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Abstract
Aim: This study aimed to investigate the effect of perceived parental
relationships, teacher‐student relationship and personal best goals on
academic buoyancy. Method: Therefore, 600 secondary high school girl
students completed personal best goals questionnaire of Martin (2006),
academic buoyancy questionnaire of Dehganizadeh and Hoseinchari (2012),
perceived parental relationship questionnaire of Gronik et al. (1997) and
Teacher as Social Context Questionnaire (TASCQ) of Belmont, et al. (1992).
Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) was used for analyzing
data. Results: In between group level perceived parental relationship and
teacher‐student relationship positively predict students` personal best goals,
which in turn the best personal goals positively related to students' academic
buoyancy. Also, there was a significant indirect inter-cluster effect of
perceived parental relationship and perceived teacher‐student relationship.
The direct inter-classroom perception of parental relationships on academic
buoyancy was significant, but this effect was insignificant for perceived
teacher-student relationship, suggesting that students' personal best goals
completely meditate relationship between inter-classroom perceptions of
teacher-student relationships and academic buoyancy. 27.19% of variance in
academic buoyancy at student level was explained by individual level
variable and 78.67% of variance in academic buoyancy at class level was
explained by contextual variable. Conclusion: Guiding students towards
personal best goals orientation by teachers and creating a supportive
atmosphere in the family by parents can improve students' academic
buoyancy.
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مقاله پژوهشی

اثر ادراک از روابط والدینی ،رابطۀ معلم -دانشآموز و بهترین اهداف
شخصی بر سرزندگی تحصیلی
*2
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف آزمون اثر ادراک از روابط والدینی ،ادراک از رابطة معلم-دانشآموز و بهترین
اهداف شخصی بر سرزندگی تحصیلی صورت گرفت .روش ۰۶۶ :دانشآموز دورة متوسطه پرسشنامههای
بهترین اهداف شخصی مارتین ( ،)2۶۶۰سرزندگی تحصیلی دهقانیزاده و حسینچاری ( ،)۱۹۳۱ادراک
از روابط والدینی گرونیک و همکاران ( )۱۳۳1و پرسشنامة معلم به عنوان بافت اجتماعی بیلمونت و
همکاران ( )۱۳۳2را پاسخ دادند .جهت تحلیل دادهها از مدلیابی معادالت ساختاری چندسطحی

پذیرش مقاله۱0۶۶/۶۹/22 :

) (MSEMاستفاده شد .یافتهها :در سطح بینگروهی ادراک از روابط والدینی و ادراک از رابطة معلم-
دانشآموز به طور مثبت قادر به پیشبینی بهترین اهداف شخصی دانشآموزان بودند که به نوبة خود
بهترین اهداف شخصی به طور مثبت به سرزندگی تحصیلی مرتبط بود .همچنین اثر غیرمستقیم
بینخوشهای ادراک از روابط والدینی و ادراک از رابطة معلم -دانشآموز معنادار بدست آمد .اثر مستقیم
بین کالسی ادرا ک از روابط والدین بر سرزندگی تحصیلی معنادار ولی این اثر برای ادراک از رابطه معلم-
دانشآموز غیرمعنادار بدست آمد و حاکی از آن است که بهترین اهداف شخصی دانشآموزان به طور کامل
رابطة بین کالسی ادراک از رابطه معلم -دانشآموز با سرزندگی تحصیلی را میانجیگری میکند21/۱۳ .
درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی در سطح دانشآموز توسط متغیر سطح فردی و  17/۰1درصد از
واریانس آن در سطح کالس توسط متغیر بافتی تبیین شد .نتیجهگیری :هدایت دانشآموزان به سوی
جهت گیری هدفی بهترین اهداف شخصی توسط معلمان و ایجاد جو حمایتی در خانواده توسط والدین
میتواند سرزندگی تحصیلی دانشآموزان را ارتقا بخشد.

کلید واژهها :ادراک از روابط والدینی ،ادراک از رابطه معلم -دانشآموز ،بهترین اهداف شخصی ،سرزندگی
تحصیلی
استناد به این مقاله :حجازی ،الهه ،.و عباسی ،فهیمه .)۱0۶۶( .اثر ادراک از روابط والدینی ،رابطه معلم -دانشآموز و بهترین اهداف
شخصی بر سرزندگی تحصیلی .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 2( ۱2 ،پیاپی .۱1۳-2۶2 :)27
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مقدمه
چالشها ،موانع و شکستهای تحصیلی بخشی از واقعیتهای زندگی روزمرة دانشآموزان را در
مدرسه تشکیل میدهد .باور دانشآموزان به اینکه آنها میتوانند بهطور سازگارانه با فشارها،
چالشها و موانع تحصیلی مواجه شوند ،توسط مارتین و مارش ( )2۶۶7با عنوان سرزندگی
تحصیلی ۱مفهومسازی شده است .پوتواین ،کونورس ،سیمز و داگالس -اسبورن ()2۶۱2
سرزندگی تحصیلی را پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانع معمول و روزمره
که در جایگاههای آموزشی تجربه میشود ،تعریف کردهاند .سرزندگی تحصیلی ،به عنوان یکی از
سازههای کلیدی روانشناسی مثبت ،2از جمله شاخصهای مهم در یادگیری موفق و ثمربخش
است (فریلیچ و شیچتمن )2۶۱۶ ،که توان پیشبینی پیشرفت تحصیلی (مارتین2۶۱0 ،؛ پاتوین
و دالی2۶۱۹ ،؛ فوالدی ،کجباف و قمرانی ،)۱۹۳1 ،خودکارآمدی تحصیلی (ساریکام2۶۱2 ،؛
فوالدی و همکاران۱۹۳1 ،؛ مرادی ،دهقانیزاده و سلیمانیخشاب۱۹۳0 ،؛ دهقانیزاده و
حسینچاری ،)۱۹۳۱ ،اشتیاق تح صیلی ،دلبستگی به مدرسه ،عزت نفس باال (مارتین و مارش،
 )2۶۶۰و همچنین غیبت تحصیلی (مارتین و مارش ،)2۶۶7 ،فرسودگی مدرسه (ساریکام)2۶۱2 ،
و اضطراب امتحان (پوتوین ،کونورس ،سیمس و دوگالس-اسبورن )2۶۱2 ،پایین را دارد .با توجه
به اهمیت این سازة روانشناختی ،شناسایی پیشایندهای آن مورد توجه بوده و پژوهشهای مختلفی
(ویمن2۶۶2 ،؛ فین و راک۱۳۳1 ،؛ مکمیالن و رید۱۳۳0 ،؛ الوا۱۳۳۱ ،؛ گونزالز و پادیال۱۳۳1 ،؛
مستن و کاتسورث )۱۳۳7 ،به بررسی نقش عوامل فردی و بافتی در این زمینه پرداختهاند.
از جمله عوامل فردی که بررسی نقش آن در پیشبینی سرزندگی تحصیلی مهم بنظر میرسد،
بهترین اهداف شخصی ۹است .بهترین اهداف شخصی یکی از سازههایی است که اخیراً در حوزة
اهداف ارائه شده است و به عنوان اهداف خاص ،چالشانگیز و اهداف رقابتی که معطوف به خود
شخص است ،شامل سطحی از عملکرد ،راهبردها یا تالشها است که فراتر از عملکرد خود فرد
در گذشته میباشد (مارتین .)2۶۶۰ ،به عبارت دیگر بهترین اهداف شخصی تالش فرد برای
داشتن عملکردی بهتر از قبل و بهتر بودن با توجه به مالک خود-مرجعی 0تعریف میشود .بهترین
اهداف شخصی دانشآموزان را تشویق میکند تا بر پیشرفت شخصی و بر پیشی گرفتن از
تالشهای پیشین خود تمرکز کنند تا پیشی گرفتن از تالشهای دیگران و یا حتی دستیابی به
مالکهای از پیش تعیین شده (مارتین و الیوت .)2۶۱۰ ،مارتین و لیم ( )2۶۱۶نشان دادند
پشتکار پیشبین معنادار سرزندگی تحصیلی و سایر سازههای انگیزشی مهم (نظیر خودکارآمدی
personal best goals
self-referenced
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و برنامه ریزی) است .از دیدگاه بهترین اهداف شخصی پشتکار باال پیامد زمانی است که
دانشآموزان جهتگیری بهترین اهداف شخصی دارند .با در نظر گرفتن رابطة بین بهترین اهداف
شخصی و پشتکار و پشتکار و سرزندگی تحصیلی ،در نظر گرفتن رابطة بین بهترین اهداف شخصی
و سرزندگی تحصیلی منطقی خواهد بود .شواهد تجربی نیز از وجود چنین رابطهای حمایت
میکند .لیم ،گینس ،مارتین ،استون و هریت ( )2۶۱2طی پژوهشی نشان دادند بهترین اهداف
شخصی ،یادگیری عمیق در دانشآموزان ،اشتیاق تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی ،رابطة مثبت معلم
و نگرش مثبت به مشارکت همساالن را به طور معناداری پیشبینی میکند .نتایج پژوهش یو و
مارتین ( )2۶۱0نیز نشان میدهد اهداف تبحری و بهترین اهداف شخصی بخش قابل توجهی از
واریانس انگیزش ،درگیری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی را در دانشآموزان تبیین میکند .با
توجه به اینکه تحقیقات نشان د اده است که بهترین اهداف شخصی نسبت به اهداف تبحری و
عملکردی قادر به تبیین واریانس باالتری برای پیشبینی نتایج و پیامدهای تحصیلی است
(مارتین2۶۱2 ،؛ یو و مارتین )2۶۱0 ،و پژوهشی در داخل کشور نقش بهترین اهداف شخصی را
در پیشبینی سرزندگی تحصیلی مورد توجه قرار نداده است ،مطالعة این مورد حائز اهمیت بنظر
میرسد.
از طرفی پژوهشگران معتقدند روابط بینفردی با اهدافی که دانشآموزان دنبال میکنند،
ارتباط معناداری دارد (مائهر ،زاشو2۶۶۳ ،؛ مارتین و داوسون .)2۶۶۳ ،ریان و دسی ( )2۶۶۶در
نظریة خودتعیینگری انسان را موجودی فعال ،دارای نیازهای روانشناختی ویژه ،انگیزهای درونی
برای رفع نیازهای خود و گرایشی ذاتی برای تسلط بر محیط پیرامون خود میدانند که بهزیستی
او در گرو ارضای سه نیاز ذاتی ،بنیادی و جهان شمول خودمختاری (انتخاب آزادانه اعمال)؛
شایستگی (تسلط بر اعمال) و احساس ارتباط (برقراری رابطه با افراد مهم زندگی و برخورداری
از حمایت آنان) است .بافت و محیطی که با حمایت خود به ارضای این نیازهای روانشناختی
کمک کند ،زمینة دستیابی به سطوح باالی بهزیستی روانشناختی و عملکرد بهینة انسان را در
افراد فراهم مینماید (گرولنیک ،دسی و ریان .)۱۳۳1 ،نظریة خودتعیینگری بیان میکند که
روابط مثبت با افراد مهم به احتمال زیاد موجب درونی شدن ارزشها و باورهای آنان میشود
(دسی و ریان2۶۱2 ،؛ ونستینکیسته ،نیمیک و سننز .)2۶۱۶ ،وقتی افراد مهم پیشرفت تحصیلی
را ارج مینهند (نظیر معلمان و والدین) ،ارزش پیشرفت تحصیلی به احتمال زیاد در دانشآموزان
درونیسازی میشود که این فرآیند درونیسازی به تعیین و تحقق یافتن بهترین اهداف شخصی
کمک میکند .در این راستا کلی ،مارتین ،پاپورث و گینس ( )2۶۱2با انجام پژوهشی در بین
 ۹2۹2دانشآموز رده سنی  ۱۱-۱۳سال نشان دادند روابط مثبت با معلمان و والدین (به عنوان
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یک نیاز روانشناختی بنیادین) با بهترین اهداف شخصی و درگیری تحصیلی ارتباط دارد .نتایج
پژوهش بوندیک و تیری ( )2۶۱0نیز در زمینة نقش حمایت معلم در هدفگزینی و تحول مثبت
نوجوانان حاکی از آن است که ادراک دانشآموزان از حمایت معلم قادر به پیشبینی هدفمندی
و تحول مثبت آنان است .به عبارتی میتوان گفت بافتهای حمایتگر با افزایش اعتماد به نفس
دانشآموزان ،آنها را در جهت بهبود اهداف خود نسبت به گذشته تشویق میکنند و باعث
میشود تا تالش خود را در جهت یادگیری و پیروی از اهداف خود بیشتر کنند (ونتزل.)۱۳۳۳ ،
همچنین یافتههای پژوهشی حاکی از آن است که بافتهای حمایتگر ظرفیت دانشآموزان
را برای مقابله موثر با موانع تحصیلی ،چالشها و شکستهای تحصیلی ارتقاء میبخشد.
دهقانیزاده و حسینچاری ( )۱۹۳۱طی پژوهشی نشان دادند دانشآموزانی که در خانواده روابط
گرم و صمیمی و آزادی در بیان احساسات دارند ،اعتماد به نفس خوبی دارند و از مواجهه با
مسائل چالشبرانگیز واهمه ندارند .این دانشآموزان از توانایی انطباق ،سازگاری ،حل مساله و
تصمیمگیری مناسبتری در حوزه تحصیلی یا به عبارتی از سرزندگی تحصیلی باالتری
برخوردارند .پژوهشگران همچنین بر مجموعهای از ویژگیهای مدرسه که به عنوان مکانیسمها و
فرآیندهای محافظت کننده در برابر چالشها و موانع تحصیلی در مدرسه بنظر میرسند ،تاکید
کردهاند .از جمله پژوهشگران بر حضور معلمان مراقب و حمایتگر تاکید کردهاند (برنارد۱۳۳۱ ،؛
میلستین و هندرسون۱۳۳۰ ،؛ ورنر و اسمیت .)۱۳7۳ ،مارتین و مارش ( )2۶۶7و شیخاالسالمی
و طاهری ( )۱۹۳۰نیز وجود روابط مثبت معلم -دانشآموز در مدرسه را پیشبینی کنندة بخش
قابل توجهی از واریانس سرزندگی تحصیلی عنوان کردهاند.
در مجموع با توجه به آنچه بیان شد میتوان گفت ماهیت عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی
بافتی و فردی است .ونتزل و همکاران ( )2۶۱1معتقدند که جهتگیریهای هدفی ،انگیزش و
ارزشهای تحصیلی دانش آموزان باید در سطح کالس و متغیرهای مهم ان از جمله روابط با معلم
مورد توجه قرار گیرد .به عبارت دیگر دانشآموز (متغیر فردی) تحت تأثیر متغیرهای سطح کالس
قرار دارد .همچنین با توجه به یافتههای پژوهشی می توان گفت که سرزندگی متغیری فردی
است که تحت تأثیر متغیرهای سطح بافتی از جمله ادراک از روابط با معلم از یکسو و ادراک از
روابط والدینی از سوی دیگر قرار دارد .بدین معنا که برخی متغیرها دانشآموزان را توصیف
میکنند و خود این دانشآموزان نیز در درون واحدهای بزرگتر (خانواده و کالس) گروهبندی
شدهاند .لذا بررسی سطوح مختلف و تأثیر هر یک از سطوح بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان
مفید بنظر میرسد .همچنین پژوهش حاضر در نظر دارد نقش واسطهای بهترین اهداف شخصی
را در رابطه بین عوامل بافتی (ادراک از روابط والدینی و ادراک از روابط معلم -دانشآموز) و
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سرزندگی تحصیلی مدنظر قرار دهد .یو و مارتین ( )2۶۱0نشان دادند که بهترین اهداف شخصی
قادر به تبیین واریانس سرزندگی تحصیلی است و از طرفی کلی ،مارتین ،پاپورث و گینس
( )2۶۱2به تأثیر عوامل بافتی بر بهترین اهداف شخصی تأکید کردند .بنابراین بنظر می رسد که
بهترین اهداف شخصی بتواند نقش واسطهای را میان متغیرهای بافتی و سرزندگی تحصیلی
داشته باشد.
بررسی اثر واسطهای یا میانجی در دادههای سلسله مراتبی نیز موضوعی است که کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است بر همین اساس الگوی شماره  ۱ارائه شده است .با توجه به الگوی مفهومی
پیش بینی می شود که متغیرهای سطح بافتی با واسطه متغیر سطح فردی قادر به تبیین
سرزندگی تحصیلی باشند؟
سؤاالتی که در این رابطه مطرح می شود عبارت است از :تا چه میزان متغیرهای بافتی و فردی
قادر به پیشبینی متغیر سرزندگی تحصیلی هستند؟ سهم هریک چه میزان است؟
ادراک از روابط معلم -دانشآموز

ادراک از روابط والدینی

سطح بافتی
سطح فردی
سرزندگی تحصیلی

بهترین اهداف شخصی

شکل .1مدلهای چندسطحی پژوهش

روش
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل
چندسطحی (دوسطحی) است .جامع ة آماری پژوهش را کلیة دانشآموزان دختر دورة دوم
متوسطه (سالهای دوم و سوم دبیرستان) در رشتههای تحصیلی علوم انسانی ،علوم تجربی و
علوم ریاضی ناحیه  ۹شهر تبریز در سال تحصیلی  ۳1-۳7تشکیل میدادند .روش نمونهگیری،
خوشه ای بود بدین صورت که از بین مدارس آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز ،چهار مدرسه
به صورت تصادفی انتخاب شدند .سپس از هر مدرسه پنج کالس از رشتههای تحصیلی علوم
انسانی ،علوم تجربی و علوم ریاضی انتخاب و پرسشنامههای پژوهش در بین دانشآموزان این 2۶
مدرسه توزیع شدند .در مجموع  ۰۶۶پرسشنامه وارد تحلیل شد .انتخاب تعداد کالسها و تعداد
دانشآموزان با توجه به حجم نمونه الزم برای تحلیل دادههایی که در بیش از یک سطح در اینجا
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(دو سطح کالس و دانشآموز) سازماندهی شدهاند ،صورت گرفت .وجود حداقل  2۶گروه برای
سطح دو و  ۹۶مورد برای هر گروه در موقعیتهای آموزشی در این نوع تحلیل توصیه شده است
(اشنایدر و بوسکر2۶۱2 ،؛ مس و هوکس .)2۶۶2 ،مالک ورودی شامل تحصیل در دورة دوم
متوسطة رشتههای علوم نظری و مالک خروجی عدم پاسخگویی به کل سؤاالت پرسشنامهها بود.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامۀ بهترین اهداف شخصی :1در پژوهش حاضر به منظور اندازهگیری بهترین اهداف
شخصی دانشآموزان از مقیاس تهیه شده توسط مارتین ( )2۶۶۰که در یک طیف لیکرت پنج
درجهای از کامال مخالفم ( )۱تا کامال موافقم ( )2تهیه شده است ،استفاده شد .این پرسشنامه
دارای  0مؤلفه اهداف خاص (من اهداف مشخصی را تعیین کردهام تا در مدرسه به آنها دست
یابم) ،اهداف چالش برانگیز (من برای خودم اهداف چالشی در تکالیف مدرسه تعیین میکنم)،
اهداف خودارزیابی رقابتی (بیشتر از آن که با آن که با سایر دانشآموزان در رقابت باشم ،با خودم
رقابت میکنم) و اهداف خودبهبودی (زمانی که تکالیف مدرسهام را انجام میدهم تالش میکنم
بهتر از قبل عمل کنم) است که هر مؤلفه  0گویه دارد .جهت بررسی برازش ساختار چهار عاملی
مفروض پرسشنامه با دادهها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .نتایج شاخصهای برازندگی
 GFI= ۶/۳2 ، RMSEA= ۶/۶1 ،χ2/df= 2/۹7و  NFI= ۶/۳2را به دست داد که در دامنة قابل
قبولی قرار دارند و وجود چهار عامل فوق تأیید شد .سازندگان این پرسشنامه ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه را  ۶/۳۶گزارش کردهاند .ضریب آلفای پرسشنامه در
پژوهش حاضر برای کل پرسشنامه و خرده مقیاسهای اهداف خاص ،اهداف چالش برانگیز ،اهداف
خودارزیابی رقابتی و اهداف خودبهبودی به ترتیب  ۶/1۳ ،۶/17 ،۶/1۶ ،۶/10 ،۶/77بدست آمد.
 .2پرسشنامۀ سرزندگی تحصیلی :2دهقانیزاده و حسینچاری ( )۱۹۳۱پرسشنامة سرزندگی
تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )2۶۶۰که دارای  0گویه
است ،توسعه دادند .این ابزار دارای  ۳گویه است و درجة موافقت یا مخالفت پاسخدهنده را در
یک طیف لیکرت پنچدرجهای از ( ۱کامالً مخالف) تا ( 2کامالً موافق) میسنجد .حاصل جمع
نمرات هر فرد در مجموع  ۳گویه ،یک نمره کلی برای او به دست میدهد که نشاندهندة میزان
سرزندگی تحصیلی او است .به این ترتیب نمرة محتمل برای هر فرد ،بین  ۳تا  02خواهد بود.
دهقانیزاده و حسینچاری ( )۱۹۳۱برای احراز روایی این پرسشنامه از تحلیل مؤلفة اصلی استفاده
academic buoyancy questionnaire

2.

personal best goals questionnaire
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و روایی ابزار را تأیید کردهاند .هم چنین اعتبار این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ و
بازآزمایی به ترتیب ضرایب  ۶/7۶و  ۶/1۹را بدست داده است .در پژوهش حاضر تحلیل عاملی
تأییدی این مقیاس شاخصهای برازش  GFI= ۶/۳2 ، RMSEA= ۶/۶۹ ، χ2/df= 2/2۹و ۶/۳2
= NFIرا به دست داد که در دامنة قابل قبولی قرار دارند و روایی ابزار تأیید شد .همچنین ضریب
آلفای کرونباخ  ۶/7۹برای این پرسشنامه بدست آمد که حاکی از پایا بودن ابزار دارد.
 .3پرسشنامۀ ادراک از روابط والدینی :1در پژوهش حاضر به منظور اندازهگیری ادراک از
روابط والدینی از پرسشنامة ادراک والدین که توسط گرونیک و همکاران ( )۱۳۳1تهیه شده است،
استفاده شد .این مقیاس  02سؤال دارد که  2۱سؤال آن مربوط به مادر و  2۱سؤال مربوط به
پدر است .سؤالها در دو نیمه برای پدر و مادر تکرار شدهاند .آزمودنیها براساس یک لیکرت 1
درجهای ،میزان موافقت و مخالفت خود را با هر سؤال گزارش میکنند .این مقیاس شش خرده
را می سنجد که شامل درگیری مادر ،درگیری پدر ،حمایت مادر از خودمختاری ،حمایت پدر از
خودمختاری ،گرمی مادر و گرمی پدر است .قابلیت اعتماد این مقیاس در منبع اصلی با محاسبه
آلفای کرونباخ  ۶/1۳-۶/7۰گزارش شده است .در پژوهش حاضر تحلیل عاملی تأییدی این مقیاس
شاخصهای برازندگی  GFI= ۶/۳2 ، RMSEA= ۶/۶1 ، χ2/df= 2/1۱و  AGFI = ۶/۳0را به
دست داد که در دامنة قابل قبولی قرار دارند و وجود سه عامل فوق تأیید شد .باباخانی ،حجازی
و پاشاشریفی ( )۱۹۳۰در هنجاریابی این پرسشنامه در بین  7۶7دانشآموزان دبیرستانی درگیری
مادر  ،۶/1۰خودمختاری مادر  ،۶/7۶گرمی مادر  ،۶/72درگیری پدر  ،۶/11خودمختاری پدر
 ،۶/17گرمی پدر  ۶/7۱و کل  ۶/۳0گزارش نمودهاند .ضریب آلفای در پژوهش حاضر ۶/7۳بدست
آمد.
 .0ادراک از روابط معلم -دانشآموز :2برای اندازهگیری ابعاد ادراک از روابط معلم -دانشآموز
از پرسشنامة معلم به عنوان بافت اجتماعی که توسط بیلمونت ،اسکینر ،ولبورن و کانل ()۱۳۳2
تهیه شده است ،استفاده شد .این ابزار سه بعد خودمختاری ادراک شده ،ساختار ادراک شده و
درگیری ادراک شده را به صورت مجزا میسنجد .هر خرده مقیاس دارای  7گویه میباشد.
سازندگان آزمون ،آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بعد ساختار را  ،۶/1۰برای بعد درگیری ۶/7۶
و برای بعد حمایت خودمختار  ۶/1۳گزارش کردهاند .ضریب آلفای خودمختاری ادراک شده،
ساختار ادراک شده و درگیری ادراک شده در پژوهش حاضر به ترتیب  ۶/11 ، ۶/11و ۶/۰۶
بدست آمد .همچنین تحلیل عاملی تأییدی این پرسشنامه شاخصهای = ۶/۶1 ، χ2/df= 2/۹7
1

2

. perceived parent relationship
questionnaire

. perceived teacher-student
relationship questionnaire
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 GFI= ۶/۳2 ،RMSEAو  NFI= ۶/۳۶را به دست داد که در دامنة قابل قبولی قرار دارند .ضریب
پایایی  ۶/1۰نیز برای این ابزار در پژوهش حاضر بدست آمد.
یافتهها

در پژوهش حاضر از مدلیابی معادالت ساختاری چندسطحی ) ۱(MSEMجهت تحلیل دادهها
و بررسی اثرات میانجی چندسطحی در دادههای سلسله مراتبی موجود استفاده شد .مدلهای
میانجی چندسطحی 2تأثیر غیرمستقیم یک متغیر مستقل را روی یک متغیر پیامد به واسطة یک
متغیر مداخلهگر در دادههای گروهبندی شده بررسی میکنند .این مدلها بسته به سطح
اندازهگیری متغیر پیشایند ( ،)Xمتغیر میانجی ( )Mو متغیر پیامد ( )Yنامگذاری میشوند .اگر
هر سه متغیر در سطح یک اندازهگیری شوند ،مدل با عنوان  ۱-۱-۱و اگر پیشایند در سطح دو
و متغیرهای میانجی و پیامد در سطح یک اندازهگیری شوند مدل با عنوان  2-۱-۱و اگر هر دو
متغیر پیشایند و میانجی در سطح دو و متغیر پیامد در سطح یک اندازهگیری شود مدل با عنوان
 2-2-۱نامگذاری میشود .هر چند مدلهای میانجی دیگری نیز ممکن است ،این سه مدل
مدلهای متداول به کار رفته در پژوهشها هستند (ژنگ ،زیفور و پریچر .)2۶۶۳ ،نمایش این سه
مدل به صورت زیر است:
مدل 2-1-1

Xj
سطح دو
سطح یک

Mij

Yij

مدل 2-2-1

Xj

Mij

سطح دو
سطح یک
Yij

مدل 1-1-1
سطح دو

Yij

Xj

Mij

سطح یک

شکل .2مدلهای چندسطحی واسطهای
multilevel mediation models

1.

2.

Multilevel Structural Equation
)Modeling (MSEM
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با توجه به اینکه در پژوهش حاضر متغیرهای پیشایند (ادراک از روابط والدینی و ادراک از
روابط معلم -دانشآموز) در سطح دو اندازهگیری شده و متغیر میانجی (بهترین اهداف شخصی)
و متغیر پیامد (سرزندگی تحصیلی) متغیرهای اندازهگیری شدهی سطح اول هستند ،مدل پژوهش
حاضر یک مدل میانجی چندسطحی  2-۱-۱با دو متغیر پیشایند ،یک میانجی و یک پیامد خواهد
بود.
در موقعیتهایی با دادههای سلسله مراتبی شیوههای معمول موجود مبتنی بر روش رگرسیون
خطی چندگانه برای بررسی اثرات میانجی (از جمله روش بارون و کنی )۱۳7۰ ،عمدتا به دلیل
اینکه فرض استقالل خطاها در دادههای گروهبندی شده نقض میشود ،نامناسب هستند (پریچر،
ژانگ و زیفور .)2۶۱۱ ،به همین دلیل روشهای متعددی جهت بررسی اثرات میانجی در دادههای
گروهبندی شده پیشنهاد شده است (از جمله پریچر ،کوران و بوئر2۶۶۰ ،؛ آگوینیس ،گاتفردسون
و کالپپر2۶۱۹ ،؛ هافمن و گاوین )۱۳۳7 ،که از این میان روش مدلیابی معادالت ساختاری
چندسطحی ( )MSEMبه دلیل فائق آمدن بر محدودیتهای روشهای دیگر برای بررسی اثرات
واسطهای در دادههای گروهبندی شده توصیه شده است (پریچر و همکاران .)2۶۱۶ ،مدلیابی
معادالت ساختاری چندسطحی چهارچوبی بسیار انعطافپذیر فراهم میآورد به طوری که روابط
بسیار پیچیده از جمله اثرات غیرمستقیم بین متغیرهای پنهان و آشکار در تحلیلهای میانجی
در دادههای گروهبندی شده میتواند مدلسازی شود .همچنین این روش میتواند اثرات
متغیرهای سطح فردی روی متغیرهای سطح گروهی ،نظیر طرحهای  ۱-2-2یا  ،۱-۱-2را مورد
بررسی قرار دهد (هوکس2۶۱۹ ،؛ الچویز ،استربا و پریچر.)2۶۱2 ،
در پژوهش حاضر جهت تحلیل مدل میانجی چندسطحی موجود از نرمافزار Mplus 7.4
استفاده شد .پیش از بررسی مدل شاخصهای توصیفی و همبستگیهای دو متغیره محاسبه
گردید .شاخصهای توصیفی و همبستگیهای دو متغیره متغیرهای پژوهش در جدول  ۱آورده
شده است.
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جدول .1شاخصهای توصیفی و همبستگیهای دو متغیره متغیرهای پژوهش
2

۱

۹

0

سطح فردی
 .۱سرزندگی تحصیلی

۱

 .2بهترین اهداف شخصی

**۶/۹2

۱

 .۹ادراک از روابط والدینی

**۶/01

**۶/0۳

۱

 .0ادراک از روابط معلم -دانشآموز

**۶/۹۰

**۶/۹۶

**۶/0۰

۱

میانگین

۹۶/21

۰۶/2۱

۰0/0۱

1۹/7۳

انحراف استاندارد

7/۳2

۱2/72

۰/۶۳

۱2/۰7

کجی

-۶/22

-۶/22

-۶/2۹

۶/1۱

کشیدگی

-۶/71

-۶/2۰

-۶/1۰

-۱/۹0

سطح بافتی

**p>۶/۶۱

مندرجات جدول  ۱نشان میدهد همة همبستگیهای دو متغیره در سطح  p>۶/۶۱معنادار
بوده و مقدار کجی و کشیدگی همة متغیرها در بازه قابل قبولی (بین  -2تا  )+2بدست آمدهاند و
این حاکی از نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش دارد.
نخستین گام در اجرای تحلیل چند سطحی بررسی وجود اثرات خوشهبندی یا گروهبندی
معنادار است (توفیقی و تومس .)2۶۱0 ،این امر با محاسبة ضریب همبستگی درون طبقهای
( ۱)ICCامکان پذیر است .تحلیل چندسطحی زمانی توصیه شده است که ضریب همبستگی درون
طبقهای متغیرهای درونگروهی ،که برابر نسبت واریانس بینگروهی به کل واریانس است ،مقدار
قابل توجهی باشد .مقدار این ضریب در بازه صفر تا یک قرار دارد .در صورتی که همبستگی درون
طبقهای ( )ρناچیز باشد (کمتر از  )۶/۶2بین گروهها از نظر متغیر وابسته تفاوت معنادار وجود
ندارد و استفاده از تحلیل چندسطحی غیرممکن خواهد بود (هوکس2۶۱۹ ،؛ گارسون2۶۱۹ ،؛
تاباکنیک و فیدل .)۱۹۳2 ،لی ( )2۶۶۶نیز تحلیل چندسطحی را زمانی که مقدار این ضریب
بزرگتر از ده درصد باشد ،توصیه میکند .مقدار این ضریب در پژوهش حاضر برای سرزندگی
تحصیلی  ۶/2۳۳و برای متغیر بهترین اهداف شخصی  ۶/0۹۰بدست آمد:
) ρ = 𝜏00 /(𝜏00 + 𝜎 2
= 2۹/۳11/)2۹/۳11+2۰/۱۶۹(=۶/2۳۳ضریب همبستگی درون طبقهای سرزندگی تحصیلی
1. intraclass correlation coefficient
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 = 1۱/07۹/)1۱/07۹+۳2/۰2۹(=۶/0۹۰ضریب همبستگی درون طبقهای بهترین اهداف
شخصی.
این نتایج حاکی از آن است که  2۳/۳درصد از تغییرات سرزندگی تحصیلی و  0۹/۰درصد از
تغییرات بهترین اهداف شخصی دانش آموزان در بین گروهها قرار دارد و این مقادیر استفاده از
تحلیل چندسطحی را ممکن میسازد.
گام بعدی در تحلیل مدلهای واسطهای چندسطحی که متغیر میانجی در سطح اول اندازهگیری
شده است ،مشخص کردن نوع مرکزیسازی ۱متغیر میانجی است .انتخاب نوع مرکزیسازی متغیر
میانجی بستگی دارد به سؤاالت پژوهشی و اینکه آیا متغیر میانجی بیانگر یک اندازه سطح کالسی
(سطح )2است یا سطح دانشآموز (پیتوچ و استپلتون .)2۶۱2 ،در پژوهش حاضر از مرکزیسازی
درون خوشهای ( 2)CWCبرای متغیر میانجی (بهترین اهداف شخصی) استفاده شد .همچنین
در یک مدل  2-۱-۱پژوهشگر نیاز دارد در خصوص اینکه رابطة قسمت درون کالسی مدل (در
مدل پژوهش حاضر رابطة بین بهترین اهداف شخصی و سرزندگی تحصیلی) ثابت در نظر گرفته
خواهد شد یا میتواند به طور تصادفی تغییر کند ،تصمیم بگیرد (توفیقی و تومس .)2۶۱0 ،در
مدل حاضر به دلیل اینکه تمرکز بر اثرات بین کالسی است ،این شیب ثابت در نظر گرفته شد.
شیب ثابت بدین معنا است که فرض میشود ضرایب رگرسیون درون کالسی در بین کالسها ثابت
است .جهت برآورد مدل از روش برآورد بیشنة درست نمایی مقاوم ۹استفاده شد .شاخصهای
برازش مدل که در جدول  2آمده است حاکی از برازش خوب مدل دارد.
جدول .2شاخصهای برازش مدل پژوهش
شاخصهای
برازش

خی دو

RMSEA
(ریشه دوم
میانگین خطای
تقریب)

CFI
(شاخص
برازش
تطبیقی)

TLI
(شاخص توکر-
لویس)0

SRMR
(ریشه دوم میانگین
باقیمانده استاندارد
شده)

مقدار

2/۶72
df=۱
P=۶/۱0۳

۶/۶02

۶/۳7۰

۶/۳۶0

بین گروهی ()۶/۶۱۱
درون گروهی ()۶/۶21

4

1

. tucker-lewis Index

. centering
centering within cluster
robust maximum likelihood.3

2.

1.4.4
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جدول .3برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم بینگروهی ادراک از روابط والدین و ادراک از روابط
معلم -دانشآموز بر سرزندگی تحصیلی با میانجیگری بهترین اهداف شخصی
ضریب
()B

رابطهها

خطای
استاندارد
()SE

سطح معنیداری
() p

اثرات مستقیم
بهترین اهداف شخصی بر سرزندگی تحصیلی

۶/۱۱0

۶/۶21

۶/۶۶۱

ادراک از روابط والدین بر سرزندگی تحصیلی

۶/217

۶/۱۶2

۶/۶۶۱

ادراک از روابط معلم -دانشآموز بر سرزندگی تحصیلی

۶/۶۹۰

۶/۶۰۶

۶/20۰

ادراک از روابط والدینی بر بهترین اهداف شخصی

۶/27۱

۶/۱۳۳

۶/۶۶0

ادراک از روابط معلم -دانشآموز بر بهترین اهداف شخصی

۶/۹۰۹

۶/۶۰۳

۶/۶۶۱

اثرات غیرمستقیم
اثر غیرمستقیم ادراک از روابط والدینی بر سرزندگی تحصیلی

۶/۶۰۰

۶/۶22

۶/۶۶۳

اثر غیرمستقیم ادراک از روابط معلم -دانشآموز بر سرزندگی تحصیلی

۶/۶0۱

۶/۶۱۱

۶/۶۶۱

نتایج برآورد که در جدول  ۹آمده است حاکی از آن است که در سطح بینگروهی ادراک از
روابط والدینی ( (B=۶/27۱, p>۶/۶2و ادراک از روابط معلم -دانشآموز (, >۶/۶۶۱
 (B=۶/۹۰۹pبه طور مثبت قادر به پیشبینی بهترین اهداف شخصی دانشآموزان است که به
نوبهی خود بهترین اهداف شخصی دانشآموزان به طور مثبت به سرزندگی تحصیلی دانشآموزان
مرتبط است ( .(B= ۶/۱۱0, p>۶/۶۶۱همچنین اثر غیرمستقیم بینخوشهای ادراک از روابط
والدینی ( (B=۶/۶۰۰, p>۶/۶2و ادراک از روابط معلم -دانشآموز ((B=۶/۶0۱, p>۶/۶۶۱
معنادار است .اثر مستقیم بین کالسی ادراک از روابط والدین بر سرزندگی تحصیلی معنادار بوده
( (B=۶/217, p>۶/۶۶۱ولی این اثر برای ادراک از روابط معلم -دانشآموز غیرمعنادار بدست
آمده ( (B=۶/۶۹۰, p<۶/۶2و حاکی از آن است که بهترین اهداف شخصی دانشآموزان به طور
کامل رابطة بین کالسی ادراک از روابط معلم -دانشآموز با سرزندگی تحصیلی را میانجیگری
میکند.
در پاسخ به این سؤال پژوهش که «تا چه میزان متغیرهای بافتی و فردی قادر به پیش بینی
متغیر سرزندگی تحصیلی هستند؟» یک مدل دو سطحی با برونداد سرزندگی تحصیلی با استفاده
از نرمافزار  HLM 7.03انجام گرفت که نتایج آن در جدول  0آمده است .در این مدل همة
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متغیرها به روش مرکزیسازی حول میانگین کل ۱وارد معادله شدند و جهت برآورد از روش
برآورد بیشینة درستنمایی کامل 2استفاده شد .برای محاسبهی واریانس تبیین شده در سطح
اول و دوم از فرمول فرمول اشنایدر و بوسکر ( ،۱۳۳۳صص  )۱۶2-۱۶۹در این زمینه استفاده
شد .نتایج نشان داد که  21/۱۳درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی در سطح دانشآموز توسط
متغیر سطح فردی (بهترین اهداف شخصی دانشآموزان) و  17/۰1درصد از واریانس سرزندگی
تحصیلی در سطح کالس توسط متغیر بافتی (ادراک از روابط والدین) تبیین میشود.
)𝑙𝑙𝑢𝑓( 𝜎 2 (𝑓𝑢𝑙𝑙) + 𝜏02
)𝑙𝑙𝑢𝑛( 𝜎 2 (𝑛𝑢𝑙𝑙) + 𝜏02
54.605 + 3.695
1−
= 0/2719
56.103 + 23.977
𝐵2 (𝑓𝑢𝑙𝑙)/
𝜎
)𝑙𝑙𝑢𝑓( + 𝜏02
R22 = 1 − 2
)𝑙𝑙𝑢𝑛( 𝜎 (𝑛𝑢𝑙𝑙)/𝐵 + 𝜏02
54.605/30 + 3.695
1−
= 0/7867
56.103/30 + 23.977
R21 = 1 −

2. full maximum likelihood

grand mean centered
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جدول  :0ضرایب مدل چند سطحی با برونداد سرزندگی تحصیلی
مدل صفر
(مدل فقط شامل
عرض از مبدا)

مدل ۱
( مدل عرض از
مبدا تصادفی)

مدل 2
( مدل میانگینها
به عنوان پیامد)

)B (SE

)B (SE

)B (SE

***

***

۹۶/۱۳۹
()۶/۳12

***

۹۶/۱10
()۶/222

***

***

اثرات ثابت
عرض از مبدا (میانگین)

۹۶/۱0۹
()۱/۱۹1

سطح1
۶/۱01
()۶/۶۹۶

بهترین اهداف شخصی

۶/۱۱۹
()۶/۶۹۶

سطح2
ادراک از روابط والدین

***

۶/217
()۶/۱۶0

ادراک از روابط معلم -دانشآموز

۶/۶۹۰
()۶/۶22

اثرات تصادفی
واریانس سطح)τ00( 2

2۹/۳11
()0/7۰۳

۱1/۶1۹
()0/۱۹۱

۹/۰۳2
()۱/۳22

واریانس سطح)σ2( ۱

2۰/۱۶۹
()1/0۳۶

20/۰۱2
()1/۹۳۶

20/۰۶2
()1/۹7۳

درجه آزادی

۱۳

۱۳

۱1

خی دو

21۶/1۹۳

2۶۹/2۰۶

۰۶/2۶1

سطح معناداری

۶/۶۶۱

۶/۶۶۱

۶/۶۶۱

برازش مدل
ضریب -2LL

0۱1۱/2۱2

0۱0۳/۰27

0۱20/۳0۳

تعداد پارامترهای برآورده شده

۹

0

۰

تغییرات در ضریب -2LL

2۱/720

20/1۶۳

درجه آزادی

۱

2

سطح معنیداری

>۶/۶۶۱

>۶/۶۶۱

۶/۳۶۹

۶/۰۰۳

ضریب پایایی برآورد

۶/۳21

***
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف آزمون اثر ادراک از روابط والدینی ،ادراک از رابطة معلم -دانشآموز و
بهترین اهداف شخصی بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان صورت گرفت .نتایج نشان داد در سطح
بینگروهی ادراک از روابط والدینی و ادراک از رابطة معلم -دانشآموز به طور مثبت قادر به
پیشبینی بهترین اهداف شخصی دانشآموزان است و بهترین اهداف شخصی به طور مثبت با
سرزندگی تحصیلی دانشآموزان مرتبط است و  21/۱۳درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی را
در سطح دانشآموز تبیین میکند .به نظر میرسد آنچنان که ونتزل ( )2۶۶۳و مارتین و داوسون
( )2۶۶۳نیز اذعان میدارد معلمان نقش کلیدی در انگیزش و یادگیری دانشآموزان دارند و این
امر نوع اهدافی که دانشآموزان دنبال میکنند را تحت تأثیر قرار میدهد (بنیتا ،روث و دسی،
 .)2۶۱0کلی ،مارتین ،پاپورث و گینس ( )2۶۱۰نیز طی پژوهشی نشان دادند روابط بینفردی
دانشآموزان بر بهترین اهداف شخصی و درگیری تحصیلی آنان تأثیر دارد .این پژوهشگران
دریافتند که روابط بینفردی که در بافت مدرسه تقویت شود (روابط با همساالن و معلمان) بیشتر
به بهترین اهداف شخصی دانشآموزان مرتبط است .تأثیر مثبت روابط بینفردی با بهترین اهداف
شخصی در چارچوب نظریه خودتعیینگری قابل تبیین است .بهترین اهداف شخصی با توجه به
توسعة فردی شخصی دانشآموزان و توسط خود دانشآموزان تعیین میشود .به عبارتی بهترین
اهداف شخصی خودمرجع و خودتعیینگر هستند .بافتهای حمایتی و روابط مثبت بینفردی
والدین و معلمان ،زمینه را برای فعالیتهای خودمرجع دانشآموزان فراهم مینمایند و زمانی که
دانشآموزان احساس خودمختاری میکنند ،انگیزش درونزاد ،بهزیستی در مدرسه (سرزندگی
تحصیلی) و پیامدهای مثبت دیگر را تجربه خواهند کرد (دسی و ریان .)2۶۱2 ،پژوهشهای
متعدد دیگر نیز نقش مثبت روابط بینفردی را در پیامدهای مثبت تحصیلی (منسا و کومسن،
2۶2۶؛ اویکونور و مککارتنی2۶۶1 ،؛ ونگ و برینکورث و اکلز2۶۱۹ ،؛ اپناکر ،ماالنا و دنبروک،
2۶۱2؛ فورر و اسکینر2۶۶۹ ،؛ گلبچ ،برینکورث و هریس2۶۱2 ،؛ اسکینر ،فورر ،مارچارد و
کیندرمن )2۶۶7 ،و اتخاذ اهداف قابل حصول و دسترس (مارتین و همکاران )2۶۶۳ ،نشان
دادهاند .در مجموع میتوان گفت این یافته با اهمیت ارتباط بین ارضای نیازهای بنیادین
روانشناختی و اهداف همراستا میباشد (ونستینکیست ،لنس ،الیوت ،سننس و موراتیدیس،
 .)2۶۱0همچنین پژوهش حاضر نشان داد که ادراک از روابط والدینی (درگیری والدین ،حمایت
از خودمختاری والدین و گرمی والدین) چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر
سرزندگی تحصیلی تأثیر دارد و  17/۰1درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی در سطح کالس را
تبیین میکند .عوامل مربوط به خانواده همواره به عنوان یکی از پیشایندهای مهم سرزندگی
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تحصیلی مطرح بوده است (رهینسا ،کایادی ،دیجونیدی و ایسکندر2۶2۶ ،؛ مکمیالن و رید،
۱۳۳0؛ ویمن2۶۶2 ،؛ ویدانف و دونلی۱۳۳۳ ،؛ فوالدچنگ ،جوکار و انجم شجاع .)۱۹۳۳ ،مارتین
و مارش ( )2۶۶7با مروری بر پژوهشهای انجام یافته ،عوامل پیشبین سرزندگی تحصیلی را در
سه گروه دستهبندی کردهاند :عوامل روانشناختی شامل خودکارآمدی ،کنترل ،احساس هدفمندی
و انگیزش .عوامل مدرسهای شامل مشارکت در کالس ،آرزوهای تحصیلی ،رضایت از مدرسه،
ارتباط با معلمان ،پاسخگویی معلم ،بازخورد موثر معلم ،ارزشهای مدرسه ،فعالیتهای خارج از
مدرسه ،برنامه درسی چالشبرانگیز .عوامل خانواده و همسال شامل حمایت خانواده ،پیوند مثبت
با بزرگساالن ،شبکه غیررسمی از دوستان ،تعهد همساالن به آموزش ،فرزندپروری مسئوالنه و
ارتباط با سازمانهای فرااجتماعی .در این میان گرولنیک ( )2۶۶۳معتقد است عوامل مربوط به
خانواده به ویژه خودمختاری ادراک شده والدین نقش مهمی در تسهیل انگیزش درونی و فائق
آمدن کودک بر چالش های تحصیلی دارد .تنهای رشوانلو و حجازی ( )۱۹77نیز طی پژوهشی
نشان دادند حمایت از خودمختاری والدین به واسطه انگیزش خودمختار اثر مثبت بر پیامدهای
تحصیلی دانشآموزان دارد .ابراهیمیبخت ،یاراحمدی ،اسدزاده و احمدیان ( )۱۹۳1نیز در
پژوهش خود نتیجه گرفتند که خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی ،جهتگیری انگیزشی
و یادگیری خودراهبر میتواند پیشبین مناسبی برای سرزندگی تحصیلی دانشآموزان باشد و با
افزایش این سه متغیر میتوان سرزندگی تحصیلی دانشآموزان را افزایش داد .در توضیح این
یافته که نیازهای بنیادین روانشناختی میتواند سرزندگی تحصیلی را پیشبینی کند باید گفت
که نیازهای بنیادین روانشناختی به ساختار عمیق روان انسان مرتبط هستند .آنها به تمایالت
ذاتی و همیشگی ما برای دستیابی به کارآمدی ،ارتباط و پیوند اشاره دارند .از اینرو وجود شرایط
محیطی که موجب ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی میشود ،پیشبینی کنندة مهمی برای
پاسخگویی به این سؤال است که آیا افراد سالمت روان و سرزندگی مناسبی خواهند داشت (دسی
و ریان .) 2۶۶۶ ،با توجه به اینکه ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی به عنوان انرژی الزم برای
کمک به درگیری فعال با محیط ،پرورش مهارتها و تحول سالم فرد در نظر گرفته میشود و این
نیازها به صورت فطری در تمامی انسانها وجود دارند و برای خودتنظیمی و بهزیستی
روانشناختی افراد ضروری هستند (دسی و ریان ،)2۶۱۱ ،یکی از پیشایندهای سرزندگی تحصیلی
است و با ارضای این نیازها می توان انتظار داشت که سرزندگی تحصیلی که نوعی توانمندی
برخورد با مسائل و مشکالت تحصیلی است ،نیز افزایش یابد.
همچنین تحلیل اثر غیرمستقیم نشان داد که بهترین اهداف شخصی نقش مهمی در اینکه
چگونه روابط بینفردی با سرزندگی تحصیلی مرتبط است ،ایفا میکند .برای تبیین این یافته
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مجدد میتوان به ماهیت خودتعیینگری بهترین اهداف شخصی اشاره کرد .بهترین اهداف
شخصی بیشتر توسط خود دانشآمور هدایت میشوند تا توسط معلم به عبارتی دیگر این اهداف
به دالیل خودمختار تعیین و هدایت میشوند تا به دالیل کنترل شده (ونستینکیستی ،لنس،
الیوت ،سوننس و موراتیدیس .)2۶۱0 ،زمانی که دانشآموزان اهداف خودتعیینگر دارند انگیزش
بیشتری برای دستیابی به اهداف تعیین شده دارند و در مقابل انواع چالشها و موانعی که در این
مسیر تجربه میکنند ،استقامت بیشتر نشان میدهند .در این پژوهش نشان داده شد که ادراک
از روابط والدینی که مبتنی بر خودمختاری ،شایستگی و ارتباط است قادر به پیشبینی مستقیم
سرزندگی تحصیلی است در حالی که این ارتباط مستقیم در مورد ادراک از روابط با معلم بدست
نیامد .این یافته بیانگر آن است که سرزندگی تحصیلی که نوعی تابآوری و مقابله با شرایط
چالشبرانگیز است با حمایت اولیه در خانواده قدرت گرفته و توسعه مییابد .این یافته نقش اولیة
والدین را در توسعه سرزندگی تحصیلی بخوبی نشان میدهد .از طرفی ادراک از روابطه با معلم با
واسطهگری بهترین اهداف شخصی با سرزندگی ارتباط دارد .این یافته معرف آن است که معلم
زمانی میتواند نقش مهمی در سرزندگی تحصیلی دانشآموزان داشته باشد که آنان را در جهت
هدفمندی تشویق کند .ساختار حمایتی و انگیزشی کالس درس میتواند دانشآموزان را به داشتن
بهترین اهداف شخصی هدایت و از این طریق سرزندگی تحصیلی را ارتقا بخشد .بطور کلی میتوان
گفت که بهترین اهداف شخصی تحت تأثیر عوامل بافتی قرار دارند و میتوانند سرزندگی تحصیلی
را پیشبینی کنند .این یافته در بافتهای آموزشی کاربرد مهمی دارد و معلمان را به اهمیت نقش
خود در ایجاد ساختار حمایتی کالس و هدایت دانش اموزان به سوی جهتگیری هدفی بهترین
اهداف و سرزندگی تحصیلی آگاهتر می سازد .عالوه بر این مشخص شد که والدین با ایجاد جو
حمایتی که فرزند در آن احساس خودمختاری و شایستگی دارد ،میتوانند به داشتن بهترین
اهداف شخصی و در نهایت به سرزندگی تحصیلی او کمک کنند .یافتههای این مطالعه بهخوبی
نشان داد که متغیر سطح کالس نقش مهمی را در سرزندگی تحصیلی دانشآموزان ایفا میکند
و متغیر بافتی سبکهای والدینی در تبیین بهترین اهداف شخصی باالترین نقش را دارد .مشخص
شدن بهترین اهداف شخصی به عنوان متغیر واسطه در این مطالعه حاکی از آن است که
هدفمندی دانشآموز ،تالش برای بهتر شدن و خود-مرجع بودن می تواند منجر به ارتقای
سرزندگی تحصیلی شود.
این مطالعه فقط در میان دختران انجام شده است و این امکان وجود دارد که نوع ادراک پسران
از روابط والدینی و با معلم متفاوت از دختران باشد .لذا پیشنهاد میشود این مطالعه در هردو
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جنس انجام شود تا مدل پیشنهادی این مطالعه قابل عرضه برای تمامی دانشآموزان فارغ از
جنس باشد.
سپاسگزاری :نویسندگان این مقاله از کلیة مسئولین مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  ۹تبریز
و کلیة دانش آموزان شرکت کننده که در اجرای این پژوهش همکاری و مساعدت صمیمانه
داشتند ،سپاسگزاری مینمایند.
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***
پرسشنامه بهترین اهداف شخصی
۱

عبارتها

 .۱من اهداف مشخصی را تعیین کردهام تا در مدرسه به آنها دست
یابم.
 .2من تصور روشنی از آنچه که تالش میکنم در مدرسه به آنها
دست یابم ،دارم.
 .۹من به دنبال دستیابی به نتایج خاصی در مدرسه هستم.
 .0اهداف خاصی را که در مدرسه میخواهم به آنها دست یابم.
 .2من برای خودم اهداف چالشی در تکالیف مدرسه تعیین میکنم.
 .۰برای اهدافی در کارهای مدرسه تالش میکنم که مرا به چالش
وا میدارد.
 .1من برای خودم چالشهایی را در تکالیف مدرسه مدرسهام تنظیم
میکنم.
 .7من دوست دارم برای اهداف چالشبرانگیز در تکالیف مدرسهام
کار کنم.
 .۳بیشتر از آنکه با سایر دانشآموزان در رقابت باشم ،با خودم رقابت
کنم.
 .۱۶من با خودم بیشتر از دانشآموزان دیگر رقابت میکنم.
 .۱۱من با عملکردهای قبلی خودم رقابت میکنم بیشتر از اینکه با
دانشآموزان دیگر رقابت کنم.
 .۱2من با نمرههای قبلی خودم رقابت میکنم بیشتر از اینکه با
نمرههای دانشآموزان دیگر رقابت کنم.
 .۱۹زمانی که من تکالیف مدرسهام را انجام میدهم ،تالش میکنم
آن را بهتر از آنچه که قبال انجام دادهام انجام دهم.
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 .۱0زمانی که تکالیف مدرسهام را انجام میدهم ،تالش میکنم
عملکرد ممکن خودم را داشته باشم.
 .۱2زمانی که تکالیف مدرسهام را انجام میدهم ،تالش میکنم بهتر
از قبل عمل کنم.
 .۱۰زمانی که تکالیف مدرسهام را انجام میدهم ،تالش میکنم
نتیجه بهتری نسبت به قبل بگیرم.

***
پرسشنامه ادراک از روابط والدینی
۱

عبارتها
 .۱به نظر میرسد والدینم از احساس من در مورد بعضی چیزها
آگاه هستند.
 .2والدینم سعی میکنند به من بگویند چگونه زندگیام را پیش
ببرم.
 .۹والدینم دنبال فرصتی هستند که با من صحبت کنند.
 .0والدینم مرا همانگونه که هستم ،میپذیرند و دوست دارند.
 . 2والدینم تا جایی که ممکن است به من اجازه میدهند تا
آنچه را که میخواهم انجام دهم ،انتخاب کنم.
 .۰به نظر میرسد والدینم اغلب در مورد من فکر نمیکنند.
 .1والدینم آشکارا عشق و عالقهشان را به من نشان میدهند.
 .7وقتی که با مشکلی روبرو میشوم ،والدینم به نظر من توجه
میکنند.
 .۳والدینم وقت کمی را با من میگذرانند.
 .۱۶والدینم حس خاصی در من ایجاد میکنند.
 .۱۱والدینم به من اجازه میدهند که در مورد کارهای مربوط
به خودم تصمیم بگیرم.
 .۱2به نظر میرسد والدینم خیلی به من توجه میکنند.
 .۱۹اغلب والدینم مرا نمیپذیرند و تأیید نمیکنند.
 .۱0والدینم اصرار دارند که من کارهایم را به روش آنها انجام
دهم.
 .۱2والدینم خیلی خودشان را درگیر فعالیتهای مورد عالقه
من نمیکنند.
 .۱۰والدینم از دیدن من خیلی خوشحال میشوند.
 .۱1والدینم همیشه میخواهند به مسائل از دید من نگاه کنند.
 .۱7والدینم برای کمک کردن به من وقت و انرژی زیادی صرف
میکنند.
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 .۱۳والدینم در راه رسیدن به هدف به من کمک میکنند.
 .2۶به نظر میرسد والدینم امید چندانی به من ندارند.
 .2۱والدینم به بسیاری از نیازهای من خیلی حساس نیستند.
 .22به نظر میرسد والدینم از احساس من در مورد بعضی
چیزها آگاه هستند.

***
پرسشنامه ادراک از روابط معلم -دانشآموز
عبارتها

۱

 .۱معلمام دوستم دارد.
 .2معلمام به من اهمیت میدهد.
 .۹معلمام من را به خوبی میشناسد.
 .0معلمام من را به درستی درک نمیکند.
 .2معلمام برایم وقت میگذارد.
 .۰معلمام با من صحبت میکند.
 .1در امور مهم نمیتوانم به معلمام وابسته باشم.
 .7هنگامی که به معلمام نیاز دارم ،نمیتوانم روی کمک او
حساب کنم.
 .۳وقتی کار اشتباهی انجام میدهم ،معلمام به طور متفاوتی
با من رفتار میکند.
 .۱۶معلمام به نظرات من توجهی نمیکند.
 .۱۱معلمام مرتب در برخورد با من رفتارش را تغییر میدهد.
 .۱2معلمام به طور واضح نمیگوید که چه انتظاری از من در
کالس دارد.
 .۱۹معلمام به من نمیگوید که چه انتظاری از من در مدرسه
دارد.
 .۱0معلمام به من نشان میدهد که مشکالتم را خودم چگونه
حل کنم.
 .۱2اگر نتوانم مشکلی را حل کنم ،معلمام راههای گوناگونی را
به من نشان میدهد تا آنها را بیازمایم.
 .۱۰معلمام قبل از ترک کالس ،مطمئن میشود که من درس
را فهمیدهام.
 .۱1معلمام آمادگی من را قبل از شروع درس جدید بررسی
میکند.
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 .۱7معلمام برای چگونگی انجام تکالیف مدرسه به مقدار زیادی
به من حق انتخاب میدهد.
 .۱۳معلمام همیشه تکالیف مدرسهام را پیگیری میکند.
 .2۶به نظر میرسد ،معلمام همیشه به من گوشزد میکند که
چه کنم.
 .2۱معلمام به نظرات من گوش میدهد.
 .22معلمام نحوه استفاده از آنچه در مدرسه یاد گرفتهام را به
من میگوید.
 .2۹معلمام اهمیت فعالیتهای مدرسهای را برای من توضیح
نمیدهد.
 .20معلمام برای چگونگی انجام تکالیف مدرسه به من حق
انتخاب زیاد نمیدهد.

***
پرسشنامه سرزندگی تحصیلی
۱

عبارتها
 .۱اگر روزی در مدرسه نمره بدی بگیرم ،باز هم میدانم که روز
خوبی خواهم داشت.
 .2اگر درسها زیاد باشند و من وقت کافی نداشته باشم،
میدانم چطور با شرایط کنار بیایم و خوش هم باشم.
 .۹میدانم اگر نمره بری بگیرم ،همچنان اعتماد به نفسام باال
خواهد بود.
 .0اگر معلم زیر برگه یا دفترم بنویسد "بد" مواظب هستم
اعصابم خرد نشود و روزم خراب نشود.
 .2اجازه نمیدهم استرس درس خواندن خوشیهایم را از بین
ببرد.
 .۰اگر نمره بدی بگیرم ،باعث نمیشود با دوستانم در مدرسه
خوش نباشم.
 .1حتی روزهایی که برای امتحان آمادگی کافی ندارم ،در کنار
بچههای مدرسه خوش هستم.
 .7اگر وقت کافی برای درس خواندن نداشته باشم ،باز هم سعی
میکنم اعتماد به نفسام را حفظ کنم.
 .۳اگر معلم از من بپرسد و نتوانم جواب دهم ،خونسردی خودم
را حفظ میکنم و بعد از کالس هم خوش اخالقام.

***
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