر برا  گری درگیری تحصیلی نیز تای د می تحصیلی با میانجی

شررود کرره شرردت اثررر  گری خودکارآمرردی تای ررد می تحصرریلی بررا میررانجی اثررر غیرمسررتقیم انگیررزش تحصرریلی بررر سرررزندگی
 (.p<95/9است ) 924/9غیرمستقیم برابر با 

کلیددی:  هواژ درگیررری  ، خودکارآمردی، جرو عراطفی خرانواده ،ارتبراب برا مدرسرره ،تحصریلی سررزندگیهدای 
 انگیزش تحصیلی، تحصیلی
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 مقدمه
دهتتد.  بختتتتش عظیمتتتتی از فشتتتتارهای دوره نوجتتوانی را تشتتتتکیل می، مستتتتائل تحصیلتتتتی 
کودکی خارج شتده و بتا نقشای  دوره جدیتد در ختانواده های  و مستولیتهتا  که فرد از دوران 

(. بتته همتتین دلیتتل 3122، عابتتدی و نیلفروشتتان، انصارالحستتینی) شتتودوجامعتته روبتته رو متتی
آمتتتوزان و عوامتتتل هتای تحصیلتتتی دانتش هتتتا و چالشدرک و چگونگی ستتازگاری بتتا فرصت

 یتتردگ توجتته جتتتتدی پهوهشتتتتگران و متخصصتتتتان تعلتتیو و تربیتتت قتترار مؤ تتتتر بتتتتر آن بایتتتتد متتورد
کبتتری بورنتتگ و رحیمتتی بورنتتگ) هتای تعلتیو و تربیتت (. یکی از اهداف مهو نظام3121، ا

کته قتادر باشتند بتر مستائل و مشتکالت ختود در زنتدگی روزمتره و ، مدرن پرورش افرادی است 
کنند. بنابراین بر اساس دیتدگاه صتاحب در محیط اجتماعی به نظران پیشتین  آسانی غلبه 

کته همچنت کیتد و پافشتاری دارنتدو معاصر  تنها از  رابطته مدرسته و ختانواده نته، ان نیتز بتر آن تر
ن دستتاوردها یمثابته دو اهترم و مؤلفته در راستتای فتراهو نمتودن بهتتر هو جتدا نبتوده بلکته به

کته در 3127 زاده، امیتری طیبتی، مرزوقی، جهانی، ترک) باشندمی (. بته همتین دلیتل استت 
کشتورهای توستعه تترین  مهو، افته و پیشترفته ازنظتر روش تتدری  و آمتوزشی سیستو آموزشتی 

ارتبتتاع مستتتمر و تنگاتنتتگ ، هتتای آموزشتتیاهتتداف بتتر مبنتتای پویتتایی و ستترزندگی محتتیط
آمتتوزانی بتتا  (  و درنهایتتت داشتتتن دانش3125 زاده، عینتتانی و مستتتولی) ،ختتانواده و مدرستته

 ،یبهتتادر) شتتده استتتهتتای فتتردی و اجتمتتاعی و سرشتتار از انگیتتزه آمتتوختن استوارمهتتارت
 (.3120) یو حبیب یخسروشاه

کتته شتتده چنتتین برمی ها و مطالعتتات انجام امتتروزه از بررستتی نظریتته عوامتتل بستتیاری ، آیتتد 
کتته پیش کننتتده و متتؤ ر بتتر ستترزندگی تحصتتیلی وجتتود دارد  کتته حتتتی ، هستتتند 1بینتتی  تتتا آنجتتا 
کیفیتتت و پویتتایی محتتیط متتداخالت و آمتتوزش یتتادی بتترای افتتزایش  افتتزایش ، مدرستتههتتای ز

 پیکتوک، فیتنی،) اند شتده آمتوزان و انگیتزه تحصتیلی نیتز شناسایی های فردی دانشمهارت

                          
1. Academic buoyancy 
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ستتتترزندگی تحصتتتتیلی را پاستتتتخی انطبتتتتاقی بتتتته نامالیمتتتتات  (.2631، 1 وهانتتتتگ یالزدوستتتتک
آمتتوز در برختتورد بتتا موانتتع و  آمیز دانش تحصتتیلی جزئتتی و بعبتتارتی دیگتتر بتته توانتتایی موفقیتتت

کردههتتتای تحصتتتیل چالش نظران و  (. صتتتاحب2626، 2وود و پکتتتران، پوتتتتوین) انتتتد ی تعریتتتف 
کتتته پیشتتتایندهای ستتترزندگی تحصتتتیلی را در ستتته ستتتطح مختلتتتف  پهوهشتتتگران معتقدنتتتد 

عوامل مربوع به محیط تحصیلی و مشارکت در فرآینتد تحصتیلی و عوامتل ، شناختی روان»
  2630، 3متتارتین و متتارش) ادد تتتوان موردتوجتته و ترمتتل بیشتتتری قتترار می« مربتتوع بتته ختتانواده
کنتتتتتولز2635، ۴دیتتتتت  و هتتتتتولزمن  -نظریتتتتته رشتتتتتد شتتتتتناختی»(. براستتتتتاس 2632، 5  شتتتتتوارتز و 

کالس، (3217، ویگوتستتتکی) «اجتمتتتاعی کتتته فعل، هتتتای درس در  وانفعتتتاالت بتتتین  زمتتتانی 
توستتتتعه یتتتتادگیری ، دهتتتد آمتتتتوزان رخ می آمتتتوزان و معلمتتتتان و یتتتتا در میتتتان ختتتتود دانش دانش
وابستتتتتگی( و حمایتتتتت معلتتتتو در ) ر حتتتتاا وقتتتتوع استتتتت و بتتتتاوجود دوستتتتتیآمتتتتوزان د دانش
، 6وی و همکتتتاران) آمتتتوزان بهبتتتود خواهتتتد یافتتتت ستتتطح یتتتادگیری دانش، هتتتای درس کالس
گرایی بر پایته نظریتات ویگوتستکی و  در دهه، (. بر این اساس2635 های اخیر دیدگاه سازنده 

(  و متخصصتان 2636، 7نیته و الئتو) پیاژه بعنوان نظریه غالب در یادگیری مطرح شده استت
کالستتتی بتتتر استتتاس اصتتتوا و فر  تعلتتیو و تربیتتتت بتتته طراحتتتی محیط هتتتای  هتتتای یتتتادگیری 

گرایتتتی روی آورده کتتته محتتتیط پهوهشتتتهاانتتتد. نتتتتایج  ستتتازنده  ی پیشتتتین بیتتتانگر ایتتتن استتتت 
کته بتر استاس روابتط فعتاا و احستاس متقابتل بنتا شتده محتیط یتادگیری مناستتبی ، یتادگیری 

کالس کستب نتتایج بهتتر در پیشترفت تحصتیلی و موجتب  برای  های درس است و موجتب 
کلی آموزش می کوان و وونگ2630، زیدان) شود افزایش ا ربخشی     ،2631.) 

در ستتطح ، هتتای مطتترح شتتده پهوهشتتگران معتقدنتتدهمچنتتین در مطالعتتات و دیتتدگاه

                          
1. Finch, D., Peacock, M., Lazdowski, D., & Hwang, M. 
2. Putwain, D. W., Wood, P., & Pekrun, R 
3. Martin,A. and Marsh,H. 
4. Dyck, K., & Holtzman, S. 
5. Schwarzer, R., & Knoll, N. 
6. Wei, L. S., &  Habibah, E. 
7. Nie, Y., & Lau, S. 
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قتتتدر در امتتر والتتدین حتتامی و م، هتتای عتتاطفی ختتانوادهختتانواده بیشتتتر بتته روابتتط و حمایتتت
کته در 2635، 1کرسو) های فردی باید تکیه نمودتحصیل و توانایی (. بته همتین لحتا  استت 

در ، های( تحقیتتق ستتازه) های عنوان یکتتی از مؤلفتته جتتو عتتاطفی ختتانواده بتته، پتتهوهش حاضتتر
گرفته شد. منظور از جو عاطفی خانواده نحو  ارتباع و طرز برخورد افراد ختانواده بتا هتو ، نظر 

احساستتات و عالقتته ، (. نظتتر افتتراد ختتانواده نستتبت بتته هتتو3125، متترادی و همکتتاران) استتت
کارهتای یکتدیگر و همکتاری  ها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالتت آن آن هتا در 

کا میتتان مقتتدم) دهتتد هتتا را نشتتان می نحتتو  ارتبتتاع آن، هتتا بتتا هتتو یتتا رقابتتت آن ، ارجمنتتد و 
گردیتتتد3205) 3کتتته توستتتط نئوگتتتارتن 2«فعالیتتتت  نظریتتته»(. مطتتتابق 3121 برقتتتراری و ، ( ارائتتته 

، هتای عتاطفی اعاتای ختانوادهنگهداشت روابط فعاا خانوادگی و برختورداری از حمایتت
کمتت  شتتایانی می بتته پویتتا نگه ای بتترای پشتتتیبانی ستتالمت  کنتتد و نیتتروی بتتالقوه داشتتتن فتترد 

  2631، ۴لئونتتارد و ماستتیاس، لیستتتر) انجامتتد های مختلتتف می روانتتی و پیشتترفت در زمینتته
 (.  2635، دی  و هولزمن

شتتتناختی  عتتتالوه بتتتر عوامتتتل ختتتانوادگی و محتتتیط آموزشتتتی ازجملتتته پیشتتتایندهای روان
باورهتتتای خودکارآمتتتدی و ، مفهتتتوم درگیتتتری تحصتتتیلی، تر یرگتتتذار بتتتر ستتترزندگی تحصتتتیلی

کتته در محیط ر ویژه متتدارس از عوامتتل مثبتتت د بتته، هتتای آموزشتتی انگیتتزش تحصتتیلی استتت 
ای  ستازه« درگیری تحصتیلی»روند.  آموزان به شمار می سرزندگی و موفقیت تحصیلی دانش

گردیتتد و  کتته بتترای اولتتین بتتار جهتتت درک و تبیتتین افتتت و شکستتت تحصتتیلی مطتترح  استتت 
گرایانه در حتوزه تعلتتیو و تربیتت متدنظر قتترار  هتای اصتالح عنوان پایته و اساستی بتترای تالش بته

درگیتری تحصتیلی بیتانگر ورود فعتاا فترد در ، (2665، 5پتاری بلومفلتد و ، فتردریک ) گرفتت
گتاهی در مطالعته ی  تکلیف یا فعالیت استت و بته طراحتی عقایتد ، طورکلی بتر نقتش خودآ

                          
1. Kerso. 
2. Activity theory 
3. Neogarten.  
4. Lester, J., Leonard, J. B., & Mathias, D. 
5. Fredericks, J. A.,  Blumenfeld, P. C.,  & Paris, A. H 
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کیتتتد می (. از ستتتوی دیگتتتر 2632، گتتترین و همکتتتاران) کنتتتد فراشتتتناختی و ختتتود نظتتتو دهتتتی تر
کتتارایی هتتر نظتتام آموزشتتی بتته پرورش میتتزان موفقیتتت و ویژه نظتتام آمتتوزش معیارهتتای اصتتلی 

گیتتتران آن نظتتتام هستتتت و ایجتتتاد نگرش تحصتتتیلی یتتتتانگین ) هتتتا و باورهتتتای مثبتتتتت در فرا
کیتد  (. نظریه2631، 1ارسانل های جدید آموزش و یادگیری بر نقش انگیزش و باورهای فترد تر

گیر را در برابر مطالب و مفاهیو قرارداد زیادی می که نباید فرا بتا بلکه بایتد ، کنند و معتقدند 
گیتتتران را بتتته فعالیتتتت واداشتتتت و از ایتتتن طریتتتق هتتتو باعتتتث موفقیتتتت  آموزش هتتتای الزم فرا

، کاراهوکتا، کاراهوکتا) انگیزه و بتاور مثبتت در آنتان شتد، تحصیلی و هو باعث ایجاد نگرش
بترای رستیدن بته اهتداف هتا  (. از طرفی باور داشتن به توانایی2636، 2گولوقلو و آرفیلو، کارغلو

یتت  زمینتته  ، رضتتایی، زاهتتد، شتتکریاند ) دانستتته 3تحصتتیلی را خودکارآمتتدی تحصتتیلیدر
کمبود خودکارآمدی منشر بسیاری از مشکالت افت تحصیلی و مشکالت روحتی 3121  .)

 کنتتتد و روانتتتی استتتت. خودکارآمتتتدی پتتتایین عتتتزم و اراده را سستتتت و عملکتتترد را مختتتتل می
ندگی تحصتیلی بتا موفقیتت یی به بررسی رابطته سترزپهوهشها(. 3125، مظاهری و صادقی)

که به طتور خالصته نتتایج  کی از  پهوهشتهاتحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پرداختند  حتا
یتتتانو) رابطتته مثبتتت و معنتتتادار ستترزندگی تحصتتتیلی بتتا موفقیتتتت تحصتتیلی   2630، 4ویکتور

صتتتبحی ،   پورعبتتتدا2631  پتتتاتوین و دالتتتی  2631، پتتتائوا و لیستتتا،   ستتتاراه2635، متتتارتین
  2631، ستتتتتتتتتاریکام) ( و بتتتتتتتتتا خودکارآمتتتتتتتتتدی تحصتتتتتتتتتیلی3125، باستتتتتتتتتیقراملکتتتتتتتتتی و ع

  2661،   متتارتین و متتارش2635، شتتجاعی و منفتترد نعیمیتتان، جتتوانمرد، دهقتتانی  ، رئیستتی
( 3123، چاری زاده و حستتتتین   دهقتتتتانی3125، خشتتتتاب زاده و سلیمانی دهقتتتتانی، متتتترادی

ا تتر ادراک از محتتیط نشتتان داد ، (3127) بودنتتد. همچنتتین نتتتایج پتتهوهش بهرامتتی و بتتدری
خودکارآمتتدی و انگیتتزه پیشتترفت بتتر ستترزندگی ، فراشتتناخت، یتتادگیری بتتا واستتطه شتتناخت

                          
1. Yangin Ersanl, C. 
2. Karahoca, D., Karahoca, A., Karaoglu, A., Gulluoglu, B., & Arifoglu, E 
3. Academic self-efficacy 
4. Victoriano, J. 
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 تحصیلی معنادار بود.
گرفتتته توستتط محققتتتان  بنتتابراین بتتا توجتته بتته مطالتتب ذکرشتتتده و بررستتی  های صتتورت 
کتتته می گانتتته جتتتو عتتتاطفی  ی انجامپهوهشتتتهابیشتتتتر ، تتتتوان عنتتتوان نمتتتود  شتتتده بتتته تتتتر یر جدا

درگیتتری تحصتتیلی و خودکارآمتتدی بتتر ستترزندگی تحصتتیلی در ، محتتیط یتتادگیری، ختتانواده
کمتر به تر یر این عوامل بته طتور هو آموزان پرداخته دانش انتد الزم بته ذکتر  زمتان توجته نموده و 

کتته امتتروزه پهوهشتتگران صتتاحب جایگتتاه در ایتتن حتتوزه تر یرگتتذاری و بررستتی هو زمتتان  استتت 
ی علمتتی انتتدکی پهوهشتتهاتتتر اینکتته  انتتد. عتتالوه بتتر ایتتن موضتتوع مهو همتییرهتتا را توصتتیه نمود

متوستتطه( ) آمتتوزان مقطتتع حستتاس تحصتتیلی پیرامتون ستترزندگی تحصتتیلی در جامعتته دانش
گرفتته استت. افتزون بتر ایتن اهمیتت و ضترورت پتهوهش حاضتر آن استت بتا تتدوین ، صورت 

است خت  پهوهشتی در بینی متییرهای تحقیق و سرزندگی تحصیلی قادر مدلی برای پیش
کمت  شتایانی داشتته باشتد. نظتر اهمیتت  بته این حوزه و به غنای ادبیتات تجربتی موضتوع 

ذکرشتده بررستی روابتط علتی و ا ترات مستتتقیو و  مطالتب بته توجته سرزندگی تحصتیلی و بتا
، های صتتتحیح گیری هتتتای دقیتتتق علمتتتی و تصتتتمیوغیرمستتتتقیو متییرهتتتا بتتترای استتتتنباع

پتتتهوهش حاضتتتر بتتتا ارائتتته متتتدا ستتتاختاری ستتترزندگی ، رو ازایتتتن، رستتتدضتتتروری بتتته نظتتتر متتتی
کته  درصدد پاسخگویی به ایتن مستئله، تحصیلی آیتا روابتط ستاختاری متییرهتا در » استت 

 را متدا ایتن هتایستازه بتین روابط مفرو  (3) شکل«. شده معنادار هستند؟ مدا تدوین

 دهد. می نشان
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 شناسی پژوهش روش
نتوع متدا معتادالت  از همبستتگی تتردقیتق بته طتور و توصتیفی نتوع از پتهوهش حاضتر

مقطتع  های اوا و دوم آمتوزان پایته دانش یکلیته مطالعته آمتاری ی ساختاری است. جامعته
بودنتد. حجتو نمونته  نفتر 5016 حجتو بته 3127-3121ساا  در متوسطه دوم شهر اصفهان

که با استتفاده از روش آموزان دختر و پسر ساا اوا و دوم متوسطه دوم  بود  نفر از دانش 171
گیری  ای انتختتتتتاب شتتتتتدند. روش نمونتتتتته چندمرحلتتتتتهای  گیری تصتتتتتادفی خوشتتتتته نمونتتتتته
کته ابتتدا مجوزهتای الزم از آمتوزش بدین گرفتته شتد و  صورت بود  کتل شتهر اصتفهان  وپرورش 

کتل دانش یافت آمتار  های اوا و دوم متوستطه  آمتوزان دختتر و پستر پایته پ  از اخذ مجوز و در
وپرورش شتتهر  شتتهر اصتتفهان بتته چهتتار ناحیتته تقستتیو شتتد و از بتتین نتتواحی آمتتوزشابتتتدا ، دوم

گردیتتده و ستتپ  از بتتین متتدارس متوستتطه ، اصتتفهان بتته شتتکل تصتتادفی دو ناحیتته انتختتاب 
تصتادف انتختاب شتدند و در مرحلته  پسترانه و دخترانته( به) مدرسته 2، موجود در هتر ناحیته

پایته کتالس ، دهتو) بعد از هر مدرسته و از هرکتدام از دو یتازدهو( در مقطتع متوستطه دوم یت  
که دانش گردید  کالس به پرسشنامه انتخاب  سترزندگی ، های جو عاطفی خانواده آموزان آن 

درگیتتتری تحصتتتیلی وخودکارآمتتتدی ، انگیتتتزش تحصتتتیلی، ارتبتتتاع بتتتا مدرستتته، تحصتتتیلی
 یشپت قرارگرفتته  متدنظر اخالقتی مالحظات مطالعه این اجرای تحصیلی پاسخ دادند. در

یتع از شتدند و در صتورت  مطلتع مطالعته و هتدف موضتوع از هتاآزمتودنی، هتاپرسشتنامه توز
 عتدم یتا بترای شترکت کامتل آزادی کنندگان شترکت، عتدم رضتایت از نمونته ختارج شتدند

 و خصوصتی اطالعتات از کته شتد اطمینتان داده هتا آن بته، داشتتند را مطالعته در شترکت
کته از  122این پهوهش شد. در  خواهد داوطلبین محافظت شخصی پرسشتنامه ارائته شتد 

گذاشتته شتدند و ، صورت ناق  پرشتده بتود پرسشنامه به 32این تعداد  کنتار  لتذا از تحلیتل 
کامتتل و بررستتی شتتد. ستتپ  نتتتایج آن بتتا ) پرسشتتنامه 171درآختتر  مطتتابق بتتا حجتتو نمونتته( 

استتفاده از  سازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حتداقل مربعتات و بتا استفاده از مدا
گرفته برای برسی همه smart PLS 3افزار  نرم  شده است. جانبه مدا مفهومی تحقیق بهره 
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 ابزارهای پژوهش 
( 2631) توستط دهقتانی زاده وحستینی چتاری مقیتاس ایتن مقیاس سهرزندگی تحصهیلی:

 ای درجته 1 طیتف روی بتر تحصتیلی سرزندگی ایگویه 2مقیاس  این .است شده ساخته

کمترین نمتره در ایتن پرسشتنامه  شده تنظیو (1 همیشه تا 3 هرگز) لیکرت نوع از و  2است. 
 پایایی ( ضریب2631) چاری دهقانی زاده وحسین پهوهش در باشد. می 51باالترین نمره 

کرونبتاخ برابتر  روش با مقیاس  ی نمتره بتا گویته هتر همبستتگی ی محاستبه شتد و 77/6آلفا 
و در پهوهش حاضر ضریب پایتایی بترای ایتن مقیتاس بتا  به دست آمد. 05تا  15/6 بین کل

کرونباخ   بدست آمد. 71/6روش الفای 
زاده محمتدی و ، احمتد آبتادی، ایتن پرسشتنامه توستط پنتاهی: 1اس ارتباط با مدرسهیمق

یابی ارتبتاع سؤاا بوده و  23دارای  است و شده ( ساخته3126) پشت مشهدی هدف آن ارز
، تعهتد بته مدرسته، التتزام در مدرسته، وابستگی به مدرسته(ابعاد آنان با مدرسه و آموز دانش

یتتابی  روابتتط بتتا همستتاالن( استتت. طیتتف پاستتخگویی آن از نتتوع لیکتترت بتتوده و هتتدف آن ارز
تعهتد بته ، التتزام در مدرسته، وابستتگی بته مدرسته) آموزان با مدرسته و ابعتاد آن ارتباع دانش

که امتیاز ، مدرسه گردیتده روابط با همساالن( است.  گزینه در جتدوا زیتر ارائته  مربوع به هر 
صتورت  معکتوس شتده و به 31و  37، 30گتذاری در متورد ستؤاالت  است: امتا ایتن شتیوه نمره

( بترای محاستبه روایتی پرسشتتنامه 3126) زیتر در خواهتد آمتد: در پتهوهش پنتاغی و همکتاران
گرفتته شتد. بترای از سه روش روایی محتتوایی صتوری و ستازه ب، (SQC) ارتباع با مدرسه هتره 

وپرورش ایتتن  ان و متخصصتتان مستتائل آمتتوزششناستت روانستته نفتتر از ، بهبتتود روایتتی صتتوری
کردنتتد و اصتالحات پیشتتنهادی آن هتتا در پرسشتنامه ارتبتتاع بتتا مدرستته  پرسشتنامه را بررستتی 

گردیتتد. همچنتتین آنتتان از لحتتا  صتتوری و محتتتوایی را بتترای ارتبتتاع بتتا  SQCتتتوان ، اعمتتاا 
کردنتتد. بتترای محاستتبه پایتتایی  مدرستته مناستتب یتتابی  از روش همستتانی درونتتی و از  SQCارز

کتتل پرسشتتنامه  کتته ایتتن میتتزان بتترای  گرفتتته شتتد  کرونبتتاخ بهتتره  عامتتل ، 15/6ضتتریب آلفتتای 
                          
1. School Connection Questionnaire. 
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و عامتل ارتبتاع بتا  11/6عامتل تعهتد ، 13/6عامتل التتزام بته مدرسته ، 13/6تعلق به مدرسه 
کتتل  16/6همستتاالن در مدرستته  کرونبتتاخ بتترای  بتته دستتت آمتتد. در پتتهوهش حاضتتر هتتو آلفتتای 

 بدست آمد. 12/6مقیاس ارتباع با مدرسه 
  بته نقتل از حقیقتی و 3205) 1بترن لیته یبت آلفترد را اسیتمق نیتا : مقیهاس جهو عهاطفی

فرزنتدی  -زان مهترورزی در تعتامالت پتدر و متادریتم ستنجش منظتور (  بته3113، همکتاران
کتتردنییتتر، نتوازش، محبتت شتامل: اسیتمق خترده 1 یدارا اسیتستاختند. ایتن مق ، د 

کردن، کردن قیتشو، دادن هیهد، مشتركهای  تجربه  کل است. تیامن احساس و اعتماد 

 استت. پرستش دو رنتد یبرگ در اسیتمق خترده هتر پرستش و شتانزده شتامل اسیتمق

 و متادر یونتد عتاطفیپ بته زوجهای  پرستش و فرزنتد و پتدر یعتاطف ونتدیپ بته فردهای  پرسش
، دارد وجتود یپاستخده پنجگانتة فیتك طیت زیتن پرستش هتر یبترا دارند. اختصاد فرزند

 نیرومنتدترین دهنتد  نشتان پاستخ نیآختر و نیتتر فیدهنتد  ضتع نشتان پاستخ نینخستت
 استت. داشتته فرزند وجود و مادر و پدر نیب حاا تا گذشته زمان از که است یرابطة عاطف

یتابی جتو عتاطفی ختانوادهستواا  30این پرسشتنامه دارای   –رابطته پتدر ) بتوده و هتدف آن ارز
گزینته متی فرزنتدی( –فرزندی و رابطه متادر  گتذاری آن بتر استاس طیتف پتنج  ای  باشتد. نمتره 

کو) لیکرت شامل یتاد=، 1در حد متوسط، 2کو=، 3خیلی  یتاد= 5ز باشتد.  ( می1و خیلتی ز
گهای  هتتر دو ستتؤاا یکتتی از ختترده مؤلفتته کننتتد. ستتؤاالت زوج  متتی یتتریجتتو عتتاطفی را انتتدازه 

گیری –فرزندی و سؤاالت فرد رابطه مادر  –رابطه پدر  کتل  متی فرزندی را اندازه  کننتد. جمتع 
 ی( بتترا3177) یشوشتتتتر یاستتت. موستتو 56فرزنتتدی نیتتز  –و متتادر ، 56فرزنتتدی  –نمتتره پتتدر 

ستتتپ  نظتتترات ، تن پرسشتنامه را بته پتنج نفتتر از متخصصتتتان دادیایی، محتوا یین رواییتع
کتته متتورد تاییتتد متخصصتتان بتتود و روی آنهتتا توافتتق هایی  تتتتد و ستتواایگرد یآنهتتتتا جمتتتتعآور

( ضتتریب پایتتایی 3172) جمشتتیدی، (3126، بتته نقتتل از ناهیتتدی) داشتتتند نگهتتداری شتتد
کته بته ترتیتب  کترد  کرونباخ و بازآزمایی محاستبه  آزمون جو عاطفی خانواده را از طریق آلفای 
                          
1. Hill Byrne 
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 (.  3126، به نقل از ناهیدی) هستند 11/6و  17/6

ایتتن مقیتتاس  (SDSS) مقیتتاس خودکارآمتتدی تحصتتیلی مقیههاس خودکارآمههدی تحصههیلی:
متتاده  1ایتتن مقیتتاس دارای ، ( ستتاخته شتتده استتت3227) 1ک  و رایتتانیهتت، توستتط پاتریتت 

کننتتتده ادراک دانش می کتتته متتتنعک   شتتتان در انجتتتام تکتتتالیف  آمتتتوزان از شایستگی باشتتتد 
کته مادهبا کالس می گزارشتی استت  هتای آن از نتوع لیکترت  شد. این مقیاس یت  ابتزار ختود 

کتتتتامالا مختتتتالفو 3) ای درجتتتته پنج کتتتتامالا  1، = متتتتوافقو 5، نظتتتترم = بی 1، = مختتتتالفو 2، =   =
کمتتترین نمتتره در ایتتن  .متتوافقو( بتتر مبنتتای ابزارهتتای مختلتتف موجتتود ستتاخته شتتده استتت

یایی مقیتاس خودکارآمتدی تحصتیلی پایتایی ایتن باشد. پا می 21و باالترین نمره  1مقیاس 
کرونباخ2666) 2مقیاس توسط میگلی و همکاران شده استت.  گزارش 71/6 ( با روش آلفای 

کرونبتاخ و توصتیف 3116) هاشمی شتیخ شتبانی ( پایتایی ایتن مقیتاس را بتا دو روش آلفتای 
بته دستت  00و  71/6و خودکارآمتدی تحصتیلی بته ترتیتب  01/6اسپیرمن براون بته ترتیتب 

کی از پایتتایی مطلتتوب و قابتتل قبتتوا ایتتن مق کتته حتتا ق یتتدر تحق باشتتد. اس مییتتآمتتده استتت 
کرونبتاخ استتفاده  یمقیاس خودکارامتدی تحصتیلی از روش آلفتا ییاین پاییتع یحاضر برا

که برا قابتل قبتوا پرسشتنامه  ییایتتتتب پایانگر ضرایکه ب، 72/6کل پرسشنتامه برابر با  یشتد 
 باشد. اد شده میی

 2631( در ستتتاا AES) 3: پرسشتتتنامه درگیتتتری تحصتتتیلی ریتتتومقیهههاس درگیهههری تحصهههیلی
کته چهتار خترده مق 37توسط ریو ساخته شد. این پرسشتنامه مشتتمل بتر  اس یتستؤاا استت 

( پایتایی پرسشتنامه بتا 2631) دهنتد. ریتو شناختی و عاطفی را تشتکیل می، رفتاری، عاملی
کرونبتتاخ نشتتان از همستتانی درو نتتی آن داشتتت و ضتترایب آلفتتا را بتترای ختترده مقیتتاس آلفتتای 

کتتته نشتتتان 11/. و شتتتناختی 71عتتتاطفی   /25/. رفتتتتاری 12عتتتاملی  /. بتتته دستتتت آورد 
دهنتتده همستتتانی درونتتتی مطلتتوب استتتت. در ایتتتران ایتتن پرسشتتتنامه در پتتتهوهش رماتتتانی و 
                          
1. Patrick, H., Hicks, L., Ryan, A. M 
2. Midgley, C., Maehr, M.L., Hruda, L.,et al 
3. Reeve’s academic engagement questionnaire 
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گرفت. آن3120) خامسان مقطتع  آمتوزان ها این پرسشنامه را بتر روی دانش ( موردبررسی قرار 
کرونبتاخ بترای ایتتن پرسشتنامه  کردنتتد. پایتایی بته روش آلفتتای  /. بته دستتت 22متوستطه اجترا 

کرونبتتاخ محاسبه ، شتتده بتترای زیتتر مقیتتاس ایتتن پرسشتتنامه برابتتر درگیتتری عتتاملی آمتتد. آلفتتای 
/. بود. نتتایج 72/. و درگیری شناختی 17، درگیری عاطفی  /72، درگیری رفتاری  /11

هتا داشتته و  برازش قابتل قبتولی بتا داده، نشان داد ساختار پرسشنامهتحلیل عاملی ترییدی 
 تاییتتدهای نیکتتویی بتترازش بتترای الگتتوی چهتتار عتتاملی زیربنتتایی پرسشتتنامه  ه شتتاخ یتتکل

 شد.
 11شتامل  1 پرسشتنامه استتاندارد انگیتزش تحصتیلی هتارترمقیاس انگیهزش تحصهیلی: 

ابتزار شتکل  باشتد. ایتن متوزان میآ گویه و هتدف آن بررستی انگیتزش تحصتیلی در بتین دانش
عنوان یتت  ابتتزار ستتنجش انگیتتزش تحصتتیلی  ( بتته3216، 3213) شتتده مقیتتاس هتتارتر اصالح

کتته بیتتان شتتد مقیتتاس اصتتلی هتتارتر استتت. همتتان هتتای  انگیتتزش تحصتتیلی را بتتا ستتؤاا، گونتته 
که ی  دوقطبی می انگیتزش درونتی و قطتب دیگتر انگیتزش بیرونتی استت و   قطب آن سنجد 
تواند یکی از دالیل بیرونی یا درونتی را دربرداشتته  دنی به موضوع هر سؤاا فقط میپاسخ آزمو

گتاهی اوقتات2،   به ندرت3، هیی وقت) باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت    ،
کثتتر اوقتتتات 1 باشتتتد. پایتتتایی ایتتن پرسشتتتنامه توستتتط  هیتتتری و  ( می1   تقریبتتتاا همیشتته5  ا

ک3111) رجبی به دستت آمتد. در پتهوهش حاضتر هتو آلفتای  22/6، رونباخ( با آزمون آلفای 
 .بدست آمد 11/6کرونباخ برای این مقیاس 

 ها یافته
 آمتتوز دانش 265جمعیتتت شتتناختی نشتتان داد نمونتته پتتهوهش شتتامل هتتای  بررستتی ویژگی

                          
1. Harter 
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که  5170) پسر آموز دانش 373درصد( و  1575) دختر ( از آنتان 1271) نفتر 320درصد( است 
کننتد.  متی درصد( در مقطع دوم متوسطه تحصتیل 5777) نفر 372متوسطه و در مقطع اوا 

 است.  12/6ساا با انحراف استاندارد  3271ان برابر با آموز دانشمیانگین سنی 
کتته نتتتایج در  بتتا استتتفاده از آزمتتون همبستتتگی پیرستتون روابتتط بتتین متییرهتتا آزمتتون شتتد. 

 آمده است.  3جدوا 

 متغیرهای اصلی  ماتریس همبستگی بین . 1جدول 

ارتباط با  متغیرها
 مدرسه

جو عاطفی 
 خانواده

انگیزش 
 تحصیلی

درگیری 
 تحصیلی

خود 
 کارآمدی

سرزندگی 
 تحصیلی

      3 ارتباط با مدرسه

     3 12/6**  جو عاطفی خانواده

 11/6**  انگیزش تحصیلی
 *33/6 3    

 02/6**  درگیری تحصیلی
 **15/6 60/6 3   

  3 32/6**  15/6**  61/6 65/6 خودکارآمدی

 3 20/6**  13/6**  60/6 65/6 27/6**  سرزندگی تحصیلی

   **  p = ≤ 63/6و     *  p = ≤ 61/6توجه:  

، دهد متییر وابسته سترزندگی تحصتیلی بتا سته متییتر ارتبتاع بتا مدرسته می نتایج نشان
امتا بتا دو ، (p<61/6) درگیری تحصتیلی و خودکارآمتدی دارای همبستتگی معنتی دار استت

(. متییتتر میتتانجی p>61/6) متییتتر جوعتتاطفی ختتانواده و انگیتتزش تحصتتیلی رابطتته نتتدارد
درگیری تحصیلی با دو متییر مستقل ارتباع با مدرسه و جو عاطفی همبستتگی دارد امتا بتا 

ندارد. متییر میتانجی خودکارآمتدی فقتط بتا یکتی از متییرهتای ای  انگیزش تحصیلی رابطه
 (.p<61/6) نی انگیزش تحصیلی دارای همبستگی استمستقل یع
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رابطتته علتتی بتتین متییرهتتای پتتهوهش در قالتتب متتدا ستتاختاری ستتنجیده شتتده استتت. 
کتته بتتا توجتته بتته نتتتایج آزمتتون همبستتتگی پیرستتون برختتی روابتتط متتدا  نکتتته مهتتو ایتتن استتت 

کتته بتتر استتاس آزمتتون همبستتتگی ، حتتذف شتتد و در متتدا معتتادالت ستتاختاری فقتتط روابطتتی 
گرفتت. شتکل شتماره هتا  ون رابطته بتین آنپیرس متدا  3تاییتد شتد در متدا متورد بررستی قترار 

متدا پتهوهش در حالتت معنتی  2پهوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد استت و شتکل 
کته تمتامی روابتط  متی . بررسی مدا در حالت مقتدار تتی نشتانداری یا مقدار تی است دهتد 

گرفته استت و تمتامی شتش رابطته در متدا در ستطح اطمینتان حتداقل  مدا مورد تایید قرار 
کته  متی درصد تایید شده است. بررسی متدا در حالتت ضترایب استتاندارد نشتان 21 دهتد 

تمتتامی روابتتط مثبتتت استتت و قتتوی تتترین رابطتته در متتدا مربتتوع بتته تتتا یر ارتبتتاع بتتا مدرستته بتتر 
یلی بتا و تا یر انگیزش تحصیلی بر خودکارآمدی تحص 171/6درگیری تحصیلی با ضریب 

 است. 535/6ضریب 

 
 مدل در حالت ضرایب استاندارد .1شکل 
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 داری مدل در حالت تی یا معنی .7شکل 

 

وGOF ،Q2بترازش متتدا شتامل سته شتاخ  بتترازش های  شتاخ  2در جتدوا شتماره 
R2   ارائتته شتتده استتت. شتتاخGOF  در متتداPLS  راه حتتل عملتتی بتترای رفتتع مشتتکل بررستتی

تتی متتدا بتتوده و هماننتتد شتتاخ  کل  یتتان  بتترازش در روشهای  بتترازش  کووار هتتای مبتنتتی بتتر 
کیفیتتت متتدا  متتی کنتتد و از آن متتی عمتتل کلتتی  PLSتتتوان بتترای بررستتی اعتبتتار یتتا  بتته صتتورت 

کرد.  کلی برازش مقدار بیشتتر از استفاده  کته  10/6چنانچه شاخ   بته معنتای ایتن استت 
جهتتتت . (2661، 1و همکتتتارانتنهتتاوس ) متتدا پتتتهوهش از بتترازش مناستتتبی برختتوردار استتتت

کته ( استفاده میStone-Geisser criterion) Q2ارزشیابی مدا ساختاری نیز از ضریب  شتود 
گوینتد. در متورد شتدت قتدرت پتیش بینتی نیز متی CV-Redundancyبه آن اعتبار افزونگی یا 

بتتته ترتیتتب بتته عنتتوان مقتتتادیر  11/6و  31/6، 62/6مقتتادیر  درون زاهای  متتدا در متتورد ستتازه

                          
1. Tenenhaus et al 
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، داوری و رضتتازاده) متوستتط و قتتوی بتترای شتتاخ  افزونگتتی معرفتتی شتتده استتت، ضتتعیف
( متییرهتای R2) ضتریب تعیتین، (. معیار ضروری برای سنجش متدا ستاختاری25:3122

متتدا  در 32/6و  11/6 ، 07/6( مقتتادیر ضتتریب تعیتتین 3211) مکنتتون درون زاستتت. چتتین
داوری و ) کنتتتد. متتتی متوستتتط و ضتتتعیف توصتتتیف، را بتتته ترتیتتتب قابتتتل توجتتته  PLSمستتتیر 

 (.  20:3122، رضازاده

 برازش مدلهای  شاخص .7جدول شماره 

 متغیرها
شاخص ضریب 

 تعیین
R

2 

اعتبار  شاخص
 افزونگی

Q
2

 

کلی  شاخص 
 برازش

GOF 
 12/6 20/6 31/6 سرزندگی تحصیلی

 

 311/6برای متییر وابسته نهایی سرزندگی تحصتیلی برابتر بتا ضریب تعیین ، برطبق نتایج
یتتان  متییتتر  3171اند  استتت. بتتر ایتتن استتاس متییرهتتای مستتتقل متتدا توانستتته درصتتد از وار

کنند.   20/6مقتدار سترزندگی تحصتیلی برای   Q2مقدار شاخ  سرزندگی تحصیلی را تبیین 
که چون این مقادیر مثبتت و بتاالی  کترد  متی نتیجتهشتده استت در  31/6است  تتوان استتنباع 

کلتی متدا راGOFکنتد. مقتدار شتاخ   متی که این شتاخ  بترازش متدا را تاییتد  کته بترارش 
که مقدار مناسبی است و 12/6مقدار سنجد برای مدا پهوهش می تتوانیو بگتوییو  می است 

بدستت آمتده استت.  10/6مقدار مناسبی است چون باالتر از مقدار معیار  GOFکه شاخ  
که برازش متدا قابتل قبتوا استت  می برازش نشان از اینهای  جموع بررسی شاخ در م دهد 

 با مدا دارد.ها  برازش نشان از برازش نسبتا مناسب دادههای  و شاخ 
گزارش 1در جدوا  شده است. در جدوا مقتدار  نتایج آزمون روابط مدا اصلی پهوهش 

( بتتته دستتتت آمتتتده p-Value) داری و ستتتطح معنتتی tمقتتتدار ، ضتتریب مستتتیر استتتتاندارد شتتده
دهتد تمتامی روابتط متدا پتهوهش  شده است. بررسی روابط و مدا مفهومی نشان می گزارش
 (.p<61/6) شده است تایید
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 داری و سطح معنی tمقدار ، آزمون ضرایب مدل ساختاری: ضرایب استاندارد شده .3جدول شماره 

 نتیجه pمقدار  tمقدار  ضرایب استاندارد شده ها رابطه

 تایید < 663/6 12/5 110/6 تأثیر درگیری تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی

 تایید 652/6 67/2 267/6 تأثیر ارتباط با مدرسه بر سرزندگی تحصیلی

کارآمدی بر سرزندگی تحصیلی  تایید < 663/6 13/1 262/6 تأثیر خود 

 تایید < 663/6 11/35 /.171 تأثیر ارتباط با مدرسه بر درگیری تحصیلی

 تایید 662/6 31/1 /.311 تأثیر جو عاطفی خانواده بر درگیری تحصیلی

 تایید < 663/6 61/1 /.535 تأثیر انگیزش تحصیلی بر خودکارآمدی

 
کته تمتامی شتش رابطته در متدا تاییتد شتده استت  نتایج آزمون متدا پتهوهش نشتان داد 

(61/6>pبتتتر ایتتتن استتتاس تتتتا یر ارتبتتتاع بتتتا مدرستتته بتتتر درگیتتتری تحصتتتیلی .)  و بتتتر ستتترزندگی
شود. تا یر متییتر مستتقل جتو عتاطفی بتر درگیتری تحصتیلی تاییتد شتده  می تحصیلی تایید

است. متییر انگزش تحصیلی دارای تا یر معنی دار بر خودکارآمدی استت. همچنتین تتا یر 
 شتود متی دو متییر میانجی درگیری تحصیلی و خودکارآمتدی بتر سترزندگی تحصتیلی تاییتد

(61/6>p.) 
که بر اساس نتایج همبستگیالزم ب برخی روابط تایید نشد و در مدا متورد ، ه ذکر است 

که شامل رابطه ارتبتاع بتا مدرسته بتا خودکارآمتدی رابطته جتو عتاطفی بتا ، بررسی قرار نگرفت 
و رابطه انگیزش تحصیلی با درگیتری تحصتیلی و بتا ، سرزندگی تحصیلی و با خودکارآمدی

 (.p>61/6) شود می سرزندگی تحصیلی
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 آزمون نقش میانجی گری درگیری تحصیلی و خودکارآمدی .4جدول شماره 
 نتیجه pمقدار  شدت اثر غیرمستقیم تاثیرها

< سههههرزندگی -< درگیههههری تحصههههیلی-ارتبهههاط بهههها مدرسههههه 
 تحصیلی

260/6 61/6 > 
تاییتتتتتتتتتد  نقتتتتتتتتتش 

 میانجی

< سههرزندگی -< درگیههری تحصههیلی-جههو عههاطفی خههانواده 
 تحصیلی

611/6 61/6 > 
تاییتتتتتتتتتد  نقتتتتتتتتتش 

 میانجی
< سهههههههرزندگی -< خودکارآمهههههههدی-انگیهههههههزش تحصهههههههیلی 

 تحصیلی
615/6 61/6 > 

تاییتتتتتتتتتد  نقتتتتتتتتتش 
 میانجی

 
گتتتتری درگیتتتتری تحصتتتتیلی و  5در جتتتتدوا  نتتتتتایج مربتتتتوع بتتتته بررستتتتی نقتتتتش میتتتتانجی 

کته نتتایج نشتان دهتد درگیتری تحصتیلی توانستته استت نقتش  متی خودکارآمدی آمده است 
گتتری معنتتی داری در  رابطتته بتتین ارتبتتاع بتتا مدرستته و ستترزندگی تحصتتیلی داشتتته میتتانجی 

گری درگیتری تحصتیلی در رابطته بتین جتو عتاطفی ختانواده و  باشد همچنین نقش میانجی 
کتته نقتتش  متتی (. بررستتی نتتتایج نشتانp<61/6) سترزندگی تحصتتیلی تاییتد شتتده استت دهتد 

گتری خودکارآمتدی در رابطته بتین انگیتزش تحصتیلی و سترزندگی تحصتیل ی تاییتد میانجی 
 (.p<61/6) شده است

 گیری بحث و نتیجه
، جوعتتاطفی ختتانواده، پتتهوهش حاضتتر بتتا هتتدف بررستتی رابطتته بتتین ارتبتتاع بتتا مدرستته

در قالتتب ، خودکارآمتتدی و درگیتتری تحصتتیلی بتتا ستترزندگی تحصتتیلی، انگیتتزش تحصتتیلی
گیتری ، الگویی از روابط ساختاری به منظور تبیتین سترزندگی تحصتیلی و چگتونگی شتکل 

گرفت.آموز دانشآن در   ان مقطع متوسطه انجام 
دهتتتد بتتتین درگیتتری تحصتتتیلی بتتتا  نتتتایج بتتته دستتتت آمتتده از متتتدا ستتتاختاری نشتتان می

های  ستتترزندگی تحصتتتیلی رابطتتته مثبتتتت و معنتتتاداری وجتتتود دارد. ایتتتن پتتتهوهش بتتتا یافتتتته
-یوستتتف، متتتارتینز) ( وتحقیقتتتات3121ای،  و اژهقاضتتتی طباطبتتتایی ، حجتتتازی، رضتتتایی)
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همستتو استتت. در تبیتتین  (2632، چئتتون و یتتو، ریتتو، 2632، پینتتتو-چامبتتل و متتارکوس، مورگتان
گفت: احستاس سرزندگ می یافته اوا کته در  یتجربته ختاد روانشتناحت ینتوع یتوان  استت 
گرفتتته از ختتود فتترد  یکننتتتد و ایتتن انتتترژیه میتتدر ختتتود احستتاس شتتتور و روح آن افتتراد  نشتترت 

که  از منابع درونت رد ایتن پدیتده بته  یتگینشتات م، طید اشتخاد در محتیتو نه تهدی، است. 
افتتراد دارد و یتت   یدر زنتتدگ یگتتاه خاصتتیکتته  جا  یروانتت یستتتیبهزهای  همؤلفتتاز  یکتتیعنتتوان 

و همچنتتتتتین تتتتتتاب آوری فتتتتترد را در حتتتتتوزه  یو جستتتتتمان یشتتتتتناخت روانبازتتتتتتاب ستتتتتالمت 
(. 2632، 1یاوماندستن و هتالوار، نزیکیهتا، ستولبر ) ی مثبت نگتر نشتان میدهتدشناس روان

گتتذاری  ، ی و تتتالش مستتتقیو بتترای یتتادگیریشتتناخت رواندرگیتتری تحصتتیلی نتتوعی ستترمایه 
آیتتتتتی و ، برونتتتتگ، صتتتتیامی) فهمیتتتتدن و تستتتتلط در دانتتتتش و مهارتهتتتتای متتتتورد نیتتتتاز استتتتت

 از ابعتتاد ستترزندگی تحصتتیلی نتتام بتتردتتتوان آن را بتته عنتتوان یکتتی  متتی ( و3121، نتتژادرستتتمی
که هر چته  می (. پ 2637، لینی) گفت  بیشتتر درگیتر سترزندگی تحصتیلی و  آمتوز دانشتوان 

کتاهش درگیتری تحصتیلی او امیتدوار تکالیف یتادگیری شتود متی تتوان بته موفقیتت علمتی و 
کتاهش پیشترفت  درگیتر نشتدن آنهتا ، انآمتوز دانشبود  زیرا علت اصلی در افت تحصیلی و 

در  آمتتوز دانشدر مستتائل تحصتتیلی و بتتی عالقگتتی آنهتتا بتته تحصتتیل استتت و هتتر چتته درگیتتری 
بجنتتوردی ) مستتائل درستتی بیشتتتر شتتود موفقیتتت در دروس نیتتز بتته دنبتتاا آن بیشتتتر میشتتود

 (.  3127، شلیگانی و سلیمانپور عمران
که ارتبت که از مدا ساختاری بدست آمده نشان میدهد  اع بتا مدرسته بتر نتیجه دیگری 

داشتتته استتت. بتتر ایتتن استتاس  بتتین ارتبتتاع بتتا مدرستته و ستترزندگی  ستترزندگی تحصتتیلی تتتا یر
، پیرانتی و بنیتادی، درگتاهی، عباستی) رابطه مثبت و معناداری وجتود دارد. ایتن پتهوهش بتا

کتراا3125 تتوان  می باشد. در تبیین این یافته می ( همسو2661، 2  مارتین و مارش3221،   
کستتب دانتتش و رشتتد ، در سیستتتو آموزشتتی دنیتتا گفتتت: متتدارس یکتتی از مهتتو تتترین منتتابع 

ان وارد مقتاطع بتاالتر آموز دانشآید  در واقع هر چه  می ان به حسابآموز دانشدر ها  استعداد
                          
1. Solberg, Hopkins ,Ommundsen, & Halvari, 
2. Martin& marsh 
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ان دوره متوستطه آمتوز دانشنیازمند توجه بیشتری هستتند بترای همتین ، شوند می تحصیلی
کت دستتخوش ، ودکی بته دوره نوجتوانی و تحتوالت ناشتی از آنبه علتت تجربته انتقتاا از دوره 

یتتادی کتته  متتی تیییتترات ز یافتتت توجتته بیشتتتری هستتتند. یکتتی از عتتواملی  شتتوند و نیازمنتتد در
ستازگار ، و مشتکالتهتا  نا مالیمتی، ان با شرایط آسیب زا این دورهآموز دانششود  می باعث
گتتراس) ستترزندگی تحصتتیلی استتت، شتتوند (. ارتبتتاع بتتا مدرستته را بتته عنتتوان 2660، 1راس و 

کتتتترده انتتتتدآمتتتتوز دانشمیتتتتزان احستتتتاس رضتتتتایت  ادراک ، ان از بتتتتودن در مدرستتتته تعریتتتتف 
که مدرسه از تالشآموز دانش جتو اناتباطی ، کنتد متی های تحصیلی آنها حمایتتان از این 

گتتتتر استتتتتای  منصتتتتفانه (. ازستتتتویی 2662، گتتتتراس، واتتتتترز) دارد و دارای فرهنگتتتتی حمایتتتتت 
هتای  ان برای موفقیت در برخورد با موانتع و چالشآموز دانشبه توانایی ، ندگی تحصیلیسرز

کتته در مستتیر زنتتدگی تحصتتیلی معمتتوا هستتتند کتته وقتتتی یتت  متتی، تحصتتیلی  گفتتت  تتتوان 
ازنظتتر ، بتتا مدرستته مشتتارکت بیشتتتری و ارتبتتاع ختتوبی بتتا مدرستته و عوامتتل آن دارد آمتتوز دانش

ان استت. آمتوز دانشدگی تحصتیلی او بتاالتر از ستایر روحی شاداب تر است و درنتیجه سرزن
در انجتتام تکتتالیف انگیتتزش ، ان ارتبتتاع بهتتتر و بتتاالتری بتته مدرستته دارنتتدآمتتوز دانشلتتذا ایتتن 

 بیشتری دارند از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میکنند.
زندگی تحصتیلی از دیگر نتایج تحلیل مسیر تا یر مستقیو خودکارآمدی تحصیلی بر ستر

است. بتر ایتن استاس بتین خودکارآمتدی بتا سترزندگی رابطته مثبتت و معنتاداری وجتود دارد. 
ینتتتی) ایتتتن یافتتتته همستتتو بتتتا پتتتهوهش یتتتاحی و 3121، موستتتوی پنتتتاه و شتتتیری، هاشتتتمی رز   ر

گفتتت: از نظتتر بنتتدورا متتی باشتتد. در تبیتتین یافتتته ستتوم متتی (3127، همکتتاران ( 2662) تتتوان 
مختلتف  یهتاتیتنگرش آنها به موقع یدر چگونگ یافراد نقش مهم یخودکارآمد یباورها

کتتامال انعطتتاف پتتذیر  کتته  دارنتتد.  خودکارآمتتدی تحصتتیلی هتتو نتتوعی از خودکارآمتتدی استتت 
کتارکرد افتراد در است و از عوامل مؤ ر بر موفقیت در محیط کته در نحتوه  های آموزشتی استت 

هتای آموزشتی آتتی پتیش در فعالیتت انجام و تایف ختاد تر یرگتذار بتوده و موفقیتت آنهتا را

                          
1. Ross & Grass  
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ی خاصتی چتون شتناخت روانکنتد. خودکارآمتدی تحصتیلی دربرگیرنتده پیامتدهای بینی می
و همچنتتین ، در شتترایط استتترس زا، اضتتطراب امتحتتان و نیتتز موفقیتتت، انگیتتزش پیشتترفت

کنتتترا بتتر شتترایط پتتوتین، وود و ) ستتازگاری تحصتتیلی استتت، عامتتل مهمتتی جهتتت احستتاس 
که باورهتای خودکارآمتدی ختودتنظیو و تحصتیل قتوی را رشتد آموز دانش  (2626، 1پکران انی 

کننتد و موانتع و فشتارهای اجتمتاعی را تحمتل بهتر می، دهندمی تواننتد یادگیریشتان را اداره 
خودکارآمدی را عامل مهمتی در سترزندگی  پهوهشها(. 3123، زاده و همکاران دهقانی) کنند

کردنتتتدکننتتتده قتتتوی بتتتر بینتتتی تحصتتتیلی و پتتتیش گتتتزارش  یتتتان و ) ای انگیتتتزش پیشتتترفت  فخار
توانتتد مستتتقیماا نگتترش فتترد را در  بنتتابراین خودکارآمتتدی تحصتتیلی متتی (.3121، همکتتاران

مواجهه با مشکالت تحصیلی به سمت مثبتت ستوق داده و موجتب شتود تتا فترد سترزندگی 
کتته بتترای ستتازگاری  ، تحصتتیلیتحصتتیلی بتتاالتری داشتتته باشتتد   انیتتاا ستترزندگی تحصتتیلی 

هتای تحصتیلی تعریتف شتده استت متتر ر از طترز  مقابله و فائق آمتدن بتر مشتکالت و چتالش
هتای  تفکر و نگرش فرد نسبت به خود خواهد بود  یعنی اینکه فترد تتا چته انتدازه در موقعیتت

کتته مبتتین شتتناخت روانهتتای  فشتتار روانتتی و هیجتتان کنتتترا و عملکتترد مثبتتت دارد  ی توانتتایی 
کتته موجتتب ستتازگاری بتتین فتتردی  استتت. خودکارآمتتدی هیجتتانی خودکارآمتتدی اجتمتتاعی 

میتوانتتد ستترزندگی تحصتتیلی را نیتتز افتتزایش دهتتد. زیتترا ستترزندگی تحصتتیلی موجتتب ، استتت
کتته یکتتی از جنبتته ستتازگاری تحصتتیلی توانتتایی متتدیریت های  ستتازگاری تحصتتیلی میشتتود 

 (.3123، دهقانی زاده و همکاران) روابط بین فردی است
تتا یر داشتته  دهد ارتبتاع بتا مدرسته بتر درگیتری تحصتیلی مده نشان مینتایج به دست آ

است. بر این اساس  بین ارتبتاع بتا مدرسته بتا درگیتری تحصتیلی رابطته مثبتت و معنتاداری 
، ستون وانتگ،   چتن2630، و همکتاران 2کتالرک) یپهوهشتهاوجود دارد. ایتن یافتته  همستو بتا 

گفت: درگیری تحصیلی ی  ساختار مهتو  می باشد. در تبیین یافته چهارم می (2631 توان 
کته بته تتدریج منجتر بته تترک تحصتیل در بتین  ان آمتوز دانشبرای جلوگیری از فرایندی استت 

                          
1. Putwain, D. W., Wood, P., & Pekrun, R. 
2. Clark 
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که می کیفیت تالشی  کننتد های هدفمند آموزشی میان صرف فعالیتآموز دانششود و به 
کتته متتوزآ دانشتتتا بتته صتتورت مستتتقیو بتته نتتتایج مطلتتوب دستتت یابنتتد اشتتاره دارد. لتتذا  انی 

یافتت منفعالنته اطالعتات  درگیری تحصیلی مطلوبی دارنتد در جریتان یتادگیری بته جتای در
فعاا و هدفمند هستند و نقتش فعتالی در آمتوزش و یتادگیری دارنتد و بیشتتر ، درسی سازنده

کتتالس درس بهتتا میدهتتد ، تامتتاس، چیتترک ، گتتوترز(بتته تعتتامالت بتتا همکالستتیان ختتود در 
کتته ، (2631، ستتانچو و رومتترو ان درگیتتری تحصتتیلی بتتاالتری آمتتوز دانشبتتر ایتتن استتاس وقتتتی 

نستتبت بتته ستتایر همستتاالن ختتود دارنتتد از امیتتد و هیجانتتات مثبتتت تحصتتیلی بتتاالتری نیتتز 
که باعث می هتای تحصتیلی استتقامت شتود در برابتر مشتکالت و استترسبرخوردار هستند 

رسه را بعنوان مکان امن وپویتا در داشته و با مدرسه ارتباع بیشتر و بهتری برقرار نمایند و مد
هتای یتادگیری و تحصتیلی ان در فعالیتتآمتوز دانشنظتر بگیرنتد. ایتن درگیتری و فعتاا بتودن 

کم  می که به وی  میرزایتی قتره لتو و ) کند با مدرسه هو ارتبتاع بیشتتری برقترار نمایتداست 
 (.3121، حاتمی

کتتته بتتتین جوعتتتاطفی ختتتانوا متتتی همچنتتتین متتتدا ستتتاختاری نشتتتان ده بتتتا درگیتتتری دهتتتد 
تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر این اساس جو عاطفی خانواده بتر درگیتری 

 انجتتام شتتده توستتط یپهوهشتتهار یستتا یتتتا یر داشتتته استتت. ایتتن پتتهوهش بتتا بررستت تحصتتیلی
گتتویتمپلتت  3221،   وارنتتر3221ی، ش و متککلوستتکیپتتار)   3111، تایتنبتتاجید، 2663، رین و 

کتتته همتتته ی(. مشتتخ  متت3116، همکتتارانن و یگلچتت تك راستتتتا یتتبتتتاا در یتقرها  افتتتتهیشتتتود 
گفتتت: از مهمتتتترین مؤلفتته متتتی هستتتند. در تبیتتین یافتتتته پتتنجو ا رگتتتذار بتتر رفتتتتار های  تتتوان 

جتو عتاطفی ختانواده استت. بترای اینکته و تایف اصتلی ختانواده یعنتی حمایتت از ، فرزنتدان
بتین اعاتاه ختانواده و همچنتین بیترون از ختانواده فردیت یابی و در عین حتاا حت  تعلتق 

کارآمتتتد و خودکفتتتایی باشتتتد، ایجتتتاد شتتتود یتتتتر و ، مینتتتوچین) ختتتانواده بایتتتد دارای ستتتاخت  ر
و مورد عالقه بتودن نقتش مهمتی در  یاحساس ارزشمندی، ت عاطفی(. این امن2630، 1بوردا

                          
1. Ritr & Brda 
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(. 3126، مفترد یقاستم، صتفرزادهی، عستگر) کند می موفقیت و پیشرفت تحصیلی فرد ایفا
کته جوعتاطفی ختانواده در فراینتد یتادگیری موجتب تستهیل یتادگیری  متی شواهد نشتان دهتد 

و ، فرینتتدلی، 1گرونلیتت ) شتتودگتتردد و ایتتن امتتر موجتتب پیشتترفت آنهتتا متتی متتی انآمتتوز دانش
(. از ستتتتویی دیگتتتتر درگیتتتتری تحصتتتتیلی مفهتتتتومی 2636،   پتتتتومرانتز و مورمتتتتان2662، بتتتتال 

هستتتة مرکتتزی آن را یتتادگیری فعاالنتته و لتتذت بختتش تشتتکیل میدهتتد ی استتت و شتتناخت روان
که وباعث می هتای یتادگیری و تحصتیلی ختود را ان به طور هدفمند فعالیتتآموز دانششود 

کنتتتد. کننتتتد و فتتترد بتتته طتتتور فعتتتاا در تکتتتالیف و فعالیتهتتتای درستتتی پیشتتترفت   پیگیتتتری 
و درگیری تحصیلی بتوانتد رسد جوعاطفی خانواده  می (. بنابراین به نظر3112ی، ساعتچ)

که از فرصت، در پرورش افرادی توانمند کننتد  متی بیشتترین استتفاده راها  با عالقه و سرزنده 
باشتد و تعامتل دو نهتاد متؤ ر  رسند می کنند و در نهایت به سازگاری می مقابلهها  و با چالش

گذارد.   خانواده و مدرسه بر سرزندگی آنها ا ر مثبت باقی 
یج بتته دستتت آمتتده وجتتود رابطته مثبتتت و معنتتادار بتتین انگیتتزش تحصتتیلی بتتا از دیگتر نتتتا

که با یافته کلت  و ستامروف،   روسر3121، داستانی و همکارانهای ) خودکارآمدی بود.  ، 2ا
گفتتت انگیتتزش عامتتل فعتتاا متتی در تبیتتین  ایتتن یافتتته .(. مطابقتتت دارد2630 ستتاز رفتتتار تتتوان 

ی محتترک فعالیتهتتای انستتان و عامتتل جهتتت دهنتتده باشتتد و آن را بتته عنتتوان نیتترو متتی انستتان
کستتتتون) رفتتتتار تعریتتتف میکننتتتد واحتتتدی ومحبتتتی ، بتتتدری، بتتته نقتتتل از عاشتتتوری 3200، با

( معتقدنتتتد از بتتتین پیشتتتایندهای 2635، الفتتتتوس و التتتتز، فردریکستتتون) (. همچنتتتین3121
کتته بتتر انتختتاب، مختلتتف رفتتتار تحصتتیلی ، هتتاانگیتتزش یکتتی از مهمتتترین عتتواملی استتت 

، رحیمتی نتژاد و حیتدری) .ان در مدرسه نقتش اساستی داردآموز دانشمشیولیت و موفقیت 
کتته تتتوان متتدیریت بتتاالیی از شتتناختآمتتوز دانش( در ضتتمن 3111 ، انگیتتزش، انفعتتاا، انی 

در زمینتتته تحصتتتیلی دارای انگیتتتزه بتتتاالیی بتتترای پیشتتترفت و ، رفتتتتار و محتتتیط ختتتود را دارنتتتد

                          
1. Gronilik 
2. Akls & Samrof 
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مختلفی های  ( محققان همبسته2661، 1ی و مسیپینتری، شان ) کسب موفقیت هستند
کرده گزارش  که میتوان به رابطته مثبتت انگیتزش تحصتیلی بتا اند  را برای انگیزش تحصیلی 

هتتای تحصتتیلی و رشتتد مهتتارت، هتتای عملکتتردی مثتتل نتتتایج تحصتتیلی مطلتتوبشتتاخ 
کترد ، مقتدمفریتدونی ) توانایی مقابلته بتا چالشتهای زنتدگی روزمتره در محتیط آموزشتی اشتاره 

کتته از انگیتتزه پیشتترفت بتتاالتری برخوردارنتتد3120، رضتتایی و چراغیتتان در ، (. درواقتتع افتترادی 
تکتتتالیف تحصتتتیلی خودکارآمتتتدی بتتتاالتری از ختتتود نشتتتان میدهنتتتد و پیشتتترفت تحصتتتیلی 

 (.3120، بهرامی و درتاج، کیامنش، عباسیان فرد) بیشتری دارند
کلههی:  نتیجههه ستتاختاری ستترزندگی تحصتتیلی براستتاس دهتتد متتدا  نتتتایج نشتتان میگیری 

خودکارآمتتتدی و ارتبتتتاع بتتتا مدرستتته و جتتتو عتتتاطفی ختتتانواده و انگیتتتزش ، درگیتتری تحصتتتیلی
تحصتتیلی بتترازش دارد. و از طریتتق متییرهتتای درگیتتری تحصتتیلی و خودکارآمتتدی تحصتتیلی 

تتتوان متتیها  بصتتورت غیرمستتتقیو در ستترزندگی تحصتتیلی تتتا یر دارنتتد. در راستتتای ایتتن یافتتته
کتتته بتتتا خودکارآمتتتدی  بیتتتان کتتته قتتتبال اشتتتاره شتتتد از جملتتته عتتتواملی  کتتته همتتتانطور  داشتتتت 
کتته نیتتروی ماتتاعف در آمتتوز دانش ان همستتویی دارد انگیتتزه پیشتترفت تحصتتیلی آنهاستتت 

کتالس درس آمتوز دانشجهت رسیدن به هدف ایجاد میکند  زیرا  ان بتا انگیتزه میتواننتد در 
کنند تالش و پشتکار برای آنهتا لتذت بختش باشتد. ، با اشتیاق فراوان به آموزش معلو توجه 

با عالقه تکالیف درسی خود را در منزا انجام دهند و برای سرگرمی دیگر وقتت مناستبی در 
کتته انگیتتزش تحصتتیلی بتتاال (. دانتتش3111، رحیمتتی نتتژاد و حیتتدری) نظربگیرنتتد. آمتتوزانی 

ت تحصتتتیلی دارنتتتد از عملکتتترد تحصتتتیلی بتتتاالتر برختتتوردار خواهنتتتد بتتتود. از جهتتتتی موفقیتتت
بلکتته بتته انگیتتزش و نگتترش آنهتتا در ، هتتای آنتتاننتته تنهتتا بتته توانتتایی، ان در مدرستتهآمتتوز دانش

(. افتتراد بتتا احستتاس 3127، پتتور و ستتلیمانیانمحمتتدی، نتتژادقربتتان) مدرستته بستتتگی دارد
 یقتتیکننتتد و تعهتتد عمیز را انتختتاب متتیتتمستتائل و اهتتداف چتتالش انگ، بتتاال یخودکارآمتتد

منعطتف و متؤ ر و اهتداف هتای  راهبردی، ر شتناختین بته تتدابی. همچنتنسبت بته آنهتا دارنتد

                          
1. Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L 
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، بته ختود مطمتئن هستتند، ش دارنتد. در مواجهته بتا شکستتیگترا یق و روشتنیدق یزشیانگ
کردن کننتد و  متی دایتغلبته بتر مشتکالت پ یبتراهتایی  فعاالنته راه، ننتدیب می یموانع را برطرف 

که تالششان نتا کنتدیج دلختواه ایانتظار دارند  ی، ومیما و شتی  ماتسوشت3212، بنتدورا) جتاد 
ز اجتنتاب یتف مشکل و چالش انگین از تکالییپا یاما افراد با احساس خودکارآمد) . 2661

کتتته فراتتتر از توانتتتایمتت نستتتبت بتتته  یفین افتتراد تعهتتتد ضتتعیتتتآنهاستتت. ا ییکننتتتد و معتقدنتتد 
بتتر ، ه حتتل هتتارا یجستتتجو یبتته جتتا، شتتان دارنتتد و هنگتتام مواجتته شتتدن بتتا موانتتعیهدفها

دچتتار استتترس و  یجتته بتته آستتانیدر نت، شتتوندیختتود متمرکتتز متت یج منفتتیهتتا و نتتتاشکستتت
کته دارای خودکارآمتدی بتاال هستتند بتاور دانش (.3212، بندورا) شوند یم یافسردگ آمتوزانی 

کتته توانتتایی انجتتام دادن و تتایف تحصتتیلی را دارنتتد. آنهتتا ذاتتتاا یتتادگیری را ارزشتتمند  دارنتتد 
کته بیشتتر درگیتر تحصتیل شتوند، شان پایین استسطح اضطراب، دانندمی ، تمایل دارنتد 

، عطتتایی) کننتتد متتی هتتای شتتناختی بهتتتر بهتتره میگیرنتتد و بتتر یتتادگیری پافشتتاریاز استتتراتژی
(. ازطرفتی در تبیتین میتانجیگری درگیتری تحصتیلی در 3121، کیامنش و ستیف، احمدی

گفتتتا یر جو عاطفی خانواده بر سترزندگی تحصتیلی هت کنتترا روانتی ، و میتتوان  والتدین بتا 
زننتد  توانایی فرزندانشان و رشد ستالمت ختود و هویتت شخصتی را در آنهتا آستیب متی، باال

کنترا روانی باالیی را ادراک متیآموز دانشدر نتیجه  که  در ایتن بعتد بته شخصتی ، کننتدانی 
کیتتد میکنتتد آمتتوز دانشستتازی و مشتتارکت ستتازنده  کمتتتری خواه، تر نتتد داشتتت. در درگیتتری 

گفتتتپهوهشتتهاخصتود بعتتد عتتاطفی درگیتری تحصتتیلی نیتتز همستو بتتا  ، ی پیشتین میتتتوان 
ان ایجتتاد آمتتوز دانشکنتتترا روانتتی والتتدین نگتترش منفتتی نستتبت بتته تحصتتیل و مدرستته را در 

کنتتترا روانتتی متتی کتته فرزنتتدان ختتود را  هتتای کننتتد بتترای انجتتام فعالیتتتمیکنتتد  زیتترا والتتدینی 
کننتد و ممکتن استت بته فرزندانشتان فشتار وارد متی، خواسته خود تحصیلی مطابق با میل و
کنند کته فرزنتدان  از، (3111)ی، فقیهت پرنتدو  یکتتا ،يشکوه) حتی آنها را سرزنش  آنجتایی 

در نتیجته بته  داننتدنیتز مدرسته و تحصتیل را عامتل اینگونته رفتارهتا از ستوی والدینشتان متی
کمتتتری را خواهنتتد  ، داشتتت و پیتترو مطالتتب فتتوق التتذکرلحتتا  عتتاطفی درگیتتری تحصتتیلی 
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کمتر خواهد شد. کمتر هو باعث سرزندگی تحصیلی   درگیری تحصیلی 
هتایی داشتت از جملته پختش و جمتع این پهوهش مانند هر پهوهش دیگری محدودیت 

کتترد. همچنتتین ایتتن بررستتی صتترفا روی  متتی کتته فرآینتتد پتتهوهش را طتتوالنیها  آوری پرسشتتنامه
ان مقطتع اوا متوستطه انجتام شتد از ایتتن رو بتا محتدودیت تعمتیو نتتایج  بته ستتایر آمتوز دانش
ان روبرو است. عتالوه بتر ایتن متوارد ذکتر شتده ایتن مطالعته تنهتا بته بررستی برختی از آموز دانش

ان پرداختتتته لتتتذا انجتتتام آمتتتوز دانشمتییرهتتتا در ارتبتتتاع بتتتا ستتترزندگی تحصتتتیلی در میتتتان 
که سر زندگی ریی پهوهشها تواند روشن ستاز باشتد. انجتام  می ،ا تحت تا یر قرار دهددیگری 
کنتتتترا جتتتن  مقایستتته -ی مکمتتتل بتتتا روشتتتهای آزمایشتتتی و علتتتیپهوهشتتتها ای بتتته ویتتتژه بتتتا 

در ایتتن زمینتته ، ی طتتولی ماننتتد بررستتی پنتتل زمتتانیپهوهشتتهاهمچنتتین انجتتام ، انآمتتوز دانش
 گردد.پیشنهاد می، پهوهشی

ن آموزش و پرورش شهرستتان اصتفهان و تمتامی بدین وسیله ازهمکاری همدالنه مدیرا
که ما را در این مطالعه یاری نمودندآموز دانش گرامی  کمتاا تشتکر و قتدردانی ، ان  صتمیمانه 

 را داریو.

 منابع

کا میتتان مقتتدم، ک. ) (. بررستتی رابطتته میتتان جتتو عتتاطفی ختتانواده و ادراک از محتتیط مدرستته بتتا 3121ارجمنتتد، ن  و 
آمتتوزان دختتتر دوره دوم متوستتطه شتتهر اهتتواز. فصتتلنامه ختتانواده و پتتهوهش، دوره ستتی و  دانشاشتتتیاق تحصتتیلی 

 .312تا  351: صفحات 51نهو، شماره 
(. نقتتتش ستتتالمت ختتتانواده و ستتتبکهای دلبستتتتگی در پتتتیش بینتتتی خودکارآمتتتدی 3125اعتمتتادی، ع  ستتتعادت، س. )

 .236-321(، 5) 1تحصیلی دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 

کبری بورنگ، م.  (. تبیین سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشتجویان بتر استاس ادراک آنتان 3121حیمی بورنگ، م. )را
 (.71)پیاپی 30از محیط یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 

پتتذیری شتتیلی بتتر اشتتتیاق  ی انطباق ستتی تتتر یر مشتتاوره(. برر3122انصارالحستتینی، هتتت   عابتتدی، م و نیلفروشتتان، پ. )
 .335-11(: 71) 32های مشاوره،  آموزان. فصلنامه علمی پهوهش تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش

خواهی، اشتتیاق یتادگیری و اهتداف پیشترفت  (. رابطه موفقیت3127بجنوردی شلیگانی، ن و سلیمانپور عمران، م. )
 . 21-71(، 10) 31ریزی درسی.  زان. پهوهش در برنامهبا معنی تحصیل دانش _ آمو
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هتتتای ارتبتتتاطی بتتتر انگیتتتزش تحصتتتیلی و  (. تتتتر یر آمتتتوزش مهارت3120کلیبتتتر، ر. ) بهتتتادری خسروشتتتاهی، ج و حبیبی
 .371-313(، 12)36آموزان دوره متوسطه. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی.  سازگاری تحصیلی دانش

 ای نقتش واستطه بتا تحصتیلی سترزندگی و یتادگیری محتیط از ادراک . رابطته(3120م. ) بتدری، و ف بهرامتی،

 در راهبردهای شتناختی دانشجویان. دوفصلنامه در خودکارآمدی و پیشرفت انگیزه فراشناخت، شناخت،

 .232-312(، 2)1یادگیری 
ی بتین والتدین و فرزنتدان بتا (. بررستی ارتبتاع روابتط عتاطف3121پارسا، ن.،  احمدپناه، م.، پارسا، پ.، قلعته ایهتا، ع. )

ستتازگاری تحصتتیلی دانشتتجویان دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی همتتدان. مجلتته علمتتی دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی ایتتالم، 
  . 26-11)ضمیمه(، 22

یتابی پرسشتنامه ارتبتاع 3126پناغی، ا  احمدآبادی، ز  زاده محمدی، ع و پشتت مشتهدی، م. ) بتا (. ستاخت و اعتبار
 (.3) 30شناسی بالینی ایران،  مدرسه، مجله روانپزشکی و روان

(. مقایستته اهمالکتتاری تحصتتیلی و ستترزندگی تحصتتیلی در 3125پورعبتتدا، س. صتتبحی قراملکتتی، ن و عباستتی، م. )
 ان با و بدون اختالا یادگیری خاد. مجله ناتوانیهای یادگیری.آموز دانش

گرجی،  .  (. رابطته بتین جهتگیتری انگیزشتتتی )درونتی، بیرونتی و بتی انگیزشتتتی( و 3120)حستتن زاده، ر و مهدی نتتژاد 
 .06 – 116،(1)1شناسی مدرسه،  پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس زبان انگلیسی، مجله روان

 انآمتوز دانش ستازگاری با خانواده عاطفی جو رابطه (. بررسی3113شوشتر، م. ) موسوی ج  شکرکن، ح  و حقیقی،

 شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اهواز. مجله علوم تربیتی و روان راهنمایی مدارس سوم پایه دختر 

 .361تا  72ص  ،2و 3های  شماره نهو، ساا سوم،

. تهتران: ستازمان انتشتارات جهتاد  PLS(. مدا سازی معادالت ساختاری بتا نترم افتزار 3122داوری، ع و رضازاده، آ. )
 دانشگاهی.

ستاز تحصتیلی بتر استاس اشتتیاق  بینتی رفتارهتای خودناتوان (. پیش3121پسند، س. ) ع  بیانفر، ف و طالع دلقندی،
کیفیت زندگی در مدرسه و احستاس تعلتق بته مدرسته دانش آمتوزان پستر دوره دوم متوستطه شتهر ری.  تحصیلی، 

 . 22-71(، 11) 31شناسی تربیتی.  فصلنامه روان

(. ستتتترزندگی تحصتتتتیلی و ادراک از الگتتتتوی ارتبتتتتاطی ختتتتانواده: نقتتتتش 3123م. )زاده، م ح وحستتتتین چتتتتاری،  دهقتتتتانی
 ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری.  واسطه

کتتارایی ختتانواده و خودپنتتداره در دانشتجویان دانشتکده توانبخشتی دانشتتگاه 3111دیبتتاج نیتتا، پ. ) (. بررستتی رابطتته 
 217-251، 56) 2علوم پزشتکی پهوهنده. 

( ستتتاخت و SBQان )آمتتتوز دانش(. در 3121رضتتایی شتتتریف، ع  حجتتتازی، ا  قاضتتتی طباطبتتایی، محتتتو  اژه ای،ج. )
 . 07-11(، 3)1شناسی مدرسه،  آماده سازی پرسش نامه ی پیوند با مدرسه. روان

: بتتتا معرفتتتی 2631ستتتنجی پرسشتتتنامه درگیتتتری تحصتتتیلی ریتتتو  های روان (. شتتتاخ 3120رماتتتانی، م  خامستتتان، ا. )
 .265-11(، 22)1گیری تربیتی،  رگیری عاملی. فصلنامه اندازهد
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های یتتتادگیری و درگیتتتری تحصتتتیلی بتتتا عملکتتترد تحصتتتیلی دانشتتتتتجویان دانشتتتتتگاه  (. رابطتتته ستتتتتب 3121زرنتتتگ، ر. )
کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. فردوسی مشهد، پایان  نامه 

 .20 -7( ،  1) 1شناسی.  سالم و روان
ی بتتتین انگیتتتزش تحصتتتیلی و اهتتتداف  (. بررستتتی رابطتتته3121بارختتتدا، س ج. محمتتتدیان شتتتریف ک. ) ستتتلیمی، ج.

هتای مشتاوره.   آموزان. فصتلنامه علمتی _ پهوهشتی پهوهش ورزی تحصیلی در دانش پیشرفت اجتماعی با تعلل
31 (16. ) 

هیجتتتتتانی و (. مقایستتتتته اشتتتتتتیاق تحصتتتتتیلی، خالقیتتتتتت 3121شتتتتتکری، م  زاهتتتتتدبابالن، ع  رضتتتتتایی شتتتتتریف، ع. )
هتتای  آمتتوزان تیزهتتوش دختتتر و پستتر. فصتتلنامه علمتتی _ پهوهشتتی پهوهش خودکارآمتتدی تحصتتیلی در بتتین دانش

 .326-366مشاوره : 
(، 1)2های فرزنتتدپروری. تربیتتت استتالمی،  (. مطالعتته تطبیقتتی ستتب 3111یکتتتا، م  پرنتتد، ا  و فقیهتتی، ع. )  شتتکوهی

331-356 . 
کبتتتری بورنتتتگ، م  آیتتتتی،  (. نقتتتش ستتتب  تتتتدری  ترجیحتتتی و جنستتتتیت 3121نژاد، م. ) م و رستتتتتمیصتتتیامی، ف  ا

دانشجویان بر پیش بینی درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله ایرانی آموزش در علتوم 
 .  121-137(، 2)35پزشکی، 

کتتاهش انگیتتزش تحصتتیل3111 هیتتری نتتاو، ب  رجبتتی، س. ) گروهتتی از متییرهتتا بتتا  ی دانشتتجویان (. بررستتی ارتبتتاع 
 .10رشته ی زبان و ادبیات فارسی، مجله دانشور رفتار، ساا شانزدهو، شماره 

(. ا ربخشتتی برنامتته یتتادگیری اجتمتتاعی هیجتتانی بتتر انگیتتزش و 3122عاشتتوری، م  بتتدری، ر  واحتتدی، ش  محبتتی، م. )
 557-517(، 05) 30شناسان ایرانی.  شناسی تحولی: روان خودکارآمدی تحصیلی. روان

بینتی  ورزی و ختود تنظیمتی انگیزشتی در پیش (. نقتش تعلتل3125ستی،م  درگتاهی، ش  پیرانتی، ذ  بنیتادی، ف. )عبا
 350-312(.70) 31اشتیاق تحصیلی دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 

کیتتامنش، ع  بهرامتتی،ه و درتتتاج، ف. ) های  ر مولفتته(. ا ربخشتتی آمتتوزش مهارتهتتای اجتمتتاعی بتت3120عباستیان فتترد، م  
چهارگانه سرمایه روانشناختی )تاب آوری، امید، خوش بینی، خودکارآمتدی(. فصتلنامه توستعه آمتوزش جنتدی 

 .11-13)ویژه نامه(، 1شاپور اهواز، 

گترایش بته 3126عسگری، پ  صفرزاده، س  قاسمی مفرد، م. ) گیتری  متذهبی بتا  (. رابطه جو عاطفی خانواده و جهت 
 اعاشوری اعتیاد، مجله مطالعات

کیامنش، ع و سیف، ع. ) (. ا ربخشی آموزش مهارت جرأت ورزی بر افتزایش انگیتزش 3122عطایی، ف، احمدی، ع  
کتتاهش اعتیتتاد بتته اینترنتتت   (: 3) 37ان. فصتتلنامه علمتتی _ پهوهشتتی ختتانواده و پتتهوهش. آمتتوز دانشتحصتتیلی و 

23-56 
(. رابطتتته انگیتتتزش پیشتتترفت و ختتتود پنداشتتتت بتتتا 3111غالمتتتی، ی  حیتتتدری، م  رحیمتتتی نتتتژاد، ع  و ختتتداپناهی، م. )

شناستی تحتولی  روان«. تیمز آر»ان پایه هشتو در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج آموز دانشپیشرفت تحصیلی 
 .  231-267(، 7)2شناسان ایرانی(،  )روان



 659 ........................................................................ ...تحصیلی بر اساس ارتباب با مدرسه،  تدوین مدل سرزندگی

 

یان، ج  یعقوبی، ا  ضترغام تی سترزندگی تحصتیلی بتر استاس 3121حتاجبی، م  محققتی، ح. ) فخار (. تتدوین متدا عل 
گری خودکارآمتدی  گرای اجتماعی و درگیتری تحصتیلی بتا میتانجی جوعاطفی خانواده، محیط یادگیری سازنده

 .3-21(، 1) 7آموزان دختر مقطع متوسطه. تدری  پهوهی.   تحصیلی در دانش
(. ارتبتتاع انگیتزه پیشترفت بتا عملکترد تحصتتیلی در 3120ضتایی، ر  چراغیتان،ب. )فریتدونی مقتدم، م   باورصتاد، ن  ر

. 3121-25دانشتتجویان دانشتتکده پرستتتاری و مامتتایی دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی جنتتدی شتتاپور اهتتواز در ستتاا 
 .155-111(، 1) 1فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز. 

گتتاهی بتتر باورهتتای هوشتتی و 3127قربتتان نتتژاد، ع  محمتتدی پتتور، م  ستتلیمانیان، ع.) (. ا ربخشتتی روش آمتتوزش ذهتتن آ
 13-30(: 0) 0شناسی آموزش و پرورش ایران.  ان پسر. انجمن جامعهآموز دانشراهبردهای مطالعه در 

تجربتتتی از روابتتتط بتتتین ادراک از الگوهتتتای ارتبتتتاع ختتتانواده، ادراک از -(. الگتتتوی علتتتی3121متتترادی، م و چراغتتتی، ا. )
کتتتالس، انگیتتت زش و ختتتودگردانی تحصتتتیلی و ستتترزندگی تحصتتتیلی در نوجوانتتتان دبیرستتتتانی. مجلتتته ستتتاختار 

 .  331-356(، 3) 0مطالعات آموزش و یادگیری، 
(. حمایتتت اجتمتتاعی ادراک شتتده و ستترزندگی تحصتتیلی: 3125متترادی، م. دهقتتانی زاده، م  ستتلیمانی خشتتاب، ع. )

 .3-25(، 7) 3موزش و یادگیری، ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی. مجله مطالعات آ نقش واسطه
(. الگتتوی مفهتتومی تعامتتل مدرستته، ختتانواده و مستتجد از 3127مرزوقتتی، ر  جهتتانی، ج  تتترک زاده، ج  امیتتری طیبتتی، م. )

 13-335(، 72)23منظر تعلیو و تربیت اسالمی. مطالعات راهبردی بسیج. 
ان. آمتتوز دانشامه خودکارآمتتدی تحصتتیلی (. ستتاخت و بررستتی روایتتی و پایتتایی پرسشتتن3125مظتتاهری، ز  صتتادقی، ا. )

 03-16(، 2)36رویکردهای نوین آموزشی.

ستازی  های خودکارآمتدی و خودناتوان (. پیش بینی درگیری تحصتیلی براستاس ستازه3127مومنی، خ  و رادمهر، ف. )
 16-53(: 5) 36  3127تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. پهوهش در آموزش علوم پزشکی. 

آوری تحصتیلی بتر استاس احستاس تعلتق بته مدرسته و درگیتری  بینی تتاب ( پیش3121لر، ز  حاتمی ح.ر. )میرزایی قره 
 331-333(: 2) 1شناسی.  آموزان دختر. رویش روان تحصیلی در دانش

گیتتری ویهیگ3126) ناهیتتدی، م هتتای شخصتتیتی ستتخت رویتتتی و  (. بررستتی رابطتته جتتو عتتاطفی ختتانواده بتتا شتتکل 
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.خودشکوفایی نوجوانان، پ  ایان نامه 

ینی، هت   موسوی پناه، س. م  شیری، م. ) گیری اهداف پیشرفت و باورهتای انگیزشتی  (. رابطه جهت3121هاشمی رز
 .07-72(، 5)1ان. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. آموز دانشبا اهمالکاری و خودناتوان سازی تحصیلی 

Abraham, R., Ramnarayan, K., Vinod, P., & Torke, S. (2008). Students' Perceptions 
of Learning Environment In An Indian Medical School. BMC Medical 
Education, 8(20), 1-5. 

Ashnani, E. M., & Mostolizade, Z. (2014). The role of School Factors in strengthen 
buoyancy and happiness (mirthfulness) of Isfahan primary school students. 
Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management 
Review, 3(12), 232. 



 3499بهار ، 77شماره ، 69جلد ، پژوهشهای مشاوره .................................................................................. 654

 

Casuso-Holgado, M. J., Cuesta-Vargas,  A. I.,  Moreno-Morales, N., Labajos-
Manzanares, M. T., Barón-López, F. J., & Vega-Cuesta, M. (2013). The 
association between academic engagement and achievement in health sciences 
students. BMC Medical Education, 13(1), 33. 

Comerford, J., Batteson, T., & Tormey, R. (2015). Academic Buoyancy In Second 
Level Schools: Insights From Ireland. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 197, 98-103. 

Dyck, K. T., & Holtzman, S. (2013). Understanding humor styles and well-being: 
The importance of social relationships and gender. Personality and Individual 
Differences, 55(1), 53-58. 

Finch, D., Peacock, M., Lazdowski, D., & Hwang, M. (2015). Managing emotions: 
A case study exploring the relationship between experiential learning, 
emotions, and student performance. The International Journal of Management 
Education, 13(1), 23-36. 

Fredericks, J. A.,  Blumenfeld, P. C.,  & Paris, A. H. (2004). School engagement: 
Potential of the concept, state of the evidence. Review ofEducational; 
Research, 74, 59109. 

Friendly, W. S., & Bellas, V. M. (2009). Parenting and children’s motivation at 
school. In K. R. Wenzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at 
school (pp. 279–300). New York, NY: Routledge/Taylor & Francis. 

Green, J., Liem, G. A. D., Martin, A. J., Colmar, S., Marsh, H. W., & McInerney, D. 
(2012). Academic motivation, self-concept, engagement, and performance in 
high school: Key processes from a longitudinal perspective. Journal of 
adolescence, 35(5), 1111-1122. 

Gutiérrez, M., Chireac, S. M., Tomás, J. M., Sancho, P., & Romero, I. (2016). 
Measuring School Engagement: Validation and Measurement Equivalence of 
the Student Engagement Scale on Angolan Male and Female Adolescents (No. 
ART-2016-102555). 

Hill, C. (2014). An examination of the effectiveness of the Louisiana gear up 
program in promoting self-efficacy, improving academic achievement and 
increasing teachers' aspirations for their students. Doctoral dissertation, 
Louisiana Tech University. 

Karahoca, D., Karahoca, A., Karaoglu, A., Gulluoglu, B., & Arifoglu, E. (2010). 
Evaluation of web based learning on student achievement and achievement 
motivation in primary school computer courses. Journal of Social and 
Behavioral Sciences, 2, 5813-5819. 

Kwan, Y. W., & Wong, A. F. (2015). Effects of the constructivist learning 
environment on students’ critical thinking ability: Cognitive and motivational 
variables as mediators. International Journal of Educational Res 

Lester, J., Leonard, J. B., & Mathias, D. (2013). Transfer student engagement: 
Blurring of social and academic engagement. Community College Review, 
41(3), 202-222. earch, 70, 68-79. 

Martin, A. J. (2014). Academic buoyancy and academic outcomes: towards a further 
understanding of students with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), 
students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of 
Educational Psychology, 84(1), 86-107 



 655 ........................................................................ ...تحصیلی بر اساس ارتباب با مدرسه،  تدوین مدل سرزندگی

 

Martin, A.J., & Marsh, H.W. (2008). Workplace and academic buoyancy: 
psychometric assessment and construct validity amongst school personnel and 
students, Journal of Psycho educational Assessment, 26, 168–184. 

Martínez, I. M., Youssef-Morgan, C. M., Chambel, M. J., & Marques-Pinto, A. 
(2019). Antecedents of academic performance of university students: academic 
engagement and psychological capital resources. Educational Psychology, 39 
(8), 1047- 1067 

Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R. (2014). What makes a good student? How 
emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic 
achievement. Journal of Educational Psychology, 106(1), 121. 

Midgley, C., Maehr, M.L, Hruda, L, et al 2000. Manual for the Patterns of Adaptive 
Learning Scales (PALS).Ann Arbor, MI: University of Michigan. (Persian) 
Patrick, H, Hicks, L, Ryan, A. M 1997. Relations of perceived social efficacy 
and social goal pursuit to self-efficacy for academic work. Journal of Early 
Adolescence. Vol. 17, No.3, Pp.128 – 184 

Miller, S., Connolly, P., & Maguire, L. K. (2013). Wellbeing, academic buoyancy 
and educational achievement in primary school students. International Journal 
of Educational Research, 62, 239-248. 

Mucherah, W. (2008). Classroom climate and students’ goal structures in high-
school biology classrooms in Kenya. Learning Environments Research, 11(1), 
63-81. 

Nasa, G. (2014). Academic self-efficacy: A reliable predictor of educational 
performance. British Journal of Education, 2(3), 57-64. 

Nie, Y., & Lau, S. (2010). Differential relations of constructivist and didactic 
instruction to students' cognition, motivation, and achievement. Learning and 
Instruction, 20(5), 411-423 

Parish, T.S.& McCluskey, J.J.(1993). Parenting styles, Yong adults, self - concepts, 
and evaluations of parents. School Community, 3, 2, 85- 88. 

Phan, H. P., & Ngu, B. H. (2014). An empirical analysis of students’ learning and 
achievements: a motivational approach. Educational Journal, 3(4), 203-216. 

Pomerantz, E. M., & Moorman, E. A. (2010). Parents’ involvement in children’s 
schooling: A context for children’s development. In J. L. Meece & J. Eccles 
(Eds.), Handbook of research on schools, schooling, and human development 
(pp. 398–416). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Putwain, D. V., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2011). Is academic 
buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 3, 
1-10. 

Putwain, D. W., & Daly, A. L. (2013). Do clusters of test anxiety and academic 
buoyancy differentially predict academic performance? Learning and 
Individual Differences, 27, 157-162. 

Putwain, D. W., Wood, P., & Pekrun, R. (2020). Achievement emotions and 
academic achievement: Reciprocal relations and the moderating influence of 
academic buoyancy. Journal of Educational Psychology. Advance online 
publication. 

Reeve, J., Cheon, S. H., & Yu, T. H. (2019). An autonomy-supportive intervention 
to develop students’ resilience by boosting agentic engagement. International 
Journal of Behavioral Development, 1(1), 1-10 



 3499بهار ، 77شماره ، 69جلد ، پژوهشهای مشاوره .................................................................................. 652

 

Reindi, M. V., Berner, A., Scheunpflug, H., Zeinz, M.,  & Dresel, S. (2015). Effect 
of Negative Peer Climate on the Development of Autonomous Motivation in 
Mathematics. Learning and Individual Differences, 38, 68-75. 

Reisy, J., Dehghani, M., Javanmard, A., Shojaei, M., & Monfared Naeimian, P. 
(2014). Analysis of the mediating effect of academic buoyancy on the 
relationship between family communication pattern and academic buoyancy. 
Journal of Educational and Management Studies, 4(1), 64-70 

Sarah, M., Paul, C., & Lisa, K. M. (2013). Well-being, academic buoyancy and 
educational achievement in primary school student. International Journal of 
Educational Research, 62, 239-248. Saricam, H. (2015). Mediating role of self -
efficacy on the relationship between subjective vitality and school burnout in 
Turkish adolescents. International Journal of Educational Research, 6(1), 1-12. 

 Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: 
Theory, research, and applications. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice 
Hall. 

Schwarzer, R., & Knoll, N. (2007). Functional roles of social support within the 
stress and coping process: A theoretical and empirical overview. International 
journal of psychology, 42(4), 243-252. 

Skaalvik, Einar & Skaalvik, Sidsel. (2016). Teacher Stress and Teacher Self-
Efficacy as Predictors of Engagement, Emotional Exhaustion, and Motivation 
to Leave the Teaching Profession. Creative Education. 07. 1785-1799. 

Solberg, P. A., Hopkins, W.G., Ommundsen, Y., & Halvari, H. (2012). Effects of 
three training types on buoyancy among older adults: A self-determination 
theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 13, 407-417. 

Tenenhaus M, Vinzi VE, Chatelin YM, Lauro C (2005) PLS path modelling. 
Compute Stat Data Anal 48(1):159–205 

Tuominen-Soini, H., & Salmela-Aro, K. (2014). Schoolwork engagement and 
burnout among Finnish high school students and young adults: Profiles, 
progressions, and educational outcomes. Developmental psychology, 50(3), 
649. 

Victoriano, J. (2016). An investigation of the generalizability of buoyancy from 
academics to athletics. MA Thesis, Agricultural and Mechanical College: 
Louisiana State University, p: 18. 

Wei, L. S., &  Habibah, E. (2011). Relationship between Students' perceptions of 
classroom environment and their Motivation in learning english 
language. International Journal of Humanities and Social Science, 21(1), 240- 
250. 

Yangin Ersanl, C. (2015). The relationship between students’ academic self-efficacy 
and language learning motivation: a study of 8th graders. Journal of Social and 
behavioral Science, 199, 472-478. 

Zeidan, A. (2015). Constructivist learning environment among Palestinian science 
students. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 
947-964. 

 


