
 

4931 تابستان / دوم آموزش پژوهی/ شماره         

ای باورهای انگیزشی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و  نقش واسطه

 سرزندگی تحصیلی

*1نداسبزی  

2محبوبه فوالدچنگ  

 
 

 چکیده
ی بین حمایت اجتماعی ادراک شده و  هدف پژوهش حاضر، در قالب یک مدل علّی، بررسی رابطه

روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری ی باورهای انگیزشی بود.  سرزندگی تحصیلی با واسطه

 175نفر ) 023شامل  کنندگان در پژوهش  آموزان دبیرستانی شهر شیراز بود. شرکت متشکل از کلیه دانش

ای انتخاب  ای چند مرحله گیری خوشه روش نمونه بودند که بر اساس آموز دانش( دختر 160پسر و 

(، باورهای 1811زیمت، داهلم، زیمت و فارلی، های حمایت اجتماعی ادراک شده )  گردیدند و پرسشنامه

( را تکمیل 1081زاده، چاری و دهقانی حسینو سرزندگی تحصیلی ) (1883گروت، پنتریچ و دیانگیزشی )

 انجام مسیر تحلیل روش با پژوهش این در ها داده تحلیل و نمودند. روایی و پایایی ابزارها احراز شد. تجزیه

 مستقیم تأثیر و دارد مناسبی برازش پژوهش این های داده با مدل که داد نشان ها داده تحلیل نتایج .شد

باورهای انگیزشی بر  نیز و بر باورهای انگیزشیحمایت اجتماعی  سرزندگی تحصیلی، بر حمایت اجتماعی

در نهایت، بررسی ضرایب تحلیل مسیر نشان داد که باورهای انگیزشی در . گردید تأیید سرزندگی تحصیلی

کند. بر این اساس،  ای ایفا می ی بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی نقش واسطه رابطه

ها را افزایش  آموزان، سرزندگی تحصیلی آن تقا سطح باورهای انگیزشی دانشتوانند با ار منابع حمایتی می

 دهند.

.حمایت اجتماعی ادراک شده، باورهای انگیزشی، سرزندگی تحصیلی :کلید واژه ها  
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 مقدمه
روانشناسی مثبت، به عنوان رویکردی نوین در حوزه روانشناسی با تمرکز بر روی استعدادها و 

چنین عواملی که بر  بر فهم و تشریح احساس ذهنی بهزیستی و شادکامی و هم های انسان، توانایی

رو، عواملی که  (. از این2337، 1ها مؤثرند، پرداخته است )سلیگمن، استین، پارک و پترسون آن

ترین  موجبات تطابق هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی را سبب گردند، بنیادی

ها و  ها در برخورد با فرصت (. انسان1016باشند )جوکار،  این رویکرد می های مورد پژوهش سازه

ها  ی موقعیت کنند تا بتوانند راهبردهایی را برای اداره های خود استفاده می ها، از نیرومندی چالش

(. 2332، 2ها هماهنگ سازند )کار ها یا فرصت با انتظارات و آمادگی خود برای پرداختن به چالش

ها، امکان رشد و تحول انسان را در جهتی مثبت  گیری از فرصت ها و بهره مدیریت چالشتوانایی 

های مربوط به زندگی هر فرد در  کند. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از چالش فراهم می

شوند.  ها در مسیر زندگی تحصیلی تجربه می دهد که بسیاری از آن دوران نوجوانی او رخ می

ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی رخ  دوره دوران تحصیل،

 (. 2333، 0طلبد )اسپیر دهد. کنار آمدن با چنین تغییراتی توانایی سازگاری فرد را می می

ها و استعدادهای درونی وجود دارند که موجبات  های مختلف مجموعه توانایی در دیدگا

ها، موانع و فشارها  صیلی فراهم کرده و او را در مقابل تهدیدهای تح سازگاری فرد را در موقعیت

ها  این توانایی ی (. از جمله1081چاری،  زاده و حسین سازند )دهقانی در حیطه تحصیلی توانمند می

را مورد توجه قرار داد. سرزندگی تحصیلی عبارت است از توانایی  2توان سرزندگی تحصیلی می

های تحصیلی که به نوعی در زندگی  ر برخورد با موانع و چالشآموزان برای موفقیت د دانش

دهد. مانند عملکرد ضعیف در تکلیف، دشواری تکلیف و رقابت  ها روی می تحصیلی جاری آن

(. به 2312، 6؛ پاتوین، کنورس، سیمز و داگالس اسبورن2338، 7عجوالنه و...)مارتین و مارش

                                                           
1
. Seligman, Steen, Park & Peterson  

2
. Carr  

3
. Spear  

4
. academic buoyancy  

5
. Martin & Marsh  

6
. Pautwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn  
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لی را در چارچوب زمینه روانشناسی مثبت منعکس آوری تحصی  عبارتی، سرزندگی تحصیلی، تاب

آوری متمایز است. زیرا  (. البته سرزندگی تحصیلی از تاب2331کند )مارتین و مارش،  می

ها، مشکالت و موانع  شود که در چالش سرزندگی تحصیلی به عنوان توانایی در نظر گرفته می

آوری به طور  که تاب در حالیکند  آموزان کمک می عادی و جاری زندگی تحصیلی به دانش

ها و موانع اصلی اشاره دارد و در شرایط  دهی سازنده به چالش خاص به ظرفیت افراد برای پاسخ

رسان است. به عنوان مثال، نمرات پایین نیازمند پاسخی سرزنده است ولی شکست  سخت یاری

حان با سرزندگی آوری در ارتباط است. همچنین اضطراب ناشی از امت تحصیلی سخت با تاب

کند، نیازمند  تحصیلی و اضطراب شدید که در عملکرد تحصیلی و یادگیری اختالل ایجاد می

(. بر این اساس، سرزندگی تحصیلی 2310، 1آوری است )مارتین،گینز، براکت، مالبرگ و هال تاب

را در دوران آوری  ها تاب که تنها برخی از آن آموزان وجود دارد، در حالی ی دانش در زندگی همه

 (.2338کنند )مارتین و مارش،  تحصیل خود تجربه می

با توجه به نقش سرزندگی تحصیلی و نتایج مثبتی که از لحاظ روانی و اجتماعی و حتی 

دار است. آموزشی بر نوجوانان دارد، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بسزایی برخور

سرزندگی تحصیلی را در سه سطح مختلف معرفی  بر(،عوامل تأثیرگذار 2331مارتین و مارش )

کنند: عوامل مربوط به خانواده و همساالن، عوامل مربوط به مدرسه و مشارکت و عوامل روانی  می

توان حمایت  خانوادگی و همساالن می عوامل(. در زمره 1081چاری،  زاده و حسین )دهقانی

تحصیلی نوجوانان را نام برد. حمایت اجتماعی  خانواده، همساالن و افراد مهم در زندگی 2اجتماعی

-شود )جرارد، لندی شامل مساعدت عاطفی، ابزاری و اطالعاتی است که توسط دیگران تأمین می

، شاخصی رایج است که برای مطالعه 2(. حمایت اجتماعی ادراک شده2336، 0رو -میر و گوزل 

دهد  س بودن حمایت دیگران را نشان میرود و ادراک فرد از در دستر حمایت اجتماعی به کار می

(. در مسیر زندگی انسان، همراه با تحوالت رشدی نیاز 2335، 7)فریدلندر، رید، شوپاک و کریبی

                                                           
1
. Martin, Ginns, Brackett, Malberg & Hall  

2
. Social Support  

3
. Gerard, Landy-Meyer & Guzell-Roe  

4
. Perceived  

5
. Friedlander, Reid, Shupak & Cribbie   
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گیرد، ولی در  تری به خود می های پیچیده یابد و به تدریج شکل به حمایت اجتماعی نیز تحول می

های مهم  دهد. شاید یکی از علت ت نمیای از زندگی این نیاز اهمیت خود را از دس هیچ برهه

های اجتماعی او  تر شدن نیاز به حمایت اجتماعی، مقتضیات رشدی فرد و گسترش شبکه پیچیده

چه مهم است ضرورت وجود این جنبه از روابط اجتماعی است که  باشد. به رغم این تغییرات، آن

دادهای فشارزا حمایت کند و از تواند فرد را در مقابل حوادث و روی تقریباً در همه حال می

رو، محققان بر این باورند که حمایت  (. از همین1013زاده،  پیامدهای ناگوار مصون دارد )امان

اجتماعی، افراد را برای مقابله با مشکالت آماده و باعث تقویت رفتارهای مثبت و سازگارانه 

 (.1015ای،  نیا، هزاره شود )صفاری می

گذارند که  اند نیز بر این ادعا صحه می های مشابه انجام گرفته ا سازهنتایج تحقیقاتی که ب

آوری و همچنین سازگاری تحصیلی افراد دارد  حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه مثبتی با تاب

ای،  نیا و هزاره ؛ صفاری1018؛ زکی، 1083؛ رستمی و احمدنیا، 1083)خباز، بهجتی و ناصری، 

(. همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده به مثابه یک منبع مؤثر در 2310، 1و داسون و پولی 1015

گر آن است که در صورت نیاز به دیگران، فرد از  زا، بیان فرآیند رویارویی با تجارب تنیدگی

ی  رو، بین حمایت اجتماعی و تنیدگی تحصیلی رابطه مند خواهد شد. از همین ها بهره کمک آن

(. در 2330، 2، میسرا، کریست و برانت1081انی، نوری و مرادی، منفی وجود دارد )شکری، فراه

( بر اساس 2310مرادی، سواری و پاشا ) ( و شاه1081چاری ) زاده و حسین همین راستا، دهقانی

بینی  گیری گفت و شنود را پیش نتایج پژوهش خود از میان ابعاد الگوی ارتباطی خانواده، جهت

زاده و سلیمانی  ی گزارش کردند. در پژوهش مرادی، دهقانیکننده مثبت برای سرزندگی تحصیل

کننده مستقیم سرزندگی تحصیلی بوده  بینی  ( نیز حمایت اجتماعی ادراک شده پیش1082خشاب )

 .است

افراد در مسیر زندگی تحصیلی و اثرات  0تأثیرگذاری حمایت اجتماعی بر باورهای انگیزشی

اورهای انگیزشی به تواند مؤید این نظر باشد. ب میمطلوب این باورها بر سرزندگی تحصیلی 

باشند و از  های تحصیلی افراد می دهنده فعالیت کننده و جهت معیارهای فردی اشاره دارد که هدایت

                                                           
1
. Dawson & Pooley   

2
. Misra, Crist & Burant  

3
. motivational beliefs  
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های تحصیلی است )پنتریچ و  جمله دالیل شخصی فرد برای انجام یا اجتناب از تکالیف و فعالیت

( 1883گروت ) خودتنظیمی، پنتریچ و دی ی یادگیری (. در نظریه1،1883گروت دی

را به عنوان باورهای انگیزشی در نظر  2و اضطراب امتحان 0گذاری درونی ، ارزش2خودکارآمدی

داند و آن را باور فرد در مورد  (، خودکارآمدی را اساس عاملیت انسانی می2331اند. بندورا ) گرفته

یافتن به هدف  های الزم در جهت دست عالیتدهی و اجرایی نمودن ف هایش برای سازمان توانایی

آموز نسبت به انجام یک  گذاری درونی هم به میزان اهمیتی که دانش کند. ارزش تعریف می

گذاری  شود. در واقع، ارزش تکلیف یا یادگیری درس و یا موضوع خاصی قائل است، اطالق می

، 7آموز است )ایمز و آرچر شدرونی میزان مهم و جذاب بودن یک تکلیف و یا موضوع برای دان

آموز نسبت به تکلیف است  (. همچنین اضطراب امتحان یک حالت هیجانی ناخوشایند دانش1881

های امتحان و یا هنگام انجام تکالیف  که پیامدهای رفتاری و شناختی خاص دارد و در موقعیت

 (. 1883گروت،  کند )پنتریچ و دی بروز پیدا می

گرانه اجتماعی، احساس شایستگی و  زخورد مناسب و حمایتواضح است که دریافت با

دهد  های تحصیلی را برای او افزایش می و اهمیت فعالیتکارآمدی فرد را ارتقا بخشیده و جذابیت 

رو،  کند. از همین ی هیجانات منفی و ناخوشایند را برای او محدود می و از طرفی تجربه

بین حمایت اجتماعی و باورهای انگیزشی، حاکی از  ی های انجام شده در راستای رابطه پژوهش

؛ 1082گذاری درونی ) مردای و دیگران،  رابطه مثبت منابع حمایتی با خودکارآمدی و ارزش

؛ 1018؛ تجلی و اردالن، 1018؛ رستمی و دیگران، 1081چاری،  زاده و حسین دهقانی

؛ کانوینگتون و 2313، 5کویپر ؛ احمد، مینائرت، ورف و2312، 6کانستانتینسکو، بسو و نگوان

؛ ونتزل، 2313ی منفی با اضطراب امتحان )احمد و دیگران،  ( و رابطه1881، 1؛ ونتزل2332، 1درای

 ( است. 1018و فرجی، آریاپوران و عبدی،  1887، 2؛ بامیستر و لیری1881

                                                           
1
. Pentrich & DeGroot  

2
. self-efficacy  

3
. intrinsic value  

4
. test anxiety  

5
. Ames & Archer  

6
. Constantinescu, Besu & Negovan  

7
. Ahmed, Minnaert, Werf & Kuyper  

8
. Convington, Dray  
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ست که تحصیلی، نتایج تحقیقات مبیّن آن ا در زمینه تأثیر باورهای انگیزشی بر سرزندگی

های زندگی تحصیلی دارند. به  باورهای انگیزشی نقش بسزایی در برخورد فرد با مسائل و چالش

که، خودکارآمدی در چگونگی انجام فعالیت، تالش و استقامت فرد در به انجام رساندن  طوری

شود تا پس از  (. باور فرد به توانایی خود موجب می2336، 0کار مورد نظر مؤثر است )لینچ

(. 2331خوردگی یا رویارویی با تجارب ناخوشایند، هنوز هم به فعالیت خود ادامه دهد )بندورا، سر

شود در  همچنین اهمیت دادن و نگرش مثبت فرد نسبت به تکالیفی که باید انجام دهد، موجب می

های تحصیلی به یک احساس مسئولیت برسد و راهی برای انجام تکالیف  برابر تکالیف و فعالیت

( و موانع احتمالی در مسیر انجام 1081بخشی،  برانگیز پیدا کرده )موسوی، جبل عاملی و علی لشچا

یابد. از طرفی، گرچه اضطراب تا حدی  تکالیف را پشت سر گذاشته و با تالش به موفقیت دست

ها فرد را یاری کند اما اگر در  تواند به عنوان یک نیروی محرک در حل مشکالت و رفع چالش می

برانگیز تحصیلی، در جهت رفتارهای مناسب کنترل نشود، به عنوان تهدید و  های چالش وقعیتم

ها را از فرد سلب  مانعی برای عملکرد تحصیلی خواهد بود و ممکن است قدرت مقابله با چالش

. در همین راستا، در بخشی از نتایج تحقیقات های سرزنده را با کاهش مواجه کند کرده و پاسخ

( و 1018(، عابدیان، باقریان و کدخدایی )1083(، برومند و شیخی فینی )1081و دیگران )موسوی 

طور  طور مثبت و اضطراب امتحان به گذاری درونی به (، خودکارآمدی و ارزش1015محمدامینی )

( و 1082اند. همچنین مرادی و دیگران ) منفی با عملکرد و یا پیشرفت تحصیلی رابطه داشته

ی مثبت را بین ابعاد  ( در بخشی از نتایج پژوهش خود رابطه1081چاری ) و حسین زاده دهقانی

( نیز بر 1817) 2مختلف خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی گزارش کردند. ماستن و گارمزی

آوری عنوان کردند. نتایج  بینی کننده مثبت تاب اساس نتایج پژوهش خود اعتماد به خود را پیش

های مثبت  بینی کننده ( پنج عامل را به عنوان پیش2313) 7، دوی و مارشپژوهش مارتین، کولمار

                                                                                                                                        
1
. Wentzel  

2
. Baumeister & Leary  

3
. Lynch  

4
. Masten & Garmezy  

5
. Martin, Colmar, Davey & Marsh  
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 2، کنترل، آرامش1ریزی سرزندگی تحصیلی نشان داد که عبارتند از: خودکارآمدی، طرح

 .0)اضطراب پایین( و تعهد

ها و موانعی که در  سرزندگی تحصیلی به عنوان پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش

(، از عوامل ثمربخش و 2312شود )پاتوین و دیگران،  عرصه مداوم و جاری تحصیلی تجربه می

عوامل تأثیرگذار بر رو، آشنایی با  باشد. از این آموزان می موفقیت آمیز در زندگی تحصیلی دانش

ها و نهادهای آموزشی حائز اهمیت است تا  اندرکاران تعلیم و تربیت اعم از خانواده برای دست آن

ی نه چندان طوالنی پژوهش بر روی  های ارتقا آن برای نوجوانان فراهم گردد. در پیشینه شاید زمینه

های  افتهاین سازه، مطالعات متعددی انجام گرفته است. با این همه با توجه به مباحث نظری و ی

کنند،  های اجتماعی که دریافت می توان به این نتیجه رسید که درک افراد از حمایت پژوهشی، می

 واسطه و  ها دارد و این باورها عنصری آن گیری باورهای انگیزشی نقش مهمی در شکل

کننده در سرزندگی تحصیلی افراد خواهند بود. لذا در راستای برطرف کردن خالء موجود  تعیین

تر در این زمینه، هدف پژوهش حاضر،  میان مطالعات انجام شده و دستیابی به نتایج معتبرتر و دقیق

ی بین حمایت اجتماعی ادراک شده و  ای باورهای انگیزشی در رابطه برررسی نقش واسطه

 بود. (1)سرزندگی تحصیلی، مطابق با مدل مفهومی ارائه شده در شکل

 

 

 

 

 

 

مدل مفهومی پژوهش .1شکل        

                                                           
1
. planning  

2
. composure  

3
. Commitment  

حمایت اجتماعی 
شده:ادراک  

 حمایت خانواده
 حمایت دوستان

 حمایت افراد مهم
 
 

 باورهای انگیزشی:
 خودکارآمدی

گذاری درونیارزش  
 اضطراب امتحان

 

 سرزندگی تحصیلی
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 های پژوهشی زیر مد نظر قرار گرفت: در راستای هدف پژوهش، بررسی فرضیه

حمایت اجتماعی ادراک شده )حمایت خانواده، دوستان و افراد مهم(، با  -1

 سرزندگی تحصیلی رابطه دارد.

  

حمایت اجتماعی ادراک شده )حمایت خانواده، دوستان و افراد مهم(، با  -2

 گذاری درونی و اضطراب امتحان( رابطه دارد. باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، ارزش

گذاری درونی و اضطراب امتحان(  )خودکارآمدی، ارزشباورهای انگیزشی  -0

ی بین حمایت اجتماعی ادراک شده )حمایت خانواده، دوستان  ای در رابطه نقش واسطه

 کنند. و افراد مهم( و سرزندگی تحصیلی ایفا می

 روش
طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر است که طی آن در قالب یک مدل 

زاد(، باورهای انگیزشی )متغیر واسطه( و  شده )متغیر برون ابط بین حمایت اجتماعی ادراکعلّی، رو

آماری مورد مطالعه در    زاد(، مورد تبیین قرار گرفته است. جامعه سرزندگی تحصیلی )متغیر درون

 های دولتی شهر شیراز آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان این پژوهش، متشکل از کلیه دانش

ای چند  گیری خوشه آموز با استفاده از روش نمونه نفر دانش 023آموزان،  بود. از میان این دانش

گونه که ابتدا از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز، دو  ای انتخاب شدند. بدین مرحله

پسرانه، ناحیه به تصادف انتخاب گردید. سپس از هر ناحیه یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان 

آموزان هر کالس  طور تصادفی انتخاب شدند و در نهایت کلیه دانش و از هر دبیرستان سه کالس به

درصد(  8/73دختر ) 160درصد( و  1/28پسر ) 175مورد آزمون قرار گرفتند. بر این اساس 

 کنندگان این پژوهش را تشکیل دادند. شرکت

 ابزار پژوهش
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این مقیاس توسط زیمت، داهلم، زیمت و : 1ادراک شدهمقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی 

( تهیه شده است که ادراک فرد را از حمایت اجتماعی در سه حوزه خانواده، 1811) 2فارلی

باشد به این ترتیب که به هریک  گویه می 12سنجد. مقیاس حاضر، دارای  دوستان و افراد مهم می

ها بر اساس  گیرد. گویه گویه تعلق می 2فراد مهم(، از ابعاد حمایت اجتماعی )خانواده، دوستان و ا

های کامالً مخالف تا کامالً موافق  شوند و برای گزینه ای لیکرت نمره گذاری می مقیاس پنج درجه

توان یک نمره کلی  گویه، می 12منظور شده است و در نهایت از مجموع نمرات  7تا  1های  نمره

های  ( با هدف بررسی ویژگی1811ی زیمت و دیگران ) لعهدست آورد. نتایج مطا برای هر فرد به

روانسنجی مقیاس چند وجهی حمایت اجتماعی ادراک شده، نشان از روایی و پایایی مطلوب 

( پایایی این مقیاس را با استفاده از ضریب 1081مقیاس داشت. در ایران نیز، رستمی و دیگران )

و  56/3لفا را برای سه خرده مقیاس مذکور بین آلفای کرونباخ بررسی کردند و مقدار ضرایب آ

گزارش کردند. در پژوهش حاضر، جهت تعیین روایی، از همبستگی نمره هر بعد با نمره کل  18/3

استفاده شد که این ضرایب برای ابعاد حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و افراد مهم به ترتیب، 

عیین پایایی ابعاد و نمره کل در این پژوهش، از دست آمد. همچنین، جهت ت به 52/3، 53/3، 61/3

 12/3، 51/3، 51/3روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضرایب آلفا برای ابعاد به ترتیب فوق 

  احراز گردید که حکایت از پایایی مطلوب این مقیاس داشت. 58/3و برای کل مقیاس 

ی راهبردهای  شی از بخشی از پرسشنامهپرسشنامه باورهای انگیزشی: برای سنجش باورهای انگیز

گویه و  25( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 1883گروت ) پنتریچ و دی 0انگیزشی برای یادگیری

گویه(  22گویه( و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ) 27متشکل از دو بخش باورهای انگیزشی )

انگیزشی استفاده شد. باورهای ای باورهای  گویه 27باشد، که در پژوهش حاضر از بخش  می

گویه( و اضطراب  8گذاری درونی ) گویه(، ارزش 8ی خودکارآمدی ) انگیزشی دارای سه مؤلفه

پاسخگو میزان انطباق وضعیت خود را با محتوای آن بر روی طیف پنج گویه( است و  5امتحان )

د. بدین ترتیب دامنه نمره کن )کامالً موافق( مشخص می 7)کامالً مخالف( تا  1ای لیکرت از  درجه

  گذاری معکوس برای هیچ خواهد بود. شایان ذکر است نمره 127تا  27محتمل برای هر فرد بین 

                                                           
1
. Multidimensional scale of perceived social support (MSPSS)  

2
. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley  

3
. Motivational strategies for learning questionnaire (MSLQ)  
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(، برای تعیین پایایی از 1883گروت ) های پنتریچ و دی ها وجود ندارد. در بررسی یک از گویه

گذاری درونی و  زشی خودکارآمدی، ار ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای سه مؤلفه

دست آمد. در ایران نیز پیری و قبادی  به 57/3و  15/3، 18/3اضطراب امتحان به ترتیب ضرایب 

های  ( برای بررسی روایی این پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی استفاده کردند که شاخص1082)

روش آلفای  به منظور بررسی پایایی از ونیکویی برازش نشان از احراز روایی سازه داشت. 

گذاری درونی  ، ارزش57/3ی خودکارآمدی  کرونباخ استفاده کرده و ضرایب آلفا را برای مؤلفه

در پژوهش حاضر، جهت  گزارش کردند. 13/3و برای کل مقیاس  56/3، اضطراب امتحان 52/3

 ی تعیین روایی، از ضریب همبستگی هر گویه با نمره بعد مربوط به خود استفاده شد که دامنه

و اضطراب  73/3-51/3گذاری درونی  ، ارزش20/3-66/3های خودکارآمدی  ضرایب برای مؤلفه

دست آمد. همچنین، در این پژوهش به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از  به 53/3-58/3امتحان 

های خودکارآمدی،  روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضرایب آلفا برای مؤلفه

احراز گردید که حکایت از  16/3و  51/3، 65/3اضطراب امتحان به ترتیب گذاری درونی و  ارزش

 پایایی مطلوب پرسشنامه داشت.

( این پرسشنامه را با الگوگیری از 1081زاده ) چاری و دهقانی حسینپرسشنامه سرزندگی تحصیلی: 

این ابزار گویه است، توسعه دادند.  2( که دارای 2336مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )

 1ای از  ی پنج درجه دهنده را در دامنه باشد و درجه موافقت یا مخالفت پاسخ گویه می 8دارای 

گویه، یک  8سنجد. حاصل جمع نمرات هر فرد در مجموع  )کامالَ موافق( می 7)کامالً مخالف( تا 

رتیب دامنه دهد که مبیّن میزان سرزندگی تحصیلی او است. بدین ت نمره کلی برای او بدست می

( برای احراز 1081زاده ) چاری و دهقانی حسین خواهد بود. 27تا  8نمره محتمل برای هر فرد بین 

روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و همسانی دورنی استفاده کرده و نتایج را مطلوب 

ایی به ترتیب با پایایی این ابزار را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمگزارش کردند و 

در پژوهش حاضر، جهت بررسی روایی از روش تحلیل  به دست آورند. 50/3و  13/3ضرایب 

های اصلی، با چرخش واریماکس وجود یک  عامل استفاده شد. نتایج تحلیل عامل به روش مؤلفه

بود.  1باالتر از  1 و ارزش ویژه 1عامل را تأیید نمود. مالک استخراج عوامل شیب نمودار اسکری

                                                           
1
. scree plot  
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 72/500برابر با  0و ضریب کرویت بارتلت 15/3برابر با  2اولکین -مایر -مقدار شاخص کایزر

(3331/3P<بود که نشان از کفایت نمونه ) ها داشت. همچنین  گیری و ماتریس همبستگی گویه

واریانس را  درصد از 25/21رفته  هم بود که روی 52/3تا  70/3بارهای عاملی این تک عامل بین 

کرد. در این پژوهش، به منظور بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که  تبیین می

   حاکیت از پایایی مطلوب این پرسشنامه داشت. 12/3ضریب آلفا 

های پژوهش به شیوه خودگزارشی در  کنندگان به پرسشنامه شایان ذکر است که شرکت

 ها، با استفاده از نرم افزار  اسخ دادند. پس از تکمیل پرسشنامهدقیقه پ 23تا  17فاصله زمانی 

SPSS ( و 21)ویرایشAmos  های توصیفی و آزمون مدل پیشنهادی  ( به بررسی یافته21)ویرایش

 پژوهش پرداخته شد.

های پژوهش یافته  
ات به منظور بررسی اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش، میانگین، انحراف معیار و دامنه نمر

 ارائه شده است. (1مذکور بررسی شد که نتایج در جدول)های  کنندگان در پرسشنامه شرکت

های توصیفی متغیرهای پژوهش یافته. 1جدول   

 دامنه نمرات انحراف معیار میانگین ابعاد متغیرهای پژوهش

 حمایت اجتماعی

 ادراک شده

71/16 حمایت خانواده  51/0  23-2  

05/17 حمایت دوستان  18/2  23-5  

85/12 حمایت افراد مهم  28/2  23-2  

17/22 حمایت اجتماعی )کل(  11/1  63-18  

 باورهای انگیزشی

31/21 خودکارآمدی  23/6  21-12  

گذاری درونی ارزش  32/02  18/6  27-17  

08/23 اضطراب امتحان  28/5  07-5  

22/02  سرزندگی تحصیلی  25/5  27-8  

                                                                                                                                        
1
. eigenvalue  

2
. Kaiser- Meyer- Olkin  

3
. Bartlett's Test of Sphericity  
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در جهت ارائه تصویری آشکارتر از چگونگی رابطه بین متغیرهای پژوهش و اعتبار بخشیدن 

ارائه  (2)ها با یکدیگر محاسبه شد. نتایج در جدول  های بعدی، همبستگی مرتبه صفر آن به تحلیل

 شده است.

 

 

ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  . 2جدول   

 1 5 6 7 2 0 2 1 متغیر

خانوادهحمایت  -1  1        
حمایت دوستان -2  **22/3  1       
حمایت افراد مهم -0  **26/3  **22/3  1      

اجتماعی )کل( حمایت -2  **61/3  **53/3  **52/3  1     
خودکارآمدی -7  **02/3  **23/3  *10/3  **03/3  1    

گذاری درونی ارزش-6  **20/3  **22/3  *12/3  **05/3  **72/3  1   
امتحاناضطراب  -5  **21/3-  *12/3-  32/3-  **21/3-  **21/3-  **21/3-  1  

سرزندگی تحصیلی -1  **03/3  **17/3  *11/3  **27/3  **28/3  **26/3  **01/3-  1 

*               P≤ 37/3      **P≤ 31/3  

های  شود، هر سه بعد حمایت اجتماعی با مؤلفه مالحظه می (2)طور که در جدول همان

ی مثبت دارند. همچنین، از میان ابعاد حمایت  گذاری درونی رابطه خودکارآمدی و ارزش

دهند. نتایج  ی منفی را با اضطراب امتحان نشان می اجتماعی، حمایت خانواده و دوستان رابطه

اجتماعی و  سرزندگی تحصیلی است. از میان  ی مثبت بین هر سه بعد حمایت حاکی از رابطه

ی مثبت و اضطراب  گذاری درونی رابطه های باورهای انگیزشی، خودکارآمدی و ارزش مؤلفه

 دهند. ی منفی را با سرزندگی تحصیلی نشان می امتحان رابطه

های بعدی را فراهم ساخت. جهت  رابطه معنادار بین متغیرهای پژوهش، امکان انجام تحلیل

ها همچون استقالل  های الزم داده فرض  بررسی آزمون پیشنهادی پژوهش، پس از اجرای پیش
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کای  1های برازندگی با استفاده از شاخصخطاها و نرمال بودن چند متغیری، آزمون مدل انجام شد. 

P.value ، RMSEA(، 2مربع خیاسکوئر )
ی دوم برآورد واریانس خطای  شاخص ریشه)0

NFI، (تقریب
2 ،7

 NNFI(شاخص نرم نشده برازش) ،6
CFI (شاخص برازش تطبیقی) ،IFI

5 

GFI( و یشاخص برازش افزایش)
میزان برازش مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت که نتایج آن  1

 گردد. مشاهده می(  0 )در جدول

مدل برازش های شاخص. 0 جدول  

 نتیجه دامنه مورد قبول مقدار شاخص

 

85/3  2>  تأیید مدل 

P 26/3  37/3<  تأیید مدل 

NFI 81/3  8/3<  تأیید مدل 

TLI 88/3  8/3<  تأیید مدل 

IFI 88/3  8/3<  تأیید مدل 

CFI 88/3  8/3<  تأیید مدل 

RMSEA 331/3  31/3>  تأیید مدل 

PCLOSE 16/3  37/3< مدلتأیید    

 

، حاکی از برازش مطلوب مدل است. در ادامه، نتایج (0)های برازش مدل در جدول   شاخص

 ارائه شده است. (2 )ها در جدول مربوط به ضرایب مسیرهای مستقیم و معناداری آن

ضرایب مسیر مستقیم متغیرهای موجود درمدل پژوهش .2جدول   

                                                           
1. Fit Indices  

2. Chi Square 

3. Root Mean Square Error of Approximation  

4. Normal Fit Index 

5. Non-Normal Fit Index 

6. Comparative Fit Index 

7. Incremental Fit Index 

8. Goodness of Fit Index 
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P t SE β b                    مسیر  

3331/3  22/7  381/3  28/3  28/3  حمایت خانواده به خودکارآمدی 

3331/3  52/5  312/3  23/3  67/3 گذاری درونی حمایت خانواده به ارزش   

3331/3  22/7-  13/3  21/3-  72/3-  حمایت خانواده به اضطراب امتحان 

332/3  37/0  13/3  15/3  02/3  حمایت خانواده به سرزندگی تحصیلی  

30/3  16/2  311/3  12/3  15/3  حمایت دوستان به خودکارآمدی 

335/3  61/2  356/3  12/3  23/3 گذاری درونی حمایت دوستان به ارزش   

330/3  87/2  361/3  16/3  11/3  خودکارآمدی به سرزندگی تحصیلی   

3331/3  76/7-  372/3  28/3-  28/3-  اضطراب امتحان به سرزندگی تحصیلی 

ارائه شده است،  (2)و جدول (2)که در شکل مطابق با مقادیر استاندارد ضرایب رگرسیون

گر این است که از میان ابعاد حمایت اجتماعی تنها بعد حمایت  مسیرهای مستقیم بیان  بررسی

ها مبیّن این است که این  بینی سرزندگی تحصیلی بوده است. همچنین، یافته خانواده قادر به پیش

این در حالی است که  کند، بینی می بعد از حمایت اجتماعی هر سه مؤلفه باورهای انگیزشی را پیش

گذاری درونی بوده  بینی دو مؤلفه خودکارآمدی و ارزش بعد حمایت دوستان فقط قادر به پیش

بینی نکرده است. به  های باورهای انگیزشی را پیش یک از مؤلفه است و بعد حمایت افراد مهم هیچ

بینی  قادر به پیشعالوه، از میان باورهای انگیزشی دو بعد خودکارآمدی و اضطراب امتحان، 

دارد، بعد حمایت خانواده از طریق مسیر  چنان که مدل بیان می اند. آن سرزندگی تحصیلی بوده

کند و بعد حمایت دوستان تنها از طریق  بینی می مستقیم و غیرمستقیم سرزندگی تحصیلی را پیش

 بینی سرزندگی تحصیلی است.  مسیر غیرمستقیم قادر به پیش

نرم افزار  1پژوهش دارای متغیر واسطه است. لذا با استفاده از بوت استراپجا که مدل  از آن

AMOS  مقادیر مربوط  7اقدام به برآورد مقادیر و معناداری مسیرهای غیرمستقیم گردید. جدول

 دهد. به معناداری مسیرهای غیرمستقیم را نشان می

از بوت استراپبرآورد مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل با استفاده  .7جدول   

                                                           
1
. Bootstrap  



...ای باورهای انگیزشینقش واسطه  

37 

 
 

 مسیر غیرمستقیم مقدار حد پایین حد باال معناداری

331/3  11/3  311/3  10/3  
حمایت خانواده به سرزندگی تحصیلی با واسطه ابعاد 

 باورهای انگیزشی

32/3  320/3  337/3  311/3  
حمایت دوستان به سرزندگی تحصیلی با واسطه ابعاد 

 باورهای انگیزشی

 

 در مدل موجود غیرمستقیم مسیرهای ی همه دهد، نیز نشان می جدول که(7) گونه همان

 بین رابطه باورهای انگیزشی در ابعاد ای واسطه نقش معناداری از این حاکی و است معنادار

مدل علی مورد آزمون همراه با ضرایب است.  سرزندگی تحصیلی حمایت اجتماعی ادراک شده و

 ارائه شده است. (2)مسیر در شکل 

 

 

 

 

 

 

 
            *P≤ 37/3      **P≤ 31/3  

مدل آزمون شده نهایی پژوهش .2شکل   

 

 

گیری بحث و نتیجه  

حمایت  افراد 

مهم

 حمایت خانواده

گذاری ارزش
 درونی

اضطراب 

 امتحان

 خودکارآمدی

سرزندگی 
 تحصیلی

**23/
*42/

**41/

**28/0

**47/

**46/

**23/0

**10/
حمایت  

 دوستان
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ی بین حمایت اجتماعی  ای باورهای انگیزشی در رابطه هدف پژوهش حاضر، برررسی نقش واسطه

های حاصل در   یابی به این هدف، یافته ادراک شده و سرزندگی تحصیلی بود. در راستای دست

کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر سرزندگی بینی  ارتباط با فرضیه اول پژوهش مبنی بر نقش پیش

از میان ابعاد حمایت اجتماعی، تنها بعد حمایت خانواده تحصیلی، حاکی از این است که 

کند که این یافته با نتایج پژوهش مرادی و دیگران  بینی می طور مثبت پیش سرزندگی تحصیلی را به

ای  نیا و هزاره (، صفاری1018، زکی )(1083(، خباز و دیگران )1081(، شکری و دیگران )1082)

( همسو است. این در حالی است که 2310مرادی و دیگران )  (، شاه2310(، داسون و پولی )1015)

بینی کنندگی بعد حمایت دوستان و افراد مهم بر سرزندگی  ها، نشان از عدم قدرت پیش یافته

( 1015ای؛  نیا و هزاره صفاری ؛1018ها )زکی،  تحصیلی را دارد که با نتایج برخی از پژوهش

های پژوهشی مبیّن این است که حمایت اجتماعی، توانایی مهار عوامل  ناهمسو است. تبیین یافته

( بیان 2332) 1دهد. در همین راستا، کوهن چالش برانگیز بیرونی و درونی را در فرد افزایش می

از، افرادی وجود دارند که به وی کمک کرد، هنگامی که فرد به این باور دست یابد که در زمان نی

نور، جغتایی، نجومی  یابد )ناصح، قاضی کنند، توانایی کنار آمدن او با فشارهای روانی افزایش می

پردازان این حوزه معتقدند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت  (. نظریه1083و ریشتر، 

ها را به عنوان یک منبع در دسترس و مناسب برای  که فرد آن شود، مگر این اجتماعی محسوب نمی

رو، دور  (. از این2330، 2رادک رفع نیازهایش ارزیابی کند ) کالرا، کوکس، انز، مورالی و تورگ

باشد که سرزندگی تحصیلی  از انتظار نیست که حمایت خانواده، اثرگذارترین منبع حمایتی 

اده از طریق فراهم نمودن زمینه های ارتباطی مناسب، کند. در واقع، خانو بینی می نوجوانان را پیش

های زندگی اجتماعی،  پذیری، ایجاد تصویری مثبت از خود در موقعیت بینی احساس پیش

کند و توانایی حل مسئله و  برانگیز را برای فرزندان ایجاد می های رویارویی با مسائل چالش زمینه

آوری و عملکرد مؤثر را در  سازگاری، تاب ها قوت بخشیده و قدرت گیری را در آن تصمیم

تری را برای منطبق شدن با زندگی تحصیلی  دهد و توانایی افزون ها افزایش می زندگی تحصیلی آن

باشند.  آورند و در دوران تحصیل، از توانایی سرزندگی تحصیلی بیشتری برخوردار می دست می به

                                                           
1
. Cohen  

2
. Clara, Cox, Enns, Murraly & Torgrudc  
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اند  آموزان مقطع اول دبیرستان بوده دانش کنندگان در پژوهش حاضر، شایان ذکر است که شرکت

های مختلفی از همساالن بوده و روابط دوستانه  که طبیعتاً به اقتضای سن نوجوانی خود، عضو گروه

ها دوستان را به عنوان منبع مؤثر در دسترس و  ی آن دهند، ولی لزوماً همه بسیاری را تشکیل می

و از طرفی افراد مهم هم در زندگی نوجوانان، بیشتر کنند  حمایتی در مواقع ضروری ارزیابی نمی

افرادی همچون بازیگران مشهور، قهرمانان ورزشی و یا الگوهای اجتماعی هستند که باز هم 

های  توانند به عنوان منابع حمایتی قوی در نظر گرفته شوند، منابعی که قادر به ایجاد زمینه نمی

ور مستقیم باشند. از این رو، ناهمسویی یافته پژوهش ط سازگاری، انطباق و سرزندگی تحصیلی به

بینی کنندگی بعد حمایت دوستان و افراد  های مذکور، مبنی بر عدم قدرت پیش حاضر با پژوهش

 مهم بر سرزندگی تحصیلی قابل توجیه است.

بینی  دست آمده در راستای بررسی فرضیه دوّم پژوهش، مبنی بر قدرت پیش های به یافته

گر این است که از میان  بعاد حمایت اجتماعی ادراک شده بر باورهای انگیزشی، بیانکنندگی ا

طور مثبت  ابعاد حمایت اجتماعی، ابعاد حمایت خانواده و دوستان، مؤلفه خودکارآمدی را به

(، تجلی 1081چاری ) زاده و حسین کنند. در تبیین این یافته که با نتایج پژوهش دهقانی بینی می پیش

(، کانوینگتون و درای 2313( احمد و دیگران )2312(، کانستانتینسکو و دیگران )1018الن )و ارد

توان نقش حمایت اجتماعی خانواده و دوستان را در  باشد، می ( همسو می1881( و ونتزل )2332)

ایجاد منابع خودکارآمدی مدّ نظر قرار داد. در واقع، حمایت اجتماعی خانواده و دوستان از طریق 

های تجارب مثبت برای فرد، ایجاد تجارب جانشینی و ارائه بازخورد مناسب و  فراهم کردن زمینه

ها، منجر به حس قوی خودکارآمدی شده و  گرانه به فرد در هنگام درگیر بودن در فعالیت حمایت

رد ها تأثیر مثبت دا ها و کنترل و تسلط بر آن بر باور فرد در توانایی خود برای انجام فعالیت

بینی باورهای انگیزشی بر  ی بررسی پیش (. در ادامه1011)فوالدوند، فرزاد، شهرآرای و سنگری، 

ها حاکی از این است که ابعاد حمایت خانواده و دوستان قادر  اساس ابعاد حمایت اجتماعی، یافته

با نتایج برخی  نشان از همسویی  اند. این یافته  گذاری درونی بوده ی ارزش بینی مثبت مؤلفه به پیش

و  2332؛ کانوینگتون و درای، 2313؛ احمد و دیگران، 2312ها )کانستانتینسکو و دیگران،  پژوهش

توان اذعان داشت، ارتباطات افراد با اعضای خانواده و  می  ( دارد. در توجیه این یافته1881ونتزل، 

ن منابع حمایتی با ایجاد ها از این منابع حمایتی دارد. ای ن دوستان، نقش مهمی در ادراک آ
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های یادگیری فعال که در آن افراد با یکدیگر تعامل دارند و فراهم نمودن شرایط و  محیط

ها در  آموزان جهت انتخاب عالیق تحصیلی خود، تقویت مثبت آن های متعدد برای دانش موقعیت

ها در تکلیف و دروس  های آن ها و ایده ها، استقبال از طرح انجام تکالیف، ارزشمند شمردن تالش

آموز به تکلیف و  گذاری و اهمیت دادن دانش های ارزش (، زمینه1081مختلف )چالمه، لطیفیان، 

های تحصیلی و هدفی که از مطالعه  ها را در انجام فعالیت کنند و نگرش مثبت آن دروس را مهیا می

گر این است که از میان ابعاد  نهای پژوهش حاضر، بیا دهند. یافته و انجام تکالیف دارد، افزایش می

بینی  طور منفی پیش ی اضطراب امتحان را به حمایت اجتماعی، تنها بعد حمایت خانواده، مؤلفه

(، 1881(، ونتزل )2313احمد و دیگران ) (،1018فرجی و دیگران ) کند که با نتایج پژوهش می

بینی معنادار این  باشد، از طرفی بعد حمایت دوستان قادر به پیش ( همسو می1887بامیستر و لیری )

همسو است. در تبیین این  های مذکور نا ی باورهای انگیزشی نبوده است که با نتایج پژوهش مؤلفه

دهد، اهمیت پیدا  در مسیر زندگی فرزندان ارائه میهایی را که  ها، نقش خانواده و حمایت یافته

در واقع، داشتن روابط نزدیک و صمیمانه در خانواده و حمایت اعضای آن، احساس  کند. می

که فرد طی تجربه اضطراب در تکالیف و یا  دهد. به طوری کنترل و اثربخشی را افزایش می

دن و کاهش این هیجانات ناخوشایند و های مؤثرتری برای کنار آم موقعیت امتحان، از راه حل

کند. همچنین، حمایت خانواده، از طریق بهبود و ترغیب رفتارهای سالم، اثر  منفی، استفاده می

، به نقل از فوالدوند و دیگران، 2338، 1دهد )آئو، الی و الئو استرس و اضطراب را کاهش می

یابی  ه خود، حس رقابت و تمایل به دستهای دوستان که نوجوانان در گروه (. با توجه به این1011

کنند، لذا گاهی ممکن است وجود دوستان، خود به  نمرات باالتر نسبت به سایرین را تجربه می

های  های امتحان باشد، هر چند که حمایت زا در شرایط تحصیلی و موقعیت عنوان عامل اضطراب

فراهم کند. لذا، این تناقض سبب شده  های آرامش و دوری از اضطراب را تواند زمینه ها هم می آن

ی اضطراب امتحان نباشد. شایان ذکر  بینی مؤلفه است این بعد از حمایت اجتماعی قادر به پیش

بینی هیچ یک از  های پژوهش حاضر، بعد حمایت افراد مهم، قادر به پیش است با توجه به یافته

ها  سویی با نتایج برخی پژوهشهای باورهای انگیزشی نبوده است که نشان از ناهم مؤلفه

؛ ونتزل، 2332؛ کانوینگتون و درای، 2313؛ احمد و دیگران، 2312)کانستانتینسکو و دیگران، 

                                                           
1
. Au, Lai & Lau  
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طور که در مباحث قبل مطرح شد، افراد مهمی که در  ( دارد. همان1887و بامیستر و لیری 1881

باور فرد از توانایی خود، ایجاد زندگی نوجوانان هستند، به عنوان منبع حمایتی قوی که بتواند بر 

گذاری درونی و کاهش هیجانات ناخوشایند و منفی تحصیلی تأثیر بسزایی  های ارزش زمینه

ها در دسترس و در تعامل مستقیم با نوجوانان قرار  شوند. زیرا اکثر آن بگذارند، محسوب نمی

 ند.  ندارند که در مواقع ضرورت و نیاز، یاری و حمایت خود را ارائه ده

ای  ترین هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش واسطه فرضیه سوم پژوهش و همچنین اساسی

اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی بود. در باورهای انگیزشی در رابطه بین حمایت 

یابی به این هدف بررسی اثر مستقیم باورهای انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی نیز مد  راستای دست

ی  های باورهای انگیزشی، مؤلفه ها نشان دادند که از میان مؤلفه یافتهنظر قرار گرفت. 

بینی  طور منفی سرزندگی تحصیلی را پیش طور مثبت و اضطراب امتحان به خودکارآمدی به

(، موسوی و 1082مرادی و دیگران )  های مورد نظر با بخشی از نتایج پژوهش کنند. یافته می

(، عابدیان، 1083(، برومند و شیخی فینی )1081چاری ) حسینزاده و  (، دهقانی1081دیگران )

( و ماستن و گارمزی 2313(، مارتین و دیگران )1015(، محمدامینی )1018باقریان و کدخدایی )

که  گر این است ها بیان اند، همسو است. به عالوه، یافته های مشابه انجام گرفته ( که با سازه1817)

کند که با نتایج  بینی نمی طور معنادار پیش سرزندگی تحصیلی را به گذاری درونی، ی ارزش مؤلفه

ها، نقش و تأثیر خودکارآمدی برکارکردهای  های فوق ناهمسو است. در توجیه این یافته پژوهش

سازگارانه بیرونی از قبیل پیشرفت تحصیلی و کارکردهای سازگارانه درونی از قبیل سالمت روانی 

( معتقد است که احساس 2331) 1انگیزشی قابل تبیین است. ماستن در چارچوب نظریات مختلف

شرایط  رشدی، تکالیف با درگیری برای را آموزان ی دانش خود اطمینانی و کارآمدی، انگیزه

 در عملکرد، باال خودباوری با آموزان دانش کند. می ترغیب آینده چالشهای و موجود نامطلوب

 باوری چنین غلبه کنند. ها چالش و مشکالت بر توانند می که دارند باور و شوند می نمایان پرانرژی

 کارکردهای محیطی، با زای استرس های محرک با برخورد در شخصی های توانایی به

(. در مقابل، اضطراب 1081چاری،  زاده و حسین است )دهقانی همراه سرزندگی ی سازگارانه

ا این واکنش هیجانی که اغلب در شود. زیر امتحان باعث کاهش سرزندگی تحصیلی می

                                                           
1
. Masten  
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هایش دچار تردید  دهد، فرد را درباره توانایی می  های انجام تکالیف یا امتحان روی موقعیت

رو، همراه با ارزیابی شناختی منفی است و پیامد آن کاهش توان مقابله با شرایط  کند. از این می

های نامربوط واداشته   به فعالیتانگیز تحصیلی است. افراد دارای اضطراب امتحان باال چالش

پور، بخشانی و سلیمانی،  رساند )لشکری ها آسیب می شوند که این رفتار به عملکرد مناسب آن می

کند. لذا رفتارهای  گیری درست فرد در شرایط الزم ممانعت می ( و از حل مسئله و تصمیم1017

بینی کنندگی  عدم قدرت پیشدهد. در توجیه  های تحصیلی کاهش می سرزنده را در موقعیت

گذاری درونی بر سرزندگی تحصیلی، شایان توجه است که در نظام آموزشی فعلی، عالیق،  ارزش

آموزان در انتخاب دروس، موضوعات و مواد آموزشی مدّ نظر  های دانش نیازهای فردی و گرایش

اهمیت دروس و  گیرد. از طرفی معلمان کمتر بر توضیح اهداف آموزشی، کاربرد و قرار نمی

(، لذا، 1011کنند )البرزی و سیف،  آموزان تأکید می موضوعات درسی در زندگی روزمره دانش

های مداوم و جاری زندگی  بینی توانایی مقابله با موانع و چالش این مؤلفه از سهم بسزایی در پیش

 آموزان که ناشی از سرزندگی تحصیلی است، برخوردار نیست.   تحصیلی دانش

گر این بود که حمایت اجتماعی  بیاندر راستای هدف پژوهش  های حاضر مجموع یافتهدر 

طور مستقیم بر  ادراک شده بر سرزندگی تحصیلی اثر دارد. بدین ترتیب که از یک سو به

سرزندگی تحصیلی اثر گذار است و از سوی دیگر، با اثر بر باورهای انگیزشی به عنوان متغیر 

کند. بر اساس مدل بررسی شده در این پژوهش  قیم تأثیر خود را اعمال میطور غیرمست واسطه، به

بینی  توان بیان کرد، در میان ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده، بعد حمایت خانواده پیش می

طور مستقیم  تری برای سرزندگی تحصیلی است. این بعد از حمایت اجتماعی، هم به ی قوی کننده

های خودکارآمدی و اضطراب امتحان، سرزندگی تحصیلی را  یق مؤلفهو هم غیرمستقیم و از طر

بینی سرزندگی  طور مستقیم قادر به پیش کند. به عالوه، بعد حمایت دوستان که به بینی می پیش

تحصیلی نبود، به طور غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدی بر سرزندگی تحصیلی تأثیر دارد. 

تواند نقش مهمی در  انه در بین اعضاء خانواده و دوستان، میگر بنابراین، تقویت روابط حمایت

یابی به توانایی سرزندگی تحصیلی را  های ارتقاء و دست افزایش باورهای انگیزشی ایفا کند و زمینه

( معتقدند که تجربه 2332) 1بنایت و بندورادر تأیید این تبیین آموزان افزایش دهد.  در دانش

                                                           
1
. Benight & Bandura  
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بلکه  ،کند لف مانند یک عامل حفاظتی احتمالی ایفای نقش نمیهای مخت حمایت در موقعیت

ها و غلبه بر  سازی فردی در مواجهه با چالش ها و قابلیت حمایت، از طریق افزایش توانمندی

 دهد. فردی را افزایش می تواناییمشکالت، 

باشد. به لحاظ نظری، با توجه به  های این پژوهش، دارای مضامین نظری و کاربردی می یافته

های سرزندگی  ی گسترش دانش موجود پیرامون مدل بدیع بودن مدل پیشنهادی، این پژوهش زمینه

تحصیلی را از نقطه نظر توجه به نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای انگیزشی در 

تواند  های این پژوهش می آورد. در عمل نیز، یافته دگی تحصیلی فراهم میافزایش سرزن

های آموزشی  ها و نهاد اندرکاران تعلیم و تربیت، اعم از خانواده دستاوردهای مهمی برای دست

آموزان، آموزش  داشته باشد. با توجه به نقش و اهمیت حمایت اجتماعی در زندگی تحصیلی دانش

یان در این زمینه ضروری است. مسئولین تعلیم و تربیت، باید منابع حمایتی را به و آگاهی اولیا و مرب

ترین ابزارها در ایجاد باورهای انگیزشی و ارتقاء سرزندگی تحصیلی بشناسند.  عنوان یکی از مهم

های آموزشی در جهت اصالح و ایجاد محیط دوستانه و بروز رفتارهای  لذا وجود کارگاه

یکی دیگر از متغیرهای مورد بحث در این پژوهش، وابط مثمر ثمر خواهد بود. گرانه در ر حمایت

ی عامل مهمی است که  طور که گفته شد، باورهای انگیزشی به منزله باورهای انگیزشی بود. همان

اندرکاران تعلیم و تربیت،  بر این اساس الزم است دست در سرزندگی تحصیلی تأثیر بسزایی دارد.

گذاری درونی و کنترل  آموزان به کسب باورهای خودکارآمدی، ارزش انشدر جهت هدایت د

 اضطراب امتحان تالش نمایند. 

گشای  تواند راه ها می هایی بوده است که بیان آن پژوهش حاضر دارای محدودیت

پژوهشگران آینده باشد. این پژوهش، درقالب یک طرح همبستگی بوده است، از این رو استنباط 

آموزان پایه اول  یج آن باید با احتیاط صورت پذیرد. همچنین، انتخاب نمونه از دانشعلّی از نتا

دبیرستان بوده است که باید در تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحصیلی جوانب احتیاط را رعایت نمود. 

های این پژوهش به  ی پژوهشی در مورد متغیر سرزندگی تحصیلی، نیز از محدودیت کمبود پیشینه

گردد،  مندان پژوهش در این زمینه پیشنهاد می آید. بر مبنای پژوهش حاضر، به عالقه می شمار

شود با  تفاوت جنسیتی مرتبط با سرزندگی تحصیلی را مدّ نظر قرار دهند. به عالوه، پیشنهاد می

توجه به نتیجه پژوهش حاضر که حمایت اجتماعی ادراک شده خانواده نقش قوی در تبیین 
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یلی داشت، سایر  متغیرهای خانوادگی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرند تا سرزندگی تحص

  تری فراهم گردد. تبیین جامع

 منابع
بین حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی   رابطه(. 1013)زاده، آمنه. .امان1

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت  .ساری آموزان مقطع متوسطه شهرستان دانش

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.، آموزشی

(. بررسی رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و 1011).البرزی، شهال و سیف، دیبا.2

 از دانشجویان علوم انسانی در درسبرخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی 

 .50-12(، 1) 18 ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز  آمار.

بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از  (. پیش1083)مند، رضا و شیخی فینی، علی اکبر.برو.0

  گذاری درونی و اضطراب امتحان(. طریق باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، ارزش

 .18-02(، 13) 8، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی

بست یادگیری فعال با باورهای انگیزشی و عملکرد (. رابطه کار1082).پیری، موسی و قبادی، لیال.2

 .25-21(، 0) 8، های نوین تربیتی فصلنامه اندیشه. تحصیلی

(. رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با خودکارآمدی و 1018).تجلی، فاطمه و اردالن، الهام.7

 .62-51(، 1) 12، مجله روانشناسیسازگاری تحصیلی. 

آوری در رابطه بین هوش هیجانی، هوش عمومی با  ای تاب (. نقش واسطه1016).جوکار، بهرام.6

 .2-12(، 2) 2، دو فصلنامه روانشناسی معاصر رضایت از زندگی.

های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت  (. ویژگی1081).چالمه، رضا و لطیفیان، مرتضی.5

فصلنامه ن. آموزا ای باورهای انگیزشی در دانش تحصیلی: بررسی نقش واسطه

 .20-71(، 20) 0، 6، شناسی کاربردی روان

 روانسنجی مقیاس خصوصیات (. بررسی1081)محمدحسین. زاده، دهقانی چاری، مسعود و حسین.1

 .نشده منتشر .آموزان دانش میان در تحصیلی سرزندگی
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های  (. رابطه حمایت اجتماعی و سبک1083)ود.، بهجتی، زهرا و ناصری، محمد.خباز، محم.8

-120(، 2) 7، فصلنامه روانشناسی کاربردیآوری در پسران نوجوان.  مقابله با تاب

131. 

(. سرزندگی تحصیلی و ادراک از 1081)چاری، مسعود. ه، محمدحسین و حسینزاد دهقانی.13

آموزش و مجله مطالعات ای خودکارآمدی.  الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه

 .21-25(، 2) 2، یادگیری

.رستمی، رضا.، شاه محمدی، خدیجه.، قائدی، غالمحسین.، بشارت، محمدعلی.، اکبری 11

(. رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و 1018زردخانه، سعید و نصرت آبادی، مسعود.)

گاه فصلنامه دانشافق دانش؛ حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران. 

 .26-72(، 0) 16 ،علوم پزشکی و خدمات بهداشت روانی گناباد

های حمایت اجتماعی ادراک شده  (. تعیین سهم مؤلفه1083).رستمی، صباح و احمدنیا، شیرین.12

آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر جوانرود سال  بینی سازگاری اجتماعی دانش در پیش

 .128-125(، 11) 2، فصلنامه پژوهش اجتماعی. 1018

(. سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی؛ بررسی 1018).زکی، محمدعلی.10

دو فصلنامه پژوهش جوانان، موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. 

 .135-103، 2، فرهنگ و جامعه

(. حمایت 1081)ادی، علیرضا.شکری، امید.، فراهانی، محمدنقی.، کرمی نوری، رضا و مر.12

فصلنامه های جنسی و فرهنگی.  اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت

 .120-176(، 02) 8، : روانشناسان ایرانیروانشناسی تحولی

(. بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان 1015)ای، داوود. نیا، مجید و هزاره ریصفا.17

فصلنامه ن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان. سال اول تا چهارم دانشگاه و رابطه آ

 .1-12(، 10) 2، روانشناسی تربیتی

ی باورهای  (. بررسی رابطه1018)رضا و کدخدایی، محبوبه السادات. عابدینی، یاسمن.، باقریان،.16

 های رقیب. فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل -انگیزشی و راهبردهای شناختی

 . 02-21(، 0) 12 ،ای علوم شناختیه فصلنامه تازه
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ای و حمایت  های مقابله (. نقش سبک1018.فرجی، آناهیتا.، آریاپوران، سعید و عبدی، علی.)15

فصلنامه روانشناسی اجتماعی در غیر دانشجویان دارای اضطراب امتحان باال و پایین. 

 .25-61(، 6) 18، تربیتی

(. اثر حمایت 1011)آرای، مهرناز و سنگری، علی اکبر. هراله.، ش فوالدوند، خدیجه.، فرزاد، ولی.11

دو اجتماعی، استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بر سالمت روانی و جسمانی. 

 .11-87(، 2) 2، فصلنامه روانشناسی معاصر

(. بررسی ارتباط 1017)ی، نورمحمد و سلیمانی، محمدجواد.پور، کبری.، بخشان لشکری.18

آموزان مقطع راهنمایی شهر زاهدان در سال  اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش

 .270-278(. 2) 1، مجله طبیب شرق. 1012

حمایت (. 1082زاده، محمدحسین و سلیمانی خشاب، عباسعلی.) مرادی، مرتضی.، دهقانی23

طه ای باورهای خودکارآمدی اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی: نقش واس

  ، در دست چاپ.مجله مطالعات آموزش و یادگیری. تحصیلی

(. رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با 1015).محمد امینی، زرار.21

 .120-106(، 2) 2، های نوین تربیتی فصلنامه اندیشه آموزان. پیشرفت تحصیلی دانش

(. بررسی رابطه هوش هیجانی و 1081)بخشی، فاطمه. یعاملی، جالل و علموسوی، ستاره.، جبل .22

های آن با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی  مؤلفه

 .158-182(، 0) 13، دو ماهنامه تحقیقات علوم رفتاریدانشجویان. 

تر، می، مرضیه و ریشنور، مهدی.، جغتایی، محمدتقی.، نجو ناصح، مژده.، قاضی.20

 11، فصلنامه رفاه اجتماعی (. گونه فارسی پرسشنامه حمایت اجتماعی.1083)یورگ.

(21 ،)266-271. 
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